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Vineri, 18 noiembrie 2017, amfiteatrul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Vaslui a fost 

gazda Simpozionului Național „INIŢIATIVE DIDACTIVE”, realizat în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui şi Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru”. 

Evenimentul a beneficiat de participarea indirectă a peste 700 de cadre didactice ale 
grădinițelor, școlilor gimnaziale și liceelor din Romania, care au prezentat lucrări științifice, 
proiecte educaţionale, educative sau didactice, auxiliare, ghiduri metodologice, reviste şi prezentări 
ppt. pentru cele trei secțiuni ale simpozionului, propuse de organizatori: I. SIMPOZION 
NAȚIONAL ,,Inițiative didactice” (referate, lucrări ştiinţifice, eseuri, studii care se încadrează în 
tema simpozionului), II. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte didactice, proiecte 
educative, aplicaţii practice, prezentări în PowerPoint, activități extrașcolare, opționale, auxiliare, 
reviste care se încadrează în tema simpozionului), III. EXPOZIŢIE – CONCURS NAȚIONAL  
,,Şcoala – micul meu univers”.  

Participarea directă a fost interesantă, colegii au prezentat proiecte educaționale și programe 
educative la care au paticipat, precum și modalități inedite de abordare a actului educativ. 

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

Dată fiind participarea numeroasă la acest eveniment considerăm că simpozionul a constituit 
un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale metodelor interactive de 
predare-învăţare-evaluare utilizate în activitățile didactice, cât și o oportunitate pentru realizarea 
unui schimb de bune practici între profesori de diferite discipline, în contextul unei educaţii centrate 
pe elev. 

Coordonator proiect,  
inst. Loredana-Maria Juverdeanu  

http://www.scoala5vs.ro/
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1. INOVAȚIA ȘI CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMANT 
 

Mlădinoiu Luciana  
Școala Gimnazială nr.190 București  

  
 În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest fapt 
a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să îi 
exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală 
și societate. Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-i exercita 
profesia doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității 
colare, inspectori colari, părinți. Opinia larg împărtăşită de către specialiştii în educaţie şi nu numai 
este cea potrivit căreia despre inovaţie în învăţământ se poate vorbi nu doar de la Pestalozzi, Dewey 
şi Montessori, Rousseau şi Durkheim, ci chiar cu mult mai devreme. Fără a neglija sau minimaliza 
importanţa inovaţiilor aduse învăţământului de marii pedagogi şi sociologi ai secolelor trecute, 
materialul de faţă se va concentra doar asupra evoluţiei inovaţiei în învăţământuÎn cadrul 
competiţiei globale, Uniunea Europeană şi a propus ca scop cardinal crearea unei societăţii bazate 
pe cunoaştere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi mai mult decât oricând, 
creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale 
ale performanţei.                

Inovația și tradiția sunt cei doi mari piloni care susțin activitatea educațională. Orice 
dezechilibru produs în aceste două fundamente are drept consecință o „proastă” așezare a procesului 
educațional, respectiv a procesului devenirii persoanei. De ce această afirmație? După cum știm, din 
experiență personală, ne naștem indivizi. Educația, treaptă cu treaptă (cei șapte ani de-acasă, 
preșcolaritatea, școlaritatea mică etc.), ne transformă în persoane, în oameni care știu, știu despre ei, 
știu cu și despre alții. Vedem că educația este fundamentală devenirii. Orice fundament se așează pe 
teren sigur. Acest teren este asigurat tocmai de tradiție și inovație.  Tradiția presupune valorizare și 
continuitate. Educația nu este un proces al momentului, ci este o sumă de valori transferată și 
operaționalizată. Tradiția transformă informația și experiența în repere și algoritmi ai dezvoltării. 
Tradiția asigură siguranța în educație, reperele la care te raportezi, baza de pornire a inovației.  
Creativitatea produce inovația, schimbarea, stă la baza dezvoltării. Omul este cea mai evidentă 
formă a dezvoltării. Tocmai acesta este motivul pentru care creativitatea este fundament al 
educației.           
 Este nevoie de o reinventare a sistemului de învățământ, a modului de implicare a 
generațiilor de elevi în procesul educational, astfel încât aceasta să genereze rezultate bune pe scară 
largă și motivație școlară. Este nevoie de o strânsă colaborare între actorii sociali existenți în 
comunitate, școală și familie pentru stimularea educațională a elevului.    În urma unor activități (de 
exemplu voluntariatul), elevii au un simț al responsabilității sociale crescut, iar aceasta prespune în 
mod direct o reinventare a percepției lor asupra procesului educational, în care sunt mai motivați să 
participe. Toți voluntarii implicați în astfel de activități au valorizat școala și educația, mergând apoi 
spre studiile superioare.O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de putere pentru 
beneficiul elevilor şi statutului lor de cetățeni, mai ales pentru elevii aflaţi în situaţii de risc 
(marginalizare socială – unii elevi de etnie Romă; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau familial; risc 
de instituţionalizare), lipsiţi de putere socială, care se întreabă dacă educația le mai folosete la ceva.      
       

Este un prim pas în cunoaşterea eficientă de către elevi a drepturilor de care beneficiază şi 
punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare şi la participare activă în viaţa 
comunităţii locale, ca cetățeni activi. Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de 
elevi în propria rol viaţă se înscrie în principiile noii sociologii a copilăriei, copiii deţinând valoarea 
ca şi categorie socială, fiind capabili să emită idei, păreri, strategii construite de ei în propria lor 
manieră, o dată ce au internalizat informaţiile necesare din lumea înconjurătoare.                     

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele 
acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur 



mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie 
imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, 
ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa , 
perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.        
Factorii care 
pot contribui la promovarea creativităţii si capacităţii de inovare sunt:     

• Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă 
schimbare; trebuie luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe plan social şi 
antreprenorial;

• Evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării 
interculturale şi promovarea unei mai strânse legături între arte, precum şi cu şcolile şi 
universităţile;

• Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi 
copiii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;

• Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a inovării şi a spiritului antreprenorial 
pentru dezvoltarea personală, precum şi pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de 
muncă, încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin 
cooperarea cu mediul de afaceri;

• Promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi tehnologic a aptitudinilor de bază 
şi avansate, favorabile inovării tehnologice;           

• Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul 
învăţământului formal cât şi prin activităţi neformale şi informale pentru tineret; 

Creativitatea îndeplinește următoarele funcții: 
- Funcția socială(cu sferă largă de acțiune);
- Funcția psihologică(toate resursele de ordin psihic sunt angrenate în procesul creator inteligenţa,
gândirea, imaginaţia, aptitudinile speciale, atitudinile afective, motivaţionale, caracteriale);
- Funcția pedagogică(modul de comportare a personalităţii creatoare angajată în proiectarea unor
acţiuni educaţionale/didactice realizabile în condiţii de transformare continuă a raporturilor subiect
– obiect).

Bibliografie 

1. Miclea, M., Vlăsceanu, L, Potolea,. D., Petrescu. P. (coord.), Nevoi şi priorităţi de schimbare
educaţională în România – fundament al dezvoltării şi modernizării învăţământului preuniversitar,
2006;
2. Hassenforder, J., Inovaţia în învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.



2. VALORIFICAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DESFĂŞURAT ÎN 
GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA PREVENIRII DISCRIMINĂRII EDUCAŢIONALE 

 
Prof. Înv. Preşc. Grădeanu Carmen 

Prof. Înv. Preşc. Sandu Adriana Mariana 
Grădiniţa cu P.P. Nr.51, Brăila 

 
 Din analiza situaţiei educaţionale a grupei rezultă ideea individualizării demersului didactic. 
Ne permitem câteva precizări în legătură cu cele două concepte: diferenţierea şi individualizarea. 
 Diferenţierea înseamnă a ţine cont de existenţa unor diferenţe pe plan cognitiv, fizic, 
socio-moral între cei educaţi. Diferenţierea se poate face şi în funcţie de particularităţile de grup şi 
în funcţie de particularităţile individuale (în al doilea caz numindu-se individualizare). 
 Există o diferenţiere oficială exprimată chiar în programele şcolare (conţinuturi ale învăţării 
diferite la grupa mică, mijlocie, mare, pregătitoare, diferenţiere în funcţie de particularităţile de 
vârstă) 

Există şi o diferenţiere neoficială, realizată prin eforturile educatoarelor, care are în vedere 
existenţa în grupă a mai multor subgrupe (copii dotaţi, copii mai puţin dotaţi, copii ,,grăbiţi”, copii 
cu manifestări de lentoare în vorbire şi în activitate, copii sangvini, copii colerici, copii melancolici, 
copii flegmatici, copii sănătoşi, copii bolnavi, copii extrovertiţi, copii introvertiţi, copii cel mai 
adesea veseli, exuberanţi, expansivi, sociabili, copii mai rezervaţi, mai trişti, copii care provin din 
familii înstărite, copii care provin din familii cu slabe posibilităţi materiale, copii unici, copii din 
familii numeroase, copii cu părinţi, copii orfani, fete, băieţi, etc. 

În modul în care-şi construieşte programul de activitate, educatoarea trebuie să ţină cont de 
aceste diferenţe (ce e comun, ce e valabil doar pentru anumite grupe de copii).  

Posibilităţile de diferenţiere sunt reduse în cazul activităţilor frontale cu întreaga grupă. 
Posibilităţi mai mari există în cadrul activităţilor la alegere şi în situaţiile de muncă independentă. 

Niciodată n-ar trebui să existe în cazul muncii independente aceleaşi sarcini la toţi copiii. 
Pentru unii poate fi plictisitoare, iar pentru alţii e prea grea. 

E necesar să împingem difrenţierea până la individualizare pentru că există atâţia ochi ai 
minţii, atâtea moduri de a simţi câţi copii există în grupă.   

Categoric că există diferite niveluri de înţelegere şi de angajare a copiilor în activitate. 
Problema este ca aceste diferenţe să nu fie provocate sau amplificate de educatoare prin intervenţii 
greşite, lipsite de fineţe psihologică şi de tact pedagogic.  

Există riscul de a forma mici vedete, riscul ca aceeaşi copii să aibă întotdeauna întâietate în 
alegerea jucăriilor, în rolurile jucate, în recompensele primite. 

De asemenea, e posibil ca evaluările noastre încărcate de subiectivism, adică de părerea 
noastră despre copii, să fie nedrepte. Dacă e lucrarea unui copil care ne place, ni se pare că e  mai 
bună  decât e de fapt. Dacă e lucrarea obraznicului, suntem tentaţi să avem în vedere neîmplinirile, 
greşelile. 

Funcţionează aici şi inerţia percepţiei interpersonale. Ne-am format o anumită părere despre 
un copil şi rămânem cu aceeaşi impresie, chiar dacă acest copil s-a schimbat mult între timp, în bine 
sau în rău. 

Bineînţeles că în proiectarea activităţilor de educarea limbajului avem în minte existenţa a 
diferite niveluri de înţelegere şi participarea la activitate a copiilor. Avem în vedere deci şi anumite 
diferenţieri ale sarcinilor, ale modului de a relaţiona cu diferiţi copii. Aceste grupe ,,de nivel” 
trebuie să existe numai în mintea noastră, nu e bine să ne exprimăm direct părerile prin etichetări 
care pot răni, pot demobiliza. 

Nondiscriminarea nu înseamnă nondiferenţiere. Ne-am preocupat în permanenţă să depistăm 
la timp copiii ce par capabili de performanţă, copiii cu anumite înzestrări (copii cu o dicţie foarte 
bună, cu o voce plăcută, amplă, copii care povestesc frumos, care recită frumos, care dovedesc 
imaginaţie în jocurile practicate, în lecturile după imagini, în povestirile create. 



 Prin convorbiri cu părinţii, am încercat să asigurăm o concertare a intervenţiilor. Când a 
fost cazul, la promoţiile anterioare, am propus înscrierea copiilor la Palatul Copiilor. 

 În cazul copiilor cu tulburări de limbaj (dislalii, rinolalii, bâlbâială, atonie fonică, bradilalie, 
trahilalie,etc.) am colaborat cu familia şi cu psihologul logoped. 

În colaborare cu familia, prin convorbiri le-am prezentat unele exerciţii şi jocuri logopedice 
care pot fi folosite şi de părinţi acasă. Corectarea tulburărilor de limbaj nu se poate obţine doar prin 
cele câteva minute ale întâlnirilor cu profesorul logoped. 

Trebuie să se asigure o continuitate a exersărilor şi dincolo de cabinetul logopedic 
(educatoarea în anumite momente ale programului, părinţii după program).  

Activităţile educative constituie un important mijloc de a preveni şi combate discriminările 
de orice fel. 

 Aceste activităţi au un rol deosebit în educarea celor mici în direcţia nondiscriminării, a toleranţei, a 
omeniei, a ajutorării celui aflat în suferinţă. Uneori atitudinile discriminatorii sunt generate de 
mediul familial. 

Prin aceste activităţi prevenim poluarea morală a celor mici.  
  După părerea noastră, există două riscuri în desfăşurarea  acestor activităţi: 

• inaccesibilitatea şi 
• conformismul. 

E lăudabil faptul că programa oferă ca principală direcţie metodică degajarea unor 
învăţăminte plecând de la nişte texte narative, basme, povestiri, legende, jocuri didactice, poezii ,, 
cu tâlc” . 

Dacă îi spui unui copil conţinutul unei reguli morale, mai ales dacă ele exprimă interdicţii, 
e posibil să nu accepte chiar dacă înţelege. 
  Dacă această regulă este exprimată cu fineţe prin degajarea unor învăţăminte în uma 
audierii unei lecturi, poveşti, şansa de a reuşi e mai mare.  

Ne-am strãduit sã optimizãm modalitãţi de valorizare a mesajului educativ prin exemple 
relevante, prin stimularea copiilor în a-şi exprima opinia. Credem cã e necesar sã nu impunem 
niciodatã învãţãminte morale. 
    Tot ce este impus, este respins de cãtre copii. 
    Jean Piaget în lucrarea ,,Judecata moralã la copil”, aratã cã existã nişte mutaţii  în conştiinţa 
moralã a celor mici, mutaţii care nu trebuie nesocotite de adulţi, de educatori. 

 De la o moralã heteronomã, dupã vârsta de 6 ani, se ajunge treptat la o moralã proprie. 
 Asta înseamnã cã mesajele venite de la adult nu sunt acceptate automat, ci doar dacã nu 

contravin brutal cu ceea ce simt ei.  
Şi din acest motiv nu e bine sã le impunem învãţãmintele şi regulile morale. 
Un rol deosebit îl are metoda exemplului. Şi aici existã un pericol, dacã uzãm prea des de 

exemple din cãrţi, din istorie şi nu folosim şi exemple ,,din jurul nostru’’, eficienţa va fi micã. 
Mã întreb în ce mãsurã pot fi utilizate şi exemple negative. Existã riscul ca cei mici sã fie 

atraşi tocmai de acele exemple negative (de multe ori rãul e mai seducãtor decât binele) pe care 
vrem sã le combatem.  

În situaţii dificile pentru prevenirea violenţelor grave, a accidentelor şi a incendiilor noi 
credem cã putem utiliza si exemple negative pentru a sãdi stãri de prudenţã la cei mici. 

Un alt pericol îl reprezintă coformismul. Conformismul înseamnã o atitudine nesincerã, o 
pregãtire a reacţiei, a rãspunsului în funcţie de ceea ce ştiu copiii cã aşteaptã adulţii de la ei. 

Conformismul duce la formarea unor oameni lipsiţi de caracter, caracterizaţi prin falsitate, 
prin tot soiul de mãşti, prin dorinţa de a minţi pentru a ieşi bine, pentru a depãşi situaţiile dificile. 

 Activităţile liber-alese  şi recreative prezintă avantajul că permit copiilor să-şi exprime 
opţiunile pentru un anumit mod de lucru, pentru o anumită direcţie a comunicării, pentru o anumită 
cale de rezolvare sau măcar îi creează impresia tonică că el a ales, că nu i s-a impus. 
 Un alt avantaj îl constituie faptul că toate aceste activităţi au o tentă ludică, ceea ce 
corespunde cu nevoia de joc ce caracterizează copilăria. 



 Aceste activităţi au deci efecte homeostazice, sunt menite să prevină plictiseala, oboseala şi 
monotonia. Ele reprezintă modalităţi de instruire şi educare ,,în pilule dulci”. Dacă un sfat sau o 
solicitare sunt exprimate direct, rece şi fără niciun element ludic, există riscul ca reacţia copiilor să 
fie negativă (refuzul de a lucra, manifestări violente, perturbarea activităţilor, degradarea bunurilor, 
stări de neplăcere la gândul venirii în grădiniţă). 
 Important este să existe o egalitate în privinţa posibilităţilor de a alege. 

Copiii mai inteligenţi, mai sociabili, mai îndrăzneţi,  ,,se impun” în ochii educatoarei şi sunt 
favorizaţi în alegerea rolurilor, a jucăriilor.  

Copiii temători, timizi aleg  ,,ce rămâne”. 
Pentru a se realiza această aspiraţie de a oferi şanse egale de alegere, activităţile trebuie 

proiectate în aşa fel încât să existe variate moduri de lucru, conţinuturi, roluri pentru ca fiecare copil 
să aibă posibilitatea de a alege din cel puţin două posibilităţi. 

Ideal este ca prin rotaţie, de-a lungul mai multor săptămâni, fiecare copil să aibă 
posibilitatea de a avea rolul cel mai important într-un joc, de a avea rolul preferat, de a fi lider de 
grup într-un moment din activitate.  

Toţi să treacă şi prin situaţii în care conduc şi prin situaţii în care sunt conduşi. E şi aceasta o 
modalitate de a-i pregăti pentru colaborare, pentru integrare în grup, pentru o viaţă democratică. 

A colabora înseamnă nu doar a primi, ci şi a da, nu doar a cere, ci şi a răspunde, a oferi ceva. 
Democraţia se învaţă prin exersări încă de la vârstele mici. 

Nondemocraţia, discriminările, violenţele, atitudinile exclusiviste, atitudinile traumatizante 
şi ele se învaţă, din păcate. Şi de cele mai multe ori sunt efecte ale nondemocraţiei în viaţa de grup.1 

Multe evenimente din viaţa de grup şcolar au caracter traumatizant, fapt ce generează 
atitudini de apărare şi în timp atitudini de revoltă, deoarece multe din persoanele traumatizate vor 
traumatiza la rândul lor. 

În general, toate aspectele negative ale comportamentelor trebuie privite ca  efecte ale 
greşelilor în educaţie şi nu ca date ereditare. 
 
 

3. ROLUL DASCĂLULUI ÎN ŞCOALA                             
 

Prof. Raduca Magdalena ,Gradinita cu P.N.Novaci,Gorj 
 

         Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă 
trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând trebuie să gândim ea e răspunzătoare 
educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând o astfel de 
şcoală, „dă seama” de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 
planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă , 
ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi 
evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”  , dar nu e totdeauna şi un loc al  învăţării :                                                                                                                                       
şcolile rezistente la noutate şi la schimbare, nu sunt cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care 
învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile. 

Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din propriul 
sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia 
ajunge să le considere imuabile  

.Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. 
Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează 
numeroase prerogative în acest domeniu.El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, 
începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor  lor 
de viaţă. 

                                                      
1 Gilles Ferreol,Adrian Neculau – ,,Violenţa - Aspecte psihosociale” 



Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de 
pedagogie, psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei 
activităţii  pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de 
confident, consilier, transmiţător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 
interdependenţele. 

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, au fost: 
• Personalitatea sa; 
• Rolul şi funcţiile sale; 
• Comunicarea şi relaţiile cu elevii; 
• Pregătirea şi perfecţionarea;. 

Profesorul trebuie să  se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze , să fie un sprijin 
atunci când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare; 

 
Profesorul integrat, încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte 

ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu elevii,; 
În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,, instruieşte”, conduce interacţiunile în 

clasă, modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea condiţiilor, 
oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, 
exemplificări, explicaţii, comentarii,, etc. 

Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasa: crează climat adecvat, iniţiază, orientează, 
solicită, antrenează, exemplifică, critică; 
Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă, modul de desfăşurare a 
interacţiunilor, dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor decizii, sarcini; 

Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze răspunsurile împreună cu ei, 
răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea grupului; 

E greu să defineşti un profesor ,,bun,,.Chiar şi părinţii au păreri diferite, uneori 
contradictorii.Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţi părinţi pun pe 
primul plan ,,capacitatea de a se face înţeleşi,,-,,dragostea de meserie,, , chiar dacă tot cunoştinţele 
acumulate permit reuşita la un examen.Este interesantă remarca unora, la categoria de cadre 
preferate de copii: profesori cu experienţă, deoarece cei tineri ,, nu sunt înţeleşi,,. Profesorul 
debutant, uneori e izolat de colegi sau de comunitate, Un profesor bun foloseşte cunoştinţele nu 
doar de la disciplina respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebiuie de asemenea ca 
profesorul să fie pregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere.  

Un rol important îl are managerul. 
Un sistem de management de succes poate asigura multe beneficii organizaţiei pe care o 

deserveşte. Oricum, un manager  poate depune eforturi foarte mari pentru a realiza acest lucru, dar 
cu toate acestea va putea ajunge şi la rezultate dezamăgitoare. Periodic,el trebuie să se întoarcă şi să 
examineze sistemul ,să verifice şi să vadă dacă beneficiile au apărut în organizaţia sa .. Dacă aceste 
beneficii nu au apărut, sistemul trebuie examinat pentru a determina unde trebuie concentrate 
modificările din program şi construite noi componente 

A avea un management de calitate înseamnă a avea şi cadre didactice de calitate cu care să 
lucrezi.Cei tineri trebuie îndrumaţi, nu marginalizaţi.                                                                                     
Analizând activitatea la şcoala noastră,unde rezultatele sunt deosebie, atât la profesorii tineri, cât şi 
la cei cu experienţă,  am extras aspectele pozitive şi negative,                                                                           
Aspecte pozitive constatate : 

• Cadre didactice calificate, cu o bogată experienţă şi cu renume în oraş; 
• Disponibilităţi pentru dezvoltarea profesională; 
• Profilul moral al cadrelor didactice şi al echipei manageriale,absenţa conflictelor, 

disciplina muncii; 
• Colaborarea permanentă între învăţători, diriginţi, între colectivele metodice; 
• Acţionează pentru păstrarea imaginii pozitive a şcolii în comunitatea locală; 



• Organizează activităţi extracurriculare diversificate şi interesante care stârnesc 
interesul elevilor şi părinţilor; 

Aspecte negative-sunt puţine 
• Creşte numărul cadrelor didactice cu norma didactică in mai multe şcoli din cauza 

diminuării numărului de elevi;  
În acest context, rezultatele obţinute de şcoala noastră la concursuri şi olimpiade naţionale 

sunt deosebite. Şi interesant este că profesorii debutanţi sau cu vechime mică , au elevi calificaţi la 
olimpiadele naţionale. Deci  nu e regulă să ai vechime. Un profesor de calitate, poate fi la orice 
vârstă, dacă este dăruit meseriei,dacă îmbină perfecţionarea cu autoperfecţionarea, dac ştie să 
respecte elevul,  iar colectivul în care se află contează enorm. 

Bibiografie: 
1 Crişan.  Alexandru -coordonator, Cinci exerciţii de politică educaţională în România, 

ED. Vanemonde, Bucureşti, 2008 
 
2. Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
 
3.Iosifescu Şerban, Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2001 
 
4.Verboncu Ion,, Management general, EdituraEconomică, Bucureşti, 2000 
învăţământ, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2001 

 
 

4. CARNAVALUL  HALLOWEEN 
 

Prof. înv. preșcolar Mirela Crivinanțu 
Grădinița P.N. Nădrag, Timiș 

 
Prichindeii din grupa mijlocie, „Buburuzele vesele” de la Gradinita P.N. din Nădrag  

s-au distrat cum au ştiut ei mai bine, în spiritul Halloween-ului, sărbătoarea de care se bucură 
micuţii de peste Ocean. Pentru desfăşurarea acestei activităţi, ne-am bazat pe imaginaţia părinţilor 
în ceea ce priveşte costumaţia copiilor, iar rezultatul a fost unul  deosebit de ,,înfricoşător”. Astfel, 
și-au făcut apariția în grădiniţa noastră dovlecei, Contele Dracula, scheleţi, piraţi și multe vrăjitoare. 
Nu a lipsit nici Spiderman, Batman, prinţese şi tot felul de măşti şi costume.  

 



A urmat parada măștilor, apoi au sculptat dovleci, au realizat ghirlande reprezentând 
fantome și, nu în ultimul rând au dansat și au cântat. 

Jocurile preferate au fost: ,,Mumia” și ,,Câștigă dovleacul”.

 

 

HALLOWEN ÎN GRĂDINIȚĂ 
Prof. înv. preșcolar Mirela Crivinanțu  

Grădinița P.N. Nădrag, Timiș 

 

Dovleceii parfumați 
Stau ascunși, întemnițați 

Și stafiile stau toate  
Înșirate-ntr-o parte. 

Vrăjitoare  fermecate 
Stau pe mături suspendate. 
Vârcolacii-s pe de- alături, 

Intrând și ei- n joc cu mături. 
Liliecii dau o raită-n zbor, 

Aducând un nor negru călător. 

 



 
5. STUDIU DE CAZ 

 
Educatoare Onofrei Victorița 

Grădinița cu P.N. Nr. 7 Bârlad 
 

NUME: Mario 
VÂRSTĂ: 5 ani 
GRUPA: mare 

 
I. DEFINIREA PROBLEMEI 
Modul de manifestare a subiectului în activitatea cotidiană 
Mario este un copil  liniştit, care socializează relativ greu. Manifestă rezistenţă la schimbare, 

persistă în repetarea aceleiaşi activităţi, dacă vede că o face bine, dar la un moment dat se 
plictiseşte. De cele mai multe ori refuză să comunice cu cei din jur, mulţumindu-se să se joace 
singur. Este un copil, care are nevoie de afecțiune și încearcă să arate asta strângând colegii în brațe 
sau uneori chiar pișcându-i. 

Date despre mediul familial 
Copilul este născut la date de 18.02.2012 în municipiul Bârlad, judeţul Vaslui. Familia are o 

stare materială relativ bună. Este unicul copil al familiei. Copilul este îngrijit mai mult de mama, 
aceasta fiind asistentul său personal,  iar tatăl este mecanic auto.  

Date despre starea sănătăţii 
Mama a avut probleme pe parcursul sarcinii. Copilul s-a născut la termen şi  i s-au făcut 

toate vaccinările necesare. Mario a fost diagnosticat cu autism infantil, întârziere severă în 
dezvoltarea psihică și de limbaj, QD=30%. Am încercat să desfăşor cu el activităţi, care să îl atragă 
spre grădiniță şi care să nu-l facă să se simtă obligat.  

Copilul beneficiază de alocaţie dublă şi  trebuie să meargă regulat pentru efectuarea 
controlului medical. 

Date despre dezvoltarea personalităţii 
Intelectual (inteligenţă, gândire, memorie, imaginaţie, limbaj): Gândirea nu este creativă şi 

doar reproductivă. Întârzierea dezvoltării  limbajului verbal este însoțită de încercarea de 
compensare prin modalități alternative de comunicare, gesturi, mimică, țipete uneori. Memoria are 
eficienţă scăzută, nu are mecanisme de fixare intenţionate, rigiditate în fixare şi reproducere. Nu dă 
dovadă de imaginaţie în niciun domeniu (nici măcar la realizarea unei lucrări plastice, unde are 
nevoie de ajutor). 

Afectiv- motivaţional (conduita emoţională, interese, aspiraţii ): dă dovadă de imaturitate 
afectivă, care la el se manifestă printr-o oscilație între o deschidere totală și o inhibiție totală. Are 
nevoie permanentă de apreciere şi de întăriri. 

Volitiv (calităţile voinţei) Activitatea voluntară este disfuncţională, stabilindu-şi scopuri doar 
pe termen scurt . Este nehotărât şi abandonează uşor o activitate începută, chiar dacă îi face plăcere. 
Pentru a îl determina să se implice i-am spus că este asistentul meu şi trebuie să mă ajute de fiecare 
dată când am de aşezat lucrări la dosare sau pe panouri, când e de şters mesele sau de adus cornul şi 
laptele. I-am atenţionat şi pe colegi să nu îl necăjească și să-l înțeleagă. 

Temperament: este introvertit, slabă reactivitate afectivă, calm, lent, caracterizat prin 
răbdare, înclinaţie spre rutină, refractar la schimbare, rezistenţă la efort fizic, dar lipsit de tenacitate. 

Aptitudini : nu predomină nicio aptitudine, dar manifestă interes pentru munca în 
gospodărie. 

Comportament  
Mario  este un copil ascultător, uneori îndărătnic în clasă. Nu refuză să îndeplinească 

sarcinile, care i se cer, dar le duce  la bun sfârșit doar dacă stai lângă el. Este capabil să stea o oră 
întreagă şi să asculte ceea ce se vorbeşte în clasă, fără să se foiască sau să deranjeze în vreun fel. Îi 
place la grădiniță și de cele mai multe ori refuză să plece acasă cu mama lui. 



Relaţiile în grupul de elevi 
Evitat iniţial de colegi, acum este acceptat şi integrat pe cât se poate în jocurile lor. Dar el 

încă nu știe să se joace cu ei, trage de jucării, le strică ceea ce construiesc și refuză activitățile de 
grup, deși le zâmbește colegilor și doamnei. Singurele activităţi, care îl mai stimulează, sunt cele 
muzicale şi experimentele. În loc de cuvinte scoate niște țipete, încearcă să se facă înțeles de ceea ce 
are nevoie.  

Date pedagogice (ruta şcolară, stil de învăţare, succes/eşec, discipline preferate, rezultate 
şcolare, activităţi extraşcolare) 

Scrie, desenează decât cu cineva lângă el, care să îi dirijeze mâna. Stilul lui de învăţare a fost 
preponderent auditiv, înțelege tot ce i se spune, execută sarcinile, dar nu poate vorbi. 

Supraviețuiește în mediu controlând cu greu evenimentele, adaptându-se cu greu , agățându-
se cum poate de senzațiile, care îi oferă o oarecare siguranță, senzații devenite în timp stereotipe. 

II. NEVOI SPECIFICE  ALE  SUBIECTULUI  ÎN  CAUZĂ 
Copilul diferit se adapteaza greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții trebuie să joace 

rolul de tampon, de mediator între copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv 
reacțiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenție într-un 
gest oricât de neutru. În alte situații, ei neaga tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de propria 
deficiență, insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea că 
lumea în care trăiește este rea.  

Copilul cu deficiență trebuie să se regăsească pe același plan afectiv cu frații și surorile sale. 
El nu trebuie să monopolizeze dragostea părinților, chiar dacă are nevoie de o atenție și de o 
îngrijire suplimentară. Acest copil este egal cu frații și surorile sale, dar în același timp este îngrijit 
corespunzător. În acest context copilul se dezvoltă în armonie cu cei din anturajul său, care-i 
acceptă dificultățile. Familia impune copilului unele restricții, încurajează activitățile gospodărești 
și mai ales pe cele de autoîngrijire, stimulează abilitățile fizice și sociale ale copilului. O persoană 
cu deficiență are nevoie de a fi recunoscută pentru ceea ce este și așa cum este. Atmosfera familială 
va fi caldă doar atunci când fiecare membru își ocupă  locul, care îi aparține. 

Copiii își petrec majoritatea timpului lor liber, și nu numai,  jucându-se. Jocul reprezintă 
pentru copii o modalitate de a-și exprima propriile capacități. Prin joc, copilul capătă informații 
despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și 
învață să se orienteze în spațiu și timp. Putem spune că jocul este  munca copilului. În timpul 
jocului, copilul vine în contact cu alți copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 
Jocurile sociale sunt esențiale pentru copiii cu handicap, întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți 
copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane, care se joacă și comentează situațiile de 
joc (loto, domino, table, cuburi, cărți de joc etc.). Integrarea școlară exprimă: atitudinea favorabilă a 
elevului față de școala,  pe care o urmează; condiția psihică, în care acțiunile instructiv-educative 
devin accesibile copilului; consolidarea unei motivații puternice, care susține efortul copilului în 
munca de învățare; situație, în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acțiunile 
desfășurate pentru educația sa; corespondența totală între solicitările formulate de școală și 
posibilitățile copilului de a le rezolva; existența unor randamente la învățătură și în plan 
comportamental considerate normale prin raportarea la posibilitățile copilului sau la cerințele 
școlare. La vârsta lui este necesară continuarea şcolii într-un centru special, cu copii, care au 
aceleaşi probleme, cu care poate relaţiona, dar acest lucru este refuzat de către familie. 

III. OBIECTIVE 
1.Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea 

echilibrată şi gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune; 
2.Abordarea diferenţiată, dusă până la individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, 

sarcini, material intuitiv diferenţiat, individualizat şi a fişelor de lucru individuale; 
3. Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv . 
4.Utilizarea artterapiei şi meloterapiei, în scopul satisfacerii principiilor educaţiei estetice; 
5.Colaborarea cu familia 

         6.Copilul are nevoie de o îngrijire şi o supraveghere mai atentă din partea părinţilor; 



 7. Este necesar ca părinţii să manifeste o atitudine pozitivă faţă de grădiniță, să-l aprecieze şi 
să-l încurajeze pentru a învăţa; 
 8. Se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de copil acasă, în care să nu 
mai predomine activităţile gospodăreşti, ci să existe un raport optim între timpul de muncă, timpul 
de învăţare şi cel pentru joc. 
 9. Creşterea respectului faţă de sine. 

IV. PLAN DE ACŢIUNE 
Accentuarea caracterului concret aplicativ al activităţilor desfăşurate, prin folosirea 

echilibrată şi gradată a metodelor bazate pe intuiţie, cuvânt şi acţiune. Abordarea diferenţiată, dusă 
până la individualizare, folosirea de exerciţii, probleme, sarcini, material intuitiv diferenţiat, 
individualizat şi a fişelor de lucru individuale: 

- semnalizarea, prin răspunsuri adecvate, a înţelegerii mesajului interlocutorului; 
- utilizarea modalităţilor alternative de răspuns la  întrebări ; 
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor între el şi ceilalţi (colegi, educatoare, părinţi etc); 
- formularea corectă de enunţuri verbale adecvate unor situaţii; 
- formularea de opinii personale referitoare la diferite situaţii; 
- dezvoltarea vocabularului; 
- valorificarea achiziţiilor din vocabular în comunicarea cotidiană; 
- manifestarea de interes şi cooperare în comunicarea cu alţii; 
- utilizarea unor variate moduri de exprimare (verbal, nonverbal, muzical, plastic); 
Dezvoltarea, trezirea şi consolidarea spiritului de observaţie şi a interesului cognitiv prin:  
- asigurarea contactului cât mai frecvent al copilului deficient cu mediul înconjurător (natural 

şi social) şi dirijarea observaţiei către lucruri şi fenomene interesante ; 
- imprimarea unui caracter atractiv, interesant tuturor activităţilor şi corelarea acestora cu 

preocupările, interesele copilului; 
- implicarea copilului în sarcini de observare a fenomenelor din jur, ex. schimbarea vremii, a 

naturii şi consemnarea acestora în „calendarul naturii”; 
- folosirea pe scară largă a mijloacelor audio-vizuale, a filmului de animaţie; 

Utilizarea artterapiei şi meloterapiei, în scopul satisfacerii principiilor educaţiei estetice: 
- Convingerea părinţilor că este bine ca Mario să urmeze astfel de cursuri alături de alţi copii 

cu astfel de probleme. 
Colaborarea cu familia 
- Sensibilizarea părinţilor faţă de problematica şi nevoile copilului. 
- Îmbunătăţirea colaborării dintre părinţi şi grădiniță – educatoare.  
- crearea unui caiet prin intermediul căruia părinţii să fie informaţi săptămânal de activitatea 

şi rezultatele copilului la grădiniță, în care să noteze aspecte semnificative ale activităţilor 
desfăşurate de copil acasă. 

- întocmirea împreună cu părinţii şi elevul a unui „orar” pentru acasă. 
- Convingerea părinţilor de necesitatea continuării şcolii într-un centru special, aşa cum a 

recomandat şi medicul; 
Creşterea respectului faţă de sine: 
- trasarea unor responsabilităţi în cadrul colectivului (responsabil cu ordonarea jucăriilor) 
- jocul de rol 
- părinţii să acorde mai mult timp comunicării cu Mario şi invers; 

consiliere educaţională. 
 
  



 
6. ACTIVITĂŢI DE TIP OUTDOOR- POSIBILITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE 

ORGANIZARE CU PREȘCOLARII 
 

Prof. înv.preșcolar Vasilache Camelia 
Prof. înv.preșcolar Lațcu Daniela 

Grădinița P.P.29 Timișoara 
 

,, În  cadrul educaţiei în aer  liber accentul în ceea  ce priveşte obiectul de învăţare este plasat pe 
relaţii referitoare la resursele umane şi naturale” 

                                                    Simon Priest 
 
     Educaţia de tip outdoor este o formă organizată de învăţământ care îl pregăteşte pe copil 
pentru viaţă. Educaţia outdoor presupune ca procesul de predare-învăţare-formare să se petreacă în 
afara grădiniţei, respectiv în natură şi în spaţii culturale. Activităţile outdoor vizează explorarea 
posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor 
deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spaţiu într-un mod interdisciplinar. 
      Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o 
anumită atitudine faţă de diferite fenomene ale naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea 
ei, precum şi prin multitudinea culorilor, formelor, mirosurilor şi sunetelor.Unul din mijloacele 
intuitive prin care copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este şi excursia, pe care dicţionarul 
limbii române o denumeşte ca” o plimbare sau o călătorie în grup, făcută pe jos, sau cu mijloace de 
transport, în sens educativ sau distractiv”. De aceea, am folosit plimbările, excursiile şi vizitele în 
perioada activităţilor liber-alese, pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie mijloc de 
recreere, de destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În 
acelaşi timp, fac legătura directă cu natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului. 
      În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii oamenii cu creaţiile lor, animalele 
în mediul lor de viaţă, păsări, insecte, flori, fructe, legume etc. 
      Astfel, dacă copiii întreabă:„Cum se numeşte cutare plantă?”, fireşte că trebuie să le 
răspundem direct. Însă dacă întreabă:„Cu ce se hrăneşte gândacul pe care l-am găsit?”, trebuie să le 
propunem să adune crenguţe de la copaci de diferite specii şi să observe, să gândească, îi va 
deprinde să fie independenţi.  

Copiii percep lumea înconjurătoare în totalitatea ei în mod direct, dar nu pot căpăta 
reprezentări sistematice şi corecte despre ea decât cu ajutorul cuvântului  adulţilor, care dirijează 
întreaga activitate de cunoaştere, îi orientează spre esenţial conform scopului propus. 
      În excursiile făcute, în atenţia mea a stat îmbogăţirea vocabularului copiilor. Am căutat în 
acest scop să-i deprind să se exprime corect şi clar. Le-am urmărit cu atenţie forma de exprimare, să 
fie cât mai corectă şi expresivă. Chiar dacă ne-am găsit în mijlocul naturii sau în vizită la o 
instituţie, nu am admis copiilor întrebări sau răspunsuri incorecte sau fragmentare. Cu cât am 
insistat mai mult asupra răspunsurilor, cu atât copiii s-au exprimat mai corect. 
      Însuşindu-şi cunoştinţele, copiii depun efort intelectual, aceasta ajutându-i să-şi formeze 
deprinderi elementare de muncă intelectuală, care-i integrează mai uşor în activitatea şcolară de mai 
târziu. Venind în contact cu obiecte şi fenomene din mediul înconjurător, învaţă denumirea lor, pe 
parcurs încep să le plaseze în lumea din care acestea fac parte, ajungând la concluzii, la generalizări, 
abstractizări, la formarea unor noţiuni clare şi precise. Cunoaşterea îşi urmează drumul ei, de la 
contemplarea vie la abstract şi înapoi la practică. 
      Nu este suficient să-l familiarizăm pe copil cu natura şi societatea numai din cărţi şi 
ilustrate. Un asemenea  fel de a educa copiii este profund greşit, deoarece nici cele mai captivante 
poveşti, nici cele mai minunate imagini nu pot înlocui natura vie. Excursiile, plimbările şi vizitele 
prijeluiesc contemplarea vie a fenomenelor în mediul lor natural. Prezentând copiilor obiecte şi 
fenomene din natură, reprezentările lor devin clare, corespunzătoare realităţii. Atunci când copiii 
observă ceva într-un tablou, reprezentările lor sunt doar aproximative. De exemplu, imaginea unui 



mijloc de locomoţie cunoscut,”trenul”, îi dă copilului o idee cu totul generală. Observându-l direct 
în gară sau alergând pe linie, copilul îşi va însuşi cunoştinţe corecte despre el: aspectul lui 
caracteristic, mărimea vagoanelor, forma lor, locomotiva, sunetele pe care le produce, viteza cu care 
merge, mişcarea roţilor etc. 
      Excursia, plimbarea şi vizita îşi aduc din plin contribuţia la formarea trăsăturilor morale ale 
copiilor, acestea ocupând un loc important în procesul de formare a personalităţii lor. Copiii se 
obişnuiesc cu unele reguli de comportare în colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine 
conştientă faţă de cerinţele educatoarei, faţă de colectivul de copii, li se dezvoltă spiritul de 
organizare şi de ordine faţă de tot ce ceea ce-i înconjoară. Am căutat ca de fiecare dată copiii să ia 
legătura directă cu unele aspecte din procesul muncii, pentru a-i face să înţeleagă importanţa muncii 
în dezvoltarea societăţii.  
      Copiii au învăţat să preţuiască munca, să iubească şi să respecte pe oamenii muncii, bunurile 
produse de aceştia în folosul lor şi al întregii societăţi. Astfel, au început să deosebească frumuseţea 
fiecărei meserii în parte, sub ipoteza că:-„ ce s-ar întâmpla dacă n-am avea cizmar?”-„ rămânem 
fără încălţăminte”;” dar dacă n-ar exista croitori?”etc. 
    Important este să-i facem să înţeleagă că a munci în orice sector nu este o ruşine, ci o 
mândrie, că fără aceste meserii şi fără aceşti oameni care le practică nu se poate trăi, că ei se 
străduiesc să producă bunuri cât mai frumoase şi de bună calitate în folosul nostru, al tuturor. 
      Am obişnuit copiii în excursii, plimbări şi vizite să deosebească ceea ce este bine de ceea ce 
este rău, ceea ce este permis şi ceea ce este interzis. Excursiile, plimbările, vizitele sunt un prilej 
deosebit pentru popor educarea convingerilor şi a sentimentelor morale, a dragostei pentru 
cunoaşterea bogăţiilor şi frumuseţilor patriei. Am căutat să dezvolt la copii calităţile voinţei şi 
trăsăturile pozitive  de caracter prin supunerea faţă de cerinţele colectivului. 
       Sunt şi copii care strică jucăriile, zgârie şi mâzgălesc mobilierul. Venind în contact cu 
muncitorii direct în procesul de producţie şi cu efortul depus pentru realizarea bunurilor necesare 
lor, le educăm grija pentru păstrarea bunului obştesc, cerinţă de mare importanţă în viaţa de 
colectiv. 
      Aşadar, vedem că într-adevăr contactul nemijlocit cu tot ceea ce-i înconjoară pe copii- 
natura vie, viaţa socială,- contribuie la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală, le formează 
patriotismul, dragostea faţa de muncă, le dezvoltă simţul estetic şi le întăreşte sănătatea. Într-un 
cuvânt, excursiile, plimbările şi vizitele fac parte din multiplele mijloace care asigură dezvoltarea 
personalităţii copiilor.  
      Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca 
finalitate rezultate palpabile(diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului 
copiilor. 
         Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are 
un aspect pur practic, informal și experiențial. 
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7. ACTIVITĂŢI DE TIP OUTDOOR- POSIBILITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE 
ORGANIZARE CU PREȘCOLARII 
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,, În  cadrul educaţiei în aer  liber accentul în ceea  ce priveşte obiectul de învăţare este plasat pe 

relaţii referitoare la resursele umane şi naturale” 
                                                    Simon Priest 

 
     Educaţia de tip outdoor este o formă organizată de învăţământ care îl pregăteşte pe copil 
pentru viaţă. Educaţia outdoor presupune ca procesul de predare-învăţare-formare să se petreacă în 
afara grădiniţei, respectiv în natură şi în spaţii culturale. Activităţile outdoor vizează explorarea 
posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor 
deprinderi pentru a lucra tematic, folosind acest spaţiu într-un mod interdisciplinar. 
      Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o 
anumită atitudine faţă de diferite fenomene ale naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea 
ei, precum şi prin multitudinea culorilor, formelor, mirosurilor şi sunetelor.Unul din mijloacele 
intuitive prin care copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este şi excursia, pe care dicţionarul 
limbii române o denumeşte ca” o plimbare sau o călătorie în grup, făcută pe jos, sau cu mijloace de 
transport, în sens educativ sau distractiv”. De aceea, am folosit plimbările, excursiile şi vizitele în 
perioada activităţilor liber-alese, pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie mijloc de 
recreere, de destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În 
acelaşi timp, fac legătura directă cu natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului. 
      În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii oamenii cu creaţiile lor, animalele 
în mediul lor de viaţă, păsări, insecte, flori, fructe, legume etc. 
      Astfel, dacă copiii întreabă:„Cum se numeşte cutare plantă?”, fireşte că trebuie să le 
răspundem direct. Însă dacă întreabă:„Cu ce se hrăneşte gândacul pe care l-am găsit?”, trebuie să le 
propunem să adune crenguţe de la copaci de diferite specii şi să observe, să gândească, îi va 
deprinde să fie independenţi.  

Copiii percep lumea înconjurătoare în totalitatea ei în mod direct, dar nu pot căpăta 
reprezentări sistematice şi corecte despre ea decât cu ajutorul cuvântului  adulţilor, care dirijează 
întreaga activitate de cunoaştere, îi orientează spre esenţial conform scopului propus. 
      În excursiile făcute, în atenţia mea a stat îmbogăţirea vocabularului copiilor. Am căutat în 
acest scop să-i deprind să se exprime corect şi clar. Le-am urmărit cu atenţie forma de exprimare, să 
fie cât mai corectă şi expresivă. Chiar dacă ne-am găsit în mijlocul naturii sau în vizită la o 
instituţie, nu am admis copiilor întrebări sau răspunsuri incorecte sau fragmentare. Cu cât am 
insistat mai mult asupra răspunsurilor, cu atât copiii s-au exprimat mai corect. 
      Însuşindu-şi cunoştinţele, copiii depun efort intelectual, aceasta ajutându-i să-şi formeze 
deprinderi elementare de muncă intelectuală, care-i integrează mai uşor în activitatea şcolară de mai 
târziu. Venind în contact cu obiecte şi fenomene din mediul înconjurător, învaţă denumirea lor, pe 
parcurs încep să le plaseze în lumea din care acestea fac parte, ajungând la concluzii, la generalizări, 
abstractizări, la formarea unor noţiuni clare şi precise. Cunoaşterea îşi urmează drumul ei, de la 
contemplarea vie la abstract şi înapoi la practică. 
      Nu este suficient să-l familiarizăm pe copil cu natura şi societatea numai din cărţi şi 
ilustrate. Un asemenea  fel de a educa copiii este profund greşit, deoarece nici cele mai captivante 
poveşti, nici cele mai minunate imagini nu pot înlocui natura vie. Excursiile, plimbările şi vizitele 
prijeluiesc contemplarea vie a fenomenelor în mediul lor natural. Prezentând copiilor obiecte şi 
fenomene din natură, reprezentările lor devin clare, corespunzătoare realităţii. Atunci când copiii 
observă ceva într-un tablou, reprezentările lor sunt doar aproximative. De exemplu, imaginea unui 
mijloc de locomoţie cunoscut,”trenul”, îi dă copilului o idee cu totul generală. Observându-l direct 



în gară sau alergând pe linie, copilul îşi va însuşi cunoştinţe corecte despre el: aspectul lui 
caracteristic, mărimea vagoanelor, forma lor, locomotiva, sunetele pe care le produce, viteza cu care 
merge, mişcarea roţilor etc. 
      Excursia, plimbarea şi vizita îşi aduc din plin contribuţia la formarea trăsăturilor morale ale 
copiilor, acestea ocupând un loc important în procesul de formare a personalităţii lor. Copiii se 
obişnuiesc cu unele reguli de comportare în colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine 
conştientă faţă de cerinţele educatoarei, faţă de colectivul de copii, li se dezvoltă spiritul de 
organizare şi de ordine faţă de tot ce ceea ce-i înconjoară. Am căutat ca de fiecare dată copiii să ia 
legătura directă cu unele aspecte din procesul muncii, pentru a-i face să înţeleagă importanţa muncii 
în dezvoltarea societăţii.  
      Copiii au învăţat să preţuiască munca, să iubească şi să respecte pe oamenii muncii, bunurile 
produse de aceştia în folosul lor şi al întregii societăţi. Astfel, au început să deosebească frumuseţea 
fiecărei meserii în parte, sub ipoteza că:-„ ce s-ar întâmpla dacă n-am avea cizmar?”-„ rămânem 
fără încălţăminte”;” dar dacă n-ar exista croitori?”etc. 
    Important este să-i facem să înţeleagă că a munci în orice sector nu este o ruşine, ci o 
mândrie, că fără aceste meserii şi fără aceşti oameni care le practică nu se poate trăi, că ei se 
străduiesc să producă bunuri cât mai frumoase şi de bună calitate în folosul nostru, al tuturor. 
      Am obişnuit copiii în excursii, plimbări şi vizite să deosebească ceea ce este bine de ceea ce 
este rău, ceea ce este permis şi ceea ce este interzis. Excursiile, plimbările, vizitele sunt un prilej 
deosebit pentru popor educarea convingerilor şi a sentimentelor morale, a dragostei pentru 
cunoaşterea bogăţiilor şi frumuseţilor patriei. Am căutat să dezvolt la copii calităţile voinţei şi 
trăsăturile pozitive  de caracter prin supunerea faţă de cerinţele colectivului. 
       Sunt şi copii care strică jucăriile, zgârie şi mâzgălesc mobilierul. Venind în contact cu 
muncitorii direct în procesul de producţie şi cu efortul depus pentru realizarea bunurilor necesare 
lor, le educăm grija pentru păstrarea bunului obştesc, cerinţă de mare importanţă în viaţa de 
colectiv. 
      Aşadar, vedem că într-adevăr contactul nemijlocit cu tot ceea ce-i înconjoară pe copii- 
natura vie, viaţa socială,- contribuie la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală, le formează 
patriotismul, dragostea faţa de muncă, le dezvoltă simţul estetic şi le întăreşte sănătatea. Într-un 
cuvânt, excursiile, plimbările şi vizitele fac parte din multiplele mijloace care asigură dezvoltarea 
personalităţii copiilor.  
      Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca 
finalitate rezultate palpabile(diplome, atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului 
copiilor. 
         Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are 
un aspect pur practic, informal și experiențial. 
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8. IMPORTANŢA JOCULUI DIDACTIC PENTRU PREŞCOLARI 
 

prof. Sprîncenatu Florica Felicia 
prof. Urzicana Mirela Nina 

Şcoala Gimnaziala Izbiceni – judeţul Olt 
 

Jocul este o formă de manifestare a copilului care îi satisface în cel mai înalt grad nevoia de 
activitate, generată de trebuinţe, dorinţe specifice copilului preşcolar. Se poate spune că jocul este 
tovarăşul de nedespărţit al copilăriei şi constituie una dintre formele cele mai importante de 
activităţi. Prin forma pe care o ia, jocul, la vârsta preşcolară, devine o activitate specific umană 
deoarece reflectă un bogat conţinut social. 

La această vârstă copilul intră într-un sistem cu mult mai complex de relaţii social umane, 
datorită noilor condiţii de viaţă în care începe să trăiască şi să acţioneze. 

Ca urmare, copilului i se dezvăluie treptat o lume nouă, cea a obiectelor cu funcţii sociale 
determinate, precum şi o nouă sferă de activităţi pe care le desfăşoară cu adulţii. Pe măsură ce se 
dezvoltă şi pătrunde tot mai mult în sfera relaţiilor cu obiectele şi persoanele din jur, copilul simte 
tot mai mult nevoia să acţioneze cu obiectele, aşa cum acţionează adulţii, să se comporte aşa cum se 
comportă aceştia. 

Cunoştinţele copilului sunt încă limitate, iar deprinderile necesare pentru a acţiona cu 
obiectele nu sunt încă formate. De aici apare contradicţia specifică vârstei preşcolare, pe de o parte 
dorinţa vie a copilului de a acţiona cu obiectele şi de a stăpâni, iar pe de altă parte, lipsa 
deprinderilor, a sistemului de acţiuni şi operaţii necesare folosirii obiectelor aşa cum le foloseşte 
adultul. 

De pildă, copilul vrea să conducă automobilul aşa cum procedează adultul, ar dori să facă 
operaţii aşa cum face medicul, dar îi lipsesc cunoştinţele şi deprinderile necesare. Calea de 
rezolvare a acestei contradicţii o constituie jocul. Sub formă de joc copilul se apropie de realitatea 
înconjurătoare, lumea obiectelor, ce îl atrag în mod deosebit pe copil spre a le căuta şi folosi. 

Neputând conduce automobilul, copilul răstoarnă un scaun şi cu ajutorul unui disc sau obiect 
rotund conduce maşina. În felul acesta se transpune în rol de „şofer”. 

Procedând astfel copilul nu se îndepărtează de realitatea înconjurătoare ci se apropie de 
realitate. În situaţiile de joc pentru a conduce maşina sau a face „injecţii” copilului nu i se cere să fie 
stăpân pe operaţii reale, respectiv pe deprinderi concrete cerute de activitatea profesională a 
adultului. 

Jocul constituie tipul conducător de activitate a copilului preşcolar datorită faptului că sub 
influenţa lui se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga lui activitate psihică. Îmbrăcând 
forma jocului această activitate este tot atât de necesară dezvoltării fizice şi psihice a copilului ca şi 
lumina soarelui. Un copil sănătos cu organismul în creştere, nu se poate să nu se joace. A-l opri să 
se joace înseamnă a-i frâna dezvoltarea fizică şi psihică. 

De asemenea, jocul este o activitate prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală. 
Jucându-se, copilul descoperă lumea şi viaţa. Încă de timpuriu copilul simte nevoia unei comunicări 
active cu cei din jur, în primul rând cu părinţii care îl îngrijesc, îi procură jucării şi se joacă cu el. 
Începând cu vârsta preşcolară copilul imită în jocurile sale într-un mod specific viaţa şi activitatea 
adulţilor. Se poate spune că jocurile copiilor sunt o adevărată oglindire a societăţii.  

Pentru copii, jocul este distracţie, este învăţătură, este muncă, este un mijloc eficient de 
cunoaştere a lumii înconjurătoare. 

Jocurile didactice ocupă un loc tot mai important în activitatea grădiniţelor de copii, ele fiind 
activităţi deosebit de motivatoare care se adaptează caracteristicilor copilului în dezvoltare. 

Prin joc, copilul pune în acţiune toate posibilităţile sale, traduce prin 
fapte potenţele sale intelectuale, morale, fizice, le dezvoltă, le îmbină. Jucându-se, copilul cunoaşte 
culorile, formele şi multitudinea de proprietăţi ale obiectelor cu care acţionează, îşi însuşeşte şi îşi 
perfecţionează limbajul. 



La vârsta preşcolară, copilul distinge cu greu culorile şi nuanţele asemănătoare, indică prin 
cuvinte calităţile obiectelor şi există tendinţa de a percepe obiectul în întregime, fără a-i deosebi 
părţile componente, pentru că percepţia copilului preşcolar reflectă în mod inegal însuşirile, se 
opreşte la detalii şi scapă esenţialul. Prin jocurile didactice, educatoarea orientează percepţiile 
copiilor, le perfecţionează, le leagă de cuvinte. 

Jocurile didactice contribuie la apariţia şi formarea sentimentelor intelectuale, stimulează 
curiozitatea de a cunoaşte şi plăcerea de a rezolva diferite probleme puse în joc. Jucându-se, copilul 
dobândeşte deprinderi şi abilităţi noi, face exerciţii care necesită o anumită încordare intelectuală, 
ceea ce ridică copilul la o treaptă mai înaltă de dezvoltare intelectuală. 

Totodată, jocurile didactice cultivă obişnuinţa muncii intelectuale şi a muncii independente, 
pregătind copilul, pentru învăţătură. 

Problema de bază pe care o ridică metodologia şi tehnologia jocului didactic este tocmai 
asigurarea deplinei corelaţii dintre elementele sale structurale specifice: conţinutul jocului (tema), 
scopul urmărit, sarcina didactică, acţiunea de joc sau operaţiile jocului, reguli. 

Esenţa jocului didactic constă în faptul că această activitate îmbină armonios elementul de 
instruire cu elementul joc. Această îmbinare favorizează apariţia unor stări emotive, prielnice 
stimulării şi intensificării proceselor de cunoaştere, a muncii intelectuale, a formării unor trăsături 
morale, a formării deprinderilor de muncă independente. 

Acţiunile şi elementele de joc trebuie să fie stabilite cu precizie şi strict delimitate, să fie 
subordonate neapărat temei sale, să fie interesante, pentru a capta şi menţine interesul copiilor în 
timpul desfăşurării jocului. Surpriza, care trezeşte dorinţa de a cunoaşte şi acţiona elementul de 
ghicire care face apel la reprezentările şi cunoştinţele anterioare, stimulând memoria şi imaginaţia 
copiilor, întrecerea care constituie un mijloc de a educa una din calităţile gândirii şi anume 
rapiditatea ei, mişcarea care îi pune pe copii în situaţia de a acţiona într-un anumit sens în vederea 
dezlegării problemei, constituie modalităţi folosite de obicei pentru a realiza acest scop. 

Regulile jocului didactic constituie elementul organizatoric principal al jocului didactic, 
ţinând de aspectul său exterior. 

Ele reprezintă cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească jucătorii, obligându-i să acţioneze 
într-un anumit fel. Regulile pot îndeplini funcţii diferite. Unele lămuresc copiilor conţinutul jocului 
şi îi pun în acţiune, altele vizează realizarea sarcinilor didactice. 

La copiii preşcolari din grupa mare, acţiunea este de altă natură: pe aceşti copii nu-i mai 
satisface acţiunea simplă a perceperii directe. Caracterul emoţional al jocului pentru preşcolarii mai 
mici e determinat însă în măsură mai mare de conţinutul sarcinii didactice. În activitatea practică, 
dacă se subapreciază posibilităţile copiilor şi se dau sarcini care solicită un efort prea mare sau dacă 
se subapreciază posibilităţile lor şi se simplifică în mod executiv sarcina, vom avea rezultate 
negative. 

În grupa copiilor mici, ţinând seama de emotivitatea mai mare a copiilor şi de instabilitatea 
atenţiei lor, de tendinţa lor spre activitate, se acordă o deosebită atenţie elementului de mişcare, de 
acţiune. 

Sarcinile prea uşoare, simpliste, obişnuiesc copilul cu munca uşoară, fără eforturi, ceea ce 
poate duce mai târziu la pozitivitatea gândirii. 

Sarcinile care solicită copiii în realizarea lor, sunt tot atât de riscante, precum aspectele 
formative ale jocului. Întâmpinarea greutăţilor care depăşesc puterile de gândire şi de acţiune, 
copilul se descurajează pierde încrederea în forţele lui şi refuză la un moment dat să îndeplinească 
sarcinile jocului. 

Îmbogăţirea, activizarea şi nuanţarea vocabularului constituie un proces mult mai greu de 
realizat decât însuşirea regulilor gramaticale ale limbii materne. 

Este unanim admis că, încă de la vârsta preşcolară, copilul stăpâneşte, în linii mari, sistemul 
gramatical al limbii pe care o vorbeşte, achiziţionarea de noi cuvinte şi folosirea lor corectă rămâne 
un deziderat permanent de-a lungul întregii vieţi. În strânsă legătură cu cele afirmate mai înainte, 
subliniem că nici aşa-zisa optimizare a comunicării (despre care se vorbeşte atât de mult în ultima 
vreme) nu e posibilă fără un vocabular bogat şi corect întrebuinţat. Având în vedere că greşelile de 



ordin lexical sunt mai numeroase şi, în general, mai grave decât cele de natură gramaticală se 
impune ca şi din acest punct de vedere studiul vocabularului să fie extins şi aprofundat. 

Am prezentat câteva dintre motivele care m-au determinat să aleg această lucrare în care m-
am axat, mai ales, pe partea practică, aplicativă. 
 
 

9. FORMELE ŞI METODELE DE MĂSURARE ŞI APRECIERE A REZULTATELOR 
COPIILOR 

 
prof. Voinea Alexandru Ginu 

Şcoala Gimnaziala Izbiceni – judeţul Olt 
 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date 
pentru cunoaşterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: 

o observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, 
consemnarea în protocoale individuale sau fişe psihopedagogice; 

o dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psihofizice, a nivelului de 
cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 

Ȋn timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continua a nivelului de 
cunoştinţe şi deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie 
zilnică, prin convorbiri, studiul produselor, activităţi, test. 

Observaţia copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, 
de durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, 
precizarea instrumentelor, consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de 
vedere psihopedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând 
consemnarea răspunsurilor şi interpretarea. 

Testul este o probă standardizată. El furnizează date despre caracteristici psifofizici din 
diverse planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a 
intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, 
picture, modelaje etc. 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a 
copiilor pentru a stabili programul viitor sau pentru a finaliza fişele psihopedagogice de acces în 
şcoala primară (fişele de progres). Pentru acest scop se planifică o perioadă de circa două săptămâni 
pentru evaluarea finală. Nu se va abuza de fişele de evaluare sau texte, ci se va apela la o largă 
paletă de mijloace, care să confere copilului siguranţă şi detaşare. 

Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi comune are forme şi metode specifice. 
Se vehiculează o serie de caiete de muncă independentă şi fişe de evaluare, ce pot fi însă 

împogăţite şi diversificate.  
Ȋn povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, 

ordonarea lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. 
Ȋn desen şi lucru manual evaluarea se realizează chiar prin analiza creaţiilor; în muzică se pot 

organiza serbări, spectacole pentru părinţi; la activităţile de educaţie pentru societate se propun 
acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, îngrijire a spaţiilor verzi, în care pot fi evaluate 
contribuţiile fiecărui copil; la educaţie fizică se aplică probe de motricitate, forţă, rezistenţă, 
îndemânare specific vârstei. 

Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor se evaluează împreună cu cea a 
activităţilor commune, deoarece este dificil să delimităm cât din performanţele copiilor se datorează 
fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi 
îmbunătăţească rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord şi motivate 
raţional. 



Ȋn acest fel, preşcolarii devin treptat capabili sâ se autoaprecieze, sâ descopere ce au lucrat 
bine, corect, ce achiziţii noi au dar şi ce lipsuri trebuie compensate. De asemenea, părinţii 
preşcolarilor vor afla rezultatele evaluării prin întâlnirile periodice, expoziţii, scrisori tematice etc, 
sporind astfel preocuparea acestora pentru munca educativă şi conţinutul informational vehiculat de 
educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie, eventual şi pentru dotare. 

Noile schimbări apărute în învăţământul preşcolar privind modalităţile de predare care să 
aşeze în centrul actului educaţional copilul şi interesele acestuia impun şi noi strategii de evaluare. 
Dacă în actul predării, educatoarea poate utiliza cu succes metode activparticipative, evaluarea, la 
rândul său, trebuie să fie coerentă cu noile strategii de predare-învăţare, fapt pentru care au apărut 
metodele interactive de evaluare.  

Activitatea didactică modernă este centrată pe demersuri intelectuale interdisciplinare şi 
afectiv-emoţionale, educatoarea urmărind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu: 
să culeagă informaţii despre o temă dată, să identifice, să rezolve probleme diferite, să realizeze 
conexiuni. Astfel, obiectivele evaluării trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele interdisciplinare 
ale actului predării.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în 
grădiniţă, se înscriu următoarele:  

•Turul galeriei- se utilizează după soluţionarea de către copii a unor sarcini primite în grup. 
Rezultatele activităţilor sunt expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, vizualizează lucrările realizate. Se 
realizează un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. Copiii fiecărui 
grup vor fi, la rândul lor, în calitate de autori şi vor oferi explicaţii privind modul de realizare a 
sarcinii, contribuţia fiecărui membru al grupului, rezultatul muncii lor, dar şi în calitate devizitatori, 
formulând aprecieri despre modul în care au fost rezolvate sarcinile.  

Etapele care trebuie parcurse în realizarea turului galeriei sunt următoarele:  
- formarea grupelor de copii ( 3- 4 copii)  
- comunicarea sarcinii de lucru ( trebuie să aibă mai multe perspective de abordare sau mai 

multe soluţii)  
- activitatea în grupuri  
- expunerea produselor  
- „Turul galeriei” – se examinează corectitudinea rezolvării sarcinilor date. Copiii, în calitate 

de vizitatori trec pe la fiecare exponat şi înscriu comentariile critice, ajutaţi de educatoare, sau 
utilizând simboluri. 

 - activitate în grupuri – timp de 5 minute, fiecare grup reanalizează lucrarea, corectând-o şi 
adăugând elemente, dacă este cazul.  

Utilizând această tehnică de evaluare, educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza 
cunoştinţele copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi specifice preşcolarilor 

•Scaunul autorului- se utilizează, în special în grupele se Step-by-Step, în cadrul „Întâlnirii 
de dimineaţă”, fiind un procedeu prin care li se oferă copiilor ocazia de a se autocunoaşte, 
autoevalua, de a realiza un dialog cu membrii grupei, de a argumenta alegerea modului de realizare 
a sarcinii, dar şi capacitatea de a-şi spune opinia despre ce ar trebui îmbunătăţit, fără a jigni pe 
cineva. Copilul este „invitat” pe „Scaunul autorului”, pentru a prezenta educatoarei şi copiilor din 
grupă, rezultatul muncii independente sau de grup, după rezolvarea unei sarcini primite. Ceilalţi 
copii intervin, dacă este cazul, prin sugestii, opinii despre ce ar trebui corectat 

•Piramida - poate fi utilizată în cadrul activităţilor, pentru reactualizarea cunoştinţelor, în 
etapa de complicare a jocului( în cazul în care se desfăşoară un joc didactic), ca feed-back al 
activităţilor de observare, povestire, lectură după imagini, convorbire, dar şi în activităţile integrate 
( DŞ, DLC, DOS, DEC), sau la centrele ARTĂ şi CONSTRUCŢII. Prin intermediul acestei metode, 
copiii îşi dezvoltă capacitatea de sintetizare a unor probleme, informaţii, idei, teme, sau a unui text 
literar. 

•Ghicitorile - Stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, 
generalizare, descriere şi evaluare, inteligenţele multiple, iar copiii au ocazia să aplice în situaţii noi 
ceea ce au învăţat.  



În activitatea cu preşcolarii, educatoarea poate utiliza diferite tipuri de ghicitori:  
• ghicitori – descriere , folosite în povestiri, observări, descrieri, jocuri,  
• ghicitori – analiză, folosite în observări,  
• ghicitori de comparaţie, folosite în jocuri didactice, povestiri, lecturi  
• ghicitori de generalizare, folosite în observări, lecturi după imagini, poveşti create,  
• ghicitori literare,  
• ghicitori muzicale, 
• ghicitori eliptice, 
Ca metode interactive de evaluare, ghicitorile pot fi folosite cu succes în evaluarea formativă, 

dar şi în evaluarea sumativă (concursuri , de ex. „Câştigă cel mai isteţ”, „Răspunde repede şi 
bine!”). 

•Ciorchinele- este utilizată în scopul de a exersa gândirea liberă a copiilor, de a facilita 
realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare. 

Etape în realizarea ciorchinelui:  
- comunicarea sarcinii de lucru  
- activitate individuală ( completarea ciorchinelui de fiecare copil)  
- activitate în perechi - se formează perechi, se prezintă colegului ciorchinele realizat şi se 

completează cu informaţiile noi, obţinute de la acesta  
- activitate în grupuri – fiecare pereche prezintă ciorchinele unei alte perechi, având ocazia să 

descopere cunoştinţe noi, prezentate de colegii de grup,  
- activitate frontală – se completează ciorchinele de pe tablă ( coală A4, flipchart), cu ideile 

comune fiecărui grup, ulterior, grupurile vor denumi o singură idee care nu a fost scrisă.  
Ciorchinele poate fi aplicat în cadrul activităţilor de observare, convorbire, povestire, 

repovestire, la începutul şi pe parcursul unui proiect, pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele 
copiilor despre subiectele din cadrul proiectului respectiv. 

•Posterul 
• Blazonul 
•Diagrama Venn - Se poate utiliza atât în activităţi de predare-învăţare, cât şi în fixarea şi 

evaluarea cunoştinţelor. Diagrama Venn se aplică în activităţi de observare, povestire, joc didactic, 
convorbire.  

Etapele metodei sunt următoarele:  
- comunicarea sarcinii de lucru  
- activitate în pereche sau în grup ( se completează diagrama individual, apoi se discută în 

perechi sau în grup, corectându-se şi completându-se informaţiile)  
- activitate frontală – Se completează de fiecare copil / grup diagrama realizată pe un poster 

sau o coală A3. 
•Examinarea povestirii 
• Jurnalul grafic 
•Harta conceptuală / cognitivă -se defineşte ca fiind o imagine a modului de gândire, simţire 

şi înţelegere ale celui sau celor care le elaborează. În cazul preşcolarului, după multe experienţe în 
acest sens realizează o hartă conceptuală - simplă la început, apoi din ce în mai completă -, 
devenind o modalitate, o procedură de lucru la diferitele domenii experienţiale, dar şi inter - şi 
transdisciplinar. Aceasta procedura poate fi folosită în predare, în învăţare şi în evaluare.  

Harta conceptuală este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de cunoştinţele 
acumulate şi de relaţionările pe care copilul le stabileşte între acestea. În hărţile conceptuale sunt 
incluse idei noi într-o structură cognitivă, fiind rearanjate cunoştinţe deja acumulate, astfel încât idei 
noi dau roade pe terenul metodelor cognitive existente. .  

Etapele metodei sunt următoarele:  
- pregătirea, formarea grupurilor;  
- stabilirea temei de lucru;  
- generarea idelor, definirea conceptelor;  



- structurarea ideilor, selectarea lor; 
 - reprezentarea grafică, elaborarea hărţilor conceptuale;  
- interpretarea: verificarea listei de concepte, analiza utilităţii pentru scopurile propuse, 

analiza relaţiilor dintre concepte;  
- utilizarea hărţilor conceptuale: prezentarea unor proiecte, realizarea unor produse, 

întocmirea unor portofolii.  
Ca metodă de evaluare, harta conceptuală are următoarele avantaje:  
- organizează cunoştinţele existente în mintea preşcolarului;  
- elimină simpla reproducere a unor definiţii sau algoritmi de rezolvare a unei probleme;  
- scoate în evidenta modul cum gândeşte copilul şi cum foloseşte ceea ce a învăţat. 
•Tehnica florii de nufăr 
•Metoda colţurilor 
• Tehnica analitico-sintetică 
• Cubul 
• Turnirul întrebărilor - este o metodă prin care se exersează capacitatea copiilor de a 

formula întrebări pe baza unui text ştiinţific, concurând, dar şi cooperând. Se poate utiliza în 
activităţile de lectura educatoarei, povestire, audiţia unor texte ştiinţifice. Etapele metodei:  

- organizarea colectivului de copii, în grupe de câte şase  
- prezentarea sarcinii didactice presupune anunţarea obiectivelor, explicarea sarcinilor; 

ascultarea poveştii,  
- activitate în grupuri – fiecare membru al grupului va formula singur întrebări adresate în 

primă fază membrilor din grupul respectiv, apoi celorlalte grupe.  
- întrecerea între grupe – membrii celor două grupe se aşează faţă în faţă şi se pregătesc de 

întrecere, fiecare echipă prezintă, pe rând, câte o întrebare echipei adverse, evaluează răspunsul dat 
şi decide punctajul.  

Educatoarea apreciază atât întrebările, cât şi răspunsurile şi validează punctajul. Întrebările nu 
trebuie să se repete. Pentru o evidenţă cât mai exactă, punctajele obţinute se trec într-un tabel.Se pot 
atribui copiilor diferite roluri în cadrul grupului, cum ar fi: „conducătorul”, „ceasornicul” / 
„orologiul”, „energicul”, „crainicul”,etc. 

•Cvintetul 
•R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)- este o metodă destul de uşor de aplicat în 

activităţile desfăşurate, în special cu preşcolarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei mingi 
de la un copil la altul. Cel care aruncă mingea adresează o întrebare celui care o prinde. Acesta 
răspunde la întrebare, apoi aruncă mingea altui coleg şi îi pune o altă întrebare vizând conţinutul 
care trebuie evaluat ( precizat de la început de către educatoare). Prin caracterul său antrenant şi 
realizată sub formă de joc, metoda menţine trează atenţia tuturor copiilor din grupă, participând 
chiar şi cei mai timizi dintre aceştia. Copiii sunt atraşi de suspansul generat de întrebările 
neaşteptate şi de exerciţiul de promptitudine la care îi solicită jocul.  

Această metodă de evaluare poate fi utilizată cu succes, mai ales la grupa pregătitoare, la 
sfârşitul unor activităţi de cunoaştere a mediului, educare a limbajului, activităţi cu conţinut 
matematic.  

R.A.I. este atât o metodă de evaluare cât şi strategie de învăţare care îmbină cu succes 
competiţia şi colaborarea şi permite realizarea unui feed-back rapid. 

• Jurnalul grupei - este o metodă de evaluare, utilizată destul de des în spaţiul nord-
american, în care sunt menţionate sarcinile de învăţare, paşii parcurşi, dificultăţile şi reuşitele 
copiilor, elemente esenţiale din activitatea desfăşurată. 68 Educatoarea completează în jurnal 
informaţiile obţinute de la copii, iar aceştia pot realiza desene, simboluri. „Jurnalul metacognitiv“ 
constă în evaluarea copilului la sfârşitul zilei cu privire la conţinutul învăţării, rezultatele obţinute în 
activităţile individuale sau comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi întâmpinate, relaţiile şi 
calitatea acestora cu colegii pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de învăţare. Poate lua forma unui 
dialog între copil şi educatoarea sau între copil şi colegii de grupă. Se formulează întrebări de genul: 
„Ce ai învăţat să faci astăzi?“, „Ce ţi s-a părut reuşit în activitatea ta de azi?“, „Ce dificultăţi ai 



întâmpinat?“, „Cine te-a ajutat?“, „Pe cine ai ajutat?“, „Cum te-ai simţit astăzi?“, „Ce activităţi ai 
vrea să repeţi?”, etc . 

 Metodele alternative de evaluare au valoare formativă, prin faptul că oferă posibilitatea 
copilului de a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă; atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o 
imagine permanent actualizată asupra performanţelor copiilor, asigură un demers interactiv actului 
de predare-învăţare, raportându-se la nivelul psihologic al preşcolarilor, prin individualizarea 
sarcinii de lucru. În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă 
la formele tradiţionale, îmbogăţind practica evaluativă. Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt 
înlăturate definitiv, ci sunt completate şi susţinute în procesul evaluării de metodele alternative. 
Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât avantaje, cât şi limite / dezavantaje, este necesară 
îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind determinată de vârsta copiilor, de 
volumul de cunoştinţe, de categoria de activitate şi, în mod deosebit, de obiectivele urmărite. 
 
 

10. INOVAŢIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
Prof.Caloian Felicia 

Școala Gimnazială ,,Ştefan Luchian’’/ G.P.P,,Ion Creangă’’ Moinești 
 

Opinia larg împărtăşită de către specialiştii în educaţie şi nu numai este cea potrivit căreia 
despre inovaţie în învăţământ se poate vorbi nu doar de la Pestalozzi, Dewey şi Montessori, 
Rousseau şi Durkheim (Hassenforder, 1970), ci chiar cu mult mai devreme.  

Inovaţia în învăţământ este definită ca un „proces deliberat de transformare a practicilor prin 
introducerea unei noutăţi curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei 
diseminări şi care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi studenţilor. Pentru a 
putea fi modificat la nivelul învăţământului superior, conţinutul învăţământului trebuie modificat la 
nivelul întregului sistem, printre caracteristicile sale numărându-se şi continuitatea şi succesiunea 
logică a cunoştinţelor transmise.  

Procesul de descentralizare a învăţământului la toate nivelurile sale permite implicarea în 
activitatea educaţională şi a altor autorităţi decât cele şcolare, creând condiţiile stabilirii unor 
parteneriate favorabile educaţiei şi reuşitei elevilor/ studenţilor. Inovaţiile necesită şi suport 
financiar, însă nerealizarea lor se datorează, cel mai adesea, mai puţin restricţiilor financiare şi mai 
mult climatului educaţional, atunci când acesta se caracterizează prin lipsa cooperării, colaborării 
dintre cadrele didactice, dintre acestea şi elevi sau familiile lor etc.  

Se presupune că în orice instituţie de învăţământ există măcar un cadru didactic inovator, 
însă în lipsa unei culturi organizaţionale, a unei culturi a şcolii, care să asigure suport pentru ca 
ideile sale să devină inovaţii, acestea nu vor fi transpuse în fapte.  Inovaţia acţionează în învăţământ 
la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi organizare, conţinutul învăţământului, mediul 
educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la care se ajunge depind şi de caracteristicile 
socioeconomice ale societăţii şi de particularităţile sistemului de învăţământ.  

Inovaţia la nivel de conţinut al învăţământului.  
Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului urmează celor de la nivel de structură şi 

organizare a sistemului, pentru că, fie şi dacă ne referim doar la prelungirea duratei obligatorii de 
şcolarizare, constatăm că aceasta presupune o nouă ordonare, succesiune a cunoştinţelor, 
priceperilor, deprinderilor ce trebuie transmise şi formate la elevi.  

Astăzi, influenţa internetului asupra conţinutului învăţământului reprezintă preocuparea 
majoră a oamenilor şcolii şi nu numai. Tinerii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa 
calculatorului şi a televizorului decât în şcoală, iar acest lucru trebuie utilizat în favoarea educării 
populaţiei: organizarea unor cursuri/ ore prin intermediul televiziunii, internetului, utilizarea 
acestuia ca metodă didactică. Inovaţia în învăţământ poate acţiona şi ca mod de rezolvare a unor 
probleme la care sunt expuşi tinerii de azi: dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei are atât pentru individ 
cât şi pentru societate în ansamblu avantaje considerabile, însă şi riscuri majore, precum izolarea 
indivizilor, dezvoltarea unor relaţii de comunicare artificiale.  



Mediul educaţional este format cu precădere din personalul didactic şi din elevi/ sudenţi şi 
este definit prin relaţiile care se stabilesc între cadrele didactice, între acestea şi elevi/ studenţi şi 
familiile lor etc. Pentru a ajunge la rezultate durabile, orice inovaţie are nevoie de un mediu 
educaţional favorabil, adică de relaţii de cooperare, colaborare, încredere şi ajutor reciproc între cei 
care formează mediul educaţional. Formarea unei culturi şcolare favorabile inovaţiei are la bază şi 
motivaţia profesională a cadrelor didactice.  

Motivaţia şi satisfacţia în muncă a cadrelor didactice reprezintă una dintre temele de interes 
pentru cercetători, pentru că s-a constatat că reuşita educaţională a elevilor/ studenţilor depinde, 
într-o foarte mare măsură, de tipul de motivaţie al cadrelor didactice, de gradul de satisfacţie 
profesională.  
 
BIBLIOGRAFIE : 
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11. IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA GRĂDINIȚEI 
 

Prof. Baidoc Dumitra Daniela 
Școala Gimnazială nr. 308 - București 

 
 

Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădinţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi 
creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolara, este primul pas către 
o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 

 „În această ecuație a bucuriei de a învăța, după cum bine știm, este important să așezăm, 
alături de profesorul reflexiv și copilul/elevul implicat, părintele ancoră. Un astfel de părinte, pe 
care este de datoria noastră să îl formăm și să îi punem în valoare rolul atât de important, 
însemnă, de fapt, persoana care oferă stabilitate și siguranță în viața copilului/elevului și care 
trebuie să îl ajute să ancoreze, atunci când e nevoie și atât cât este nevoie, pentru a 
explora/descoperi/aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și menține punțile de 
legătură cu lumea școlii și cu viața, în toată complexitatea ei.”    ( Scrisoarea metodică pentru 
învățământul preșcolar 2013-2014) 

Implicarea părinților în acțiunile grădiniței îi determină pe aceștia să înteleagă faptul  că 
responsabilitatea grădiniței și a familiei converg spre un scop comun, iar pe de altă parte, le dă 
posibilitatea să aprecieze în mod real activitatea educatoarei. Participarea părinţilor la unele 
activităţi ale grădiniţei( serbari, vizite, excursii, activităţi comune, lecţii deschise, expoziţii ale 
copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le vor permite o mai bună 
cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în 
activităţi.  

Pentru colaborarea eficientă dintre cele două medii de educaţie este necesară iniţierea 
părinţilor în probleme specifice educaţiei. 

Mijloacele aflate la îndemana tuturor cadrelor didactice pentru a-i determina pe părinţi să fie 
parteneri activi în educaţia copiilor preșcolari sunt:  

 şedinţele cu părinţii;  
 acţiuni comune părinţi şi copii;  
 vizite la domiciliul copiilor;  
 discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită;  
 activitati de consiliere; 
 dezbateri de tip masă rotundă; 



 chestionare; 
 prezentări POWER POINT; 

   
Câteva din obiectivele urmărite de către cadrele didactice în relația grădiniță familie sunt: 

 Dezvoltarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare între 
preșcolari, părinți și cadre didactice. 

 Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de nevoile educative ale preșcolarilor, dar și 
eliminarea discriminărilor de orice natura. 

 Motivarea părinților pentru implicarea cât mai activă în activitatea desfășurată de copii 
în grădiniță; 

 Derularea unor activități specifice pentru a stimula colaborarea între membrii 
parteneriatului; 

 Înțelegerea rolului pe care îl are relația grădiniță-familie în dezvoltarea armonioasă și 
progresul educațional al copiilor; 

Participând la activitățile desfășurate în grpdinița de copii, părinţii vor conştientiza procesul 
instructiv – educativ bine fundamentat, organizat și adaptat particularităților de vârstă ale copilului 
preșcolar.  

Dacă ținem seama de argumentele prezentate mai sus, relația grădiniță-familie ar putea 
funcţiona ireproşabil, având în vedere faptul că ambele părţi implicate urmăresc aceleaşi finalităţi în 
ceea ce priveşte educaţia copilului. 
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12. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ  
PRIN UTILIZAREA SOFT-URILOR EDUCAŢIONALE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. Faur Elena -  Grădinița P.P. Nr. 7 Deva  

Prof. Istrate Marinela -  Grădinița P.P. Nr. 7 Deva 
 

Softul educaţional reprezintă o îmbinare a programării pedagogice şi a produsului 
informatic.  
Concret, instruirea asistată de calculator reprezintă totalitatea modalităţilor de folosire a 
calculatorului în procesul de învăţare. Specialiştii o definesc ceva mai complex, ca o varietate de 
experienţe didactice care utilizează calculatorul (hardul) ca suport tehnic şi softul ca suport 
informaţional.  

Formarea competenţelor descrise în curriculum nu este posibilă doar prin utilizarea unor 
strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe grupe de nivel, 
cu ajutorul softului educaţional realizat de către educatoare, poate fi o alternativă de succes. 

Introducerea calculatorului în grădiniţă nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o 
modalitate de creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Folosirea calculatorului reprezintă 
o nouă strategie de lucru a educatoarei şi a copiilor, un nou mod de concepere a instruirii şi 
învăţării, care îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice pe care aceştia le desfăşoară şi prezintă 
importante valenţe formative şi informative.  

http://www.didactic/


Calculatorul simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate 
pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă copiilor modelări, justificări şi 
ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate 
sau greu observabile din diferite motive. 

Problema utilizării soft-urilor educaţionale, a jocurilor pe calculator, aşa cum mai sunt greşit 
numite, în procesul de educaţie al copilului este destul de controversată. Jocurile cu un real efect 
educativ sunt foarte rare şi nici nu sunt foarte agreate. 
Cele mai multe jocuri pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt conţinut agresiv. Ele 
îndepărtează copilul de la valorile profunde ale societăţii. Multe jocuri cultivă violenţa prin 
simularea unor războaie sau a unor scene sângeroase.  
De asemenea petrecerea mai multor ore în faţa calculatorului poate fi deosebit de nocivă, prin faptul 
că răpeşte din timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar şi prin efectul nesănătos pe care 
îl au monitoarele asupra ochilor. 
Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate, este indicată punerea la punct a unora care 
să cultive aptitudini utile societăţii. Atrăgând copilul în jocuri non-violente, atractive, care dezvoltă 
gândirea logica, spiritul de observaţie, personalitatea acestora va avea numai de câştigat. 
În urma activităţilor desfăşurate pe calculator se poate constata: 

• utilizarea calculatorului la vârsta preşcolară este utilă şi posibilă; 
• stimulează comunicarea cu condiţia să fie corect utilizat; 
• permite sporirea competiţiei sociale şi cognitive: 
• grăbeşte procesul de socializare a copiilor la nivelul vârstei preşcolare; 
• jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a 

memoriei vizuale şi a atenţiei voluntare; 
• folosirea programelor de scriere şi de desen oferă copiilor posibilitatea de a-şi formula 

propriile probleme. 
Întregul material intuitiv pe care îl formează imaginile reprezentând obiecte, fenomene, fiinţe, 
acţiuni, devine o sursă de cunoştinţe noi, iar măsura în care copilul învaţă să le înregistreze, să le 
descrie, să le interpreteze, acestea dezvoltă spiritul de observaţie, operaţiile de analiză şi sinteză, de 
generalizare şi abstractizare.  
Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează procesul  
de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul activităţilor 
se vor dezvolta: 

• gândirea logică,  
• spiritul  de observaţie,  
• memoria vizuală , 
• atenţia voluntară,  
• operaţiile intelectuale prematematice, 
• deprinderile de lucru cu calculatorul, 
• abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intermediul softurilor educaţionale. 

Astfel, softurile educaţionale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 
• furnizează un mare volum de date; 
• asigură o instruire individualizată; 
• favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi 

nevoilor individuale de progres în învăţare; 
• facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient; 
• oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 
• stimulează implicarea activă a copilului în învăţare; 
• oferă posibilităţi mari de prezentare sau de transmitere de noi conţinuturi; 
• asigură o tratare interdisciplinară a informaţiilor furnizate; 
• prezintă noile cunoştinţe într-o manieră interactive; 



• preşcolarii pot fi antrenaţi în jocuri pedagogice care solicită perspicacitate, atenţie 
distributivă, creativitate; 

• susţin în mod evident efortul de învăţare într-un ritm propriu; 
• favorizează administrarea unor forme noi de evaluare şi de urmărire a progreselor 

înregistrate de preşcolari. 
Utilizarea soft-urilor educaţionale în activităţile din grădiniţă, se dovedeşte a fi un 

instrument de învăţare eficient, care determină apariţia unor modificări semnificative în achiziţia 
cunoştinţelor şi în atitudinea faţă de învăţare a copiilor. Copiilor le place mai mult să înveţe prin 
intermediul soft-urilor educaţionale, decât prin metode tradiţionale, acestea contribuind la 
dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare şi la îmbunătăţirea rezultatelor obţinute. 

Exerciţiile din softurile educaţionale sunt prezentate într-o formă atractivă copiilor pentru a 
vizualiza în mod corespunzător conceptul însuşit. Imaginile permit restructurarea unei probleme, 
aceasta fiind mai uşor procesată de sistemul vizual şi perceptiv al copiilor, sporind abilitatea 
acestora de a înţelege fenomenele mai dificile. De asemenea, majoritatea exerciţiilor încorporează 
segmente de naraţiuni care au permis copiilor să-şi însuşească strategii de lucru adecvate. 
           Softurile educaţionale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de activităţi.  Unele softuri 
educaţionale pot fi utilizate în cadrul mai multor discipline, deoarece sunt concepute 
interdisciplinar. Pe piaţa actuală există deja o multitudine de softuri educaţionale, realizate de 
departamente de cercetare din cadrul MEC, a unor facultăţi sau de unele firme. 

Calitatea rezultatelor obţinute în învăţare depinde de calitatea implementării soft-urilor 
educaţionale la nivel de grupă, impunându-se informarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte 
dezvoltarea tehnologiei şi integrarea acesteia în procesul de predare-învăţare. 
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13. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ȘCOLI 
 

Prof.înv.preșcolar:Văduva Adela 
G.P.N. Domnița Bălașa 

 
 

Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar 
abia recent, calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru învăţământul 
preuniversitar. Dimensiunea europeană a calităţii a fost completată cu cerinţe ale societăţii 
româneşti, împlinindu-se astfel cerinţa de „a gândi global şi a acţiona local”. 

Pornind de la cuvintele lui Nicolas Poussin si pătrunzând în domeniul educaţiei, observăm că 
se acordă tot mai multă atenţie calităţii. Această calitate a învăţământului preuniversitar este 
asigurată prin coalizarea mai multor factori dintre care un rol important îl au dascălii. 

În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală. 
Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de 

calitate a vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori 
la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea 
activităţii educative şi de modalităţile de distribuire în societate a educaţiei. 

Cheia spre calitatea învăţământului preuniversitar constă în termenul de “adaptare”: o 
adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile societăţii romaneşti, la nevoile 
elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un învăţământ preuniversitar de calitate presupune 
integrarea valorilor şi principiilor democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind 



conceput într-un spirit de transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de 
educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional 

După cum spuneam, dascălii au un rol central în dezvoltarea unei educaţii de calitate. 
Învăţarea centrată pe elev, care presupune cunoaşterea îndeaproape a acestuia, a culturii, a 
capacităţilor şi înclinaţiilor sale către anumite domenii, reprezintă o metodă actuală care dă 
posibilitatea profesorului să răspundă cerinţelor şi nevoilor sale de cultură, precum şi sa-l evalueze 
corect. În acest caz, corectitudinea evaluării depinde în mare măsură de imagine ape care profesorul 
şi-o creează despre elev. 

Spre exemplu, în cazul a doi elevi cu stiluri de învăţare diferite (vizual şi auditiv), care sunt 
atenţi în timpul orei, cel dintâi poate să nu reţină aceeaşi informaţie ca cel de-al doilea, doar din 
simpla relatare a profesorului, lui fiindu-i necesară o vizualizare a lecţiei pentru a reţine mai mult. 

 În schimb, celui de-al doilea îi va fi mai uşor să asculte relatarea profesorului sau simpla lui 
lectură cu voce tare, decât să fie nevoit să se uite pe text în linişte. 

De asemenea, celui de-al doilea îi va fi mai greu să facă anumite corelaţii din simple schiţe 
sau desene, spre deosebire de cel dintâi. 

Ne întrebăm de ce este mai greu să lucrăm cu elevii mai slabi decât cu ceilalţi. O primă cauză 
ar fi faptul că nu reuşim să îi identificam pe aceştia cu valorile unei societăţi, nu îi regăsim în lista 
nevoilor de cultură şi mai ales, pentru că nu reuşim împreună să trasăm o perspectivă pentru fiecare. 

O posibilitate pentru realizarea tuturor acestor deziderate este reprezentată de către punerea în 
discuţie în cadrul fiecărei unităţi şcolare a problemelor ce vizează calitatea învăţământului: 
dezvoltarea multilaterală a elevului, premisă a formării unei personalităţi integre; asigurarea 
drepturilor de dezvoltare a minorilor ca o garanţie a calităţii instruirii; modernizarea învăţământului 
preşcolar; responsabilităţile şi drepturile copiilor; asigurarea serviciilor de calitate în bibliotecile 
şcolare (aceasta fiind o cerinţă majoră a învăţământului modern), precum şi dreptul copiilor dotaţi la 
o educaţie de calitate. 

Calitatea este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru că 
privesc cu reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea foarte 
nouă a conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noţiuni deseori abstractă şi 
generică la nivelul de înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. Acest lucru este o premieră 
chiar şi pentru Uniunea Europeană, unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor legate de 
calitatea vieţii şi a mediului la vârste atât de fragede cum se încearcă în România. Sperăm că o dată 
introduse noţiunile de calitate în tematica şcolară, atât ca disciplină independentă cât şi integrate în 
alte materii, nivelul de înţelegere al copiilor asupra unor probleme ce decurg din statutul lor de 
consumatori dar şi de viitori producători va spori astfel încât părăsind băncile şcolii vor putea 
produce acea mult-dorită schimbare de mentalitate în privinţa calităţii. 

Şcoala trebuie sa depună efort ca sa realizeze progresul elevului in raport cu nivelul sau 
anterior, aceasta este esenţa activităţii educative si aceasta înseamnă calitate în educaţie. Pentru 
aceasta este nevoie de adaptarea programelor si conţinuturilor la posibilităţile de vârsta ale elevilor.  

In clasele lor, in şcolile lor, profesorii ar putea desfăşura studii sociologice care sa conducă la 
reglarea acestei probleme care a devenit atât de extinsa încât afectează învăţământul preuniversitar 
la scara naţionala. 

Chiar daca se discuta foarte mult despre calitate, inclusiv în documente oficiale, lipsa de 
unitate a educaţiei este cauzata de faptul ca nu se poate vorbi de o calitate a educaţiei “în sine”, ci în 
funcţie de valorile promovate în societate si la nivelul organizaţiei şcolare. 

Adaptarea la valorile societăţii romaneşti reprezintă o condiţie pentru realizarea unei educaţii 
calitative şi cantitative. 

Daca pregătirea pentru viaţă a elevilor ar fi obiectivul educaţiei, iar acesta ar fi exprimat 
simplu si clar la nivel naţional, am redescoperi astfel cu toţii cultura lucrurilor simple, care nu costa 
bani, dar valorează o avere, pentru ca ne-ar ajuta cu adevărat să formăm cetăţeni liberi, activi si 
responsabili, implicaţi în viaţa comunităţii, spre binele lor si al nostru. 



Dacă pregătirea pentru adaptarea la viata ar fi scopul educaţiei, cred ca ar trebui nu doar 
stabiliţi, clar si precis, paşii de urmat, ci si de exersat practic o vreme aceşti paşi, înainte de a vorbi, 
mult şi apăsat, de asigurarea calităţii educaţiei si controlul ei. 

Şcoala ar trebui sa ocupe poziţia de lider intre factorii educativi, fiind între aceştia singurul 
special calificat pentru a face educaţie, dar nu trasându-le sarcini (cum se procedează cu familia) 
sau acuzându-i (cu se întâmplă cu mediul social sau cu mass - media), ci atrăgând de partea ei prin 
afecţiune copii, şi prin lectorate părinţii cărora profesioniştii educaţiei să le deschidă ochii şi mintea 
privind educaţia in familie. 

Pregătirea profesională a profesorilor ar trebui să pună un accent mai mare pe ştiinţele 
educaţiei, astfel încât ei să treacă de la starea de licenţiat într-o anume ştiinţă la cea de EDUCATOR 
care intermediază copiilor studiul şi înţelegerea acelei ştiinţe prin metode bazate pe motivare si pe 
convingere ( în prezent în şcoala românească se face INSTRUCŢIE prin metode de impunere si 
sancţionare).  Concluzia este una, şi anume, că evaluarea corectă a calităţii educaţiei se poate face 
numai prin combinarea de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă. 
 
 

14. FAMILIA-ROLUL ȘI IMPORTANȚA ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

Stochiță Ileana Raluca 
Grădinița cu P.N Conțești 

 
 Menirea educaţiei este aceea “ de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”.(Gentil, G. 
The Reform of Education).Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu 
problematica lumii contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi 
aspiraţii specifice, prin schimbări în toate domeniile. 
 Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la 
Komenschi, care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta 
până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa 
ulterioară .Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea 
influenţează şi modelează persoana umană.Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei 
asupra persoanei e atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale .  
 Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei.Una dintre caracteristicile 
fundamentale ale curbelor de învăţare este că toate urcă foarte repede la început şi apoi tot mai încet 
mai târziu, având deci o accelerare negativă. Aceasta înseamnă  că eficacitatea acţiunii mediului e 
foarte mare în primii ani, mică mai târziu şi foarte mică după 25-30 ani când totul devine fix şi 
imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a-şi exercita influenţa de la început. 
  În procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă si individuale 
ale copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o 
diferenţiază pe cea precedenta de cea următoare. După naştere in viaţa copilului intervin 
transformări atât din punct de vedere fizic cât şi psihic. Sub influenţa condiţiilor de viaţă ca şi a 
educaţiei el poate fi dirijat în direcţia dorită, întrucât organismul are o mare putere de creştere şi 
dezvoltare fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie 
raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea psihică a copilului se realizează în 
strânsa legătură cu dezvoltarea sa fizică. 
 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ.Influenţele  educative  pe  care  familia  le  
exercită  asupra  copiilor  se  pot  manifesta  fie  direct , prin  acţiuni  mai  mult  sau  mai  puţin  
dirijate , fie  indirect , prin  modele  de  conduită  oferite  de  către  membrii  familiei , precum  şi  
prin  climatul  psihosocial  existent  în  familie . Modelele  de  conduită  oferite  de  părinţi – 
precum  şi  climatul  socioafectiv  în  care  se  exercită  influenţele  educaţionale  constituie  primul  
model  social  cu  o  influenţă  hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  formarea  concepţiei  lor  
despre  viaţă , a modului  de  comportare  şi  relaţionare  în  raport  cu  diferite  norme  şi  valori  



sociale . Este  unanim  recunoscut  faptul  că  strategiile  educative  la  care  se  face  apel  în  
familie , mai  mult  sau  mai  puţin  conştientizate , determină  în  mare  măsură  dezvoltarea  
personalităţii , precum  şi  rezultatele  şcolare  ale  copiilor , comportamentul  lor  sociomoral. 
 SARCINILE FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR.Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: 
 1. Fizic 
 2. Intelectual 

 3. Moral 
 4. Estetic 

1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrană și îmbrăcămintea 
copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiții cât mai bune de odihnă și se 
îngrijește de sanatatea lor. Un regim rațional de viață nu poate avea decât urmări pozitive asupra 
dezvoltării sale fizice. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și 
socială și îl obișnuiește să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea 
organismului. În perioada pubertății, schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi 
pentru dezvoltarea fizică a copilului. Prin îndrumari perseverente și afectuoase, prin modificarea 
regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul 
potrivit. 
 2. Dezvoltarea intelectuală.În cadrul familiei copilul își înșuseste limbajul. Volumul, precizia 
vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această 
direcție. Ca prim factor de educație, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștintele 
uzuale (ex: despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă 
și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observație, memoria 
și gândirea. Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea 
înțelege.Copiii pun cele mai multe întrebari în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinții îi ajută să-și 
însușească un număr mare de cunoștinte, răspunzând cât se poate de corect și exact. 

3. Educația morală a copiilor.În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportamant: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută 
cel mai mult, părintele este un exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, 
ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil 
să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl 
îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. 

4. Familia contribuie și la educația estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează 
contactul copilului cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cantecul păsărilor, verdele 
câmpului etc.), cu viața socială (tradiții, obiceiuri străvechi etc.). 
Mijloacele mass-media și în mod special televiziunea, exercită o influență puternică asupra 
educației estetice. Nu se poate vorbi despre o influență strict pozitivă sau strict negativă; pe de o 
parte exista numeroase emisiuni culturale, de îmbogățire a cunoștințelor, dar pe de altă parte sunt 
difuzate numeroase programe care pot deforma imaginația inocentă a copiilor într-un sens negativ. 
Părinții trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în fața televizorului cât și 
emisiunile pe care le urmărește. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului 
lipsește cu desăvârșire, iar in altele aceasta este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini și nici 
plăcere pentru diferite arte (balet, muzică, teatru etc.), părinții trebuie să respecte opțiunea copilului. 
 Pe parcursul activităţii mele didactice am încercat să cunosc familiile copiilor condiţiile de 
viaţă, regimul de activitate şi odihnă raportul dintre părinţi, părinţi-copii precum și climatul familial 
în general. Am încercat să conştientizez familiile de rolul şi importanţa care o au în formarea 
propriilor copii. Copiii nu au nevoie numai de mâncare şi îmbrăcăminte, ci şi de afecţiune din partea 
noastră ca părinţi. Trebuie sa le fim exemplu prin toata activităţile desfăşurate să fim înţelegători şi 
preocupaţi de ei, de ceea ce fac. Am întâlnit copii a căror părinţi erau inconsecvenţi în exercitarea 
influenţelor educative - uneori prea indulgenţi, alteori prea exigenţi, faţa de comportamentul 
copiilor – făcând să apară manifestări violente ale acestora, legate mai ales de satisfacerea unor 



trebuinţe organice. Prin frecventarea grădiniţei şi printr-o bună colaborare cu familia am reuşit sa 
înlăturăm aceste manifestări negative. 
 Serbările pe care le-am organizat cu diferite ocazii au fost un bun prilej de cunoaştere si 
satisfacţie reciprocă. Chiar daca uneori am avut emoţii în procurarea costumaţiei copiilor la unele 
scenete acestea s-au rezolvat datorita interesului si preocupării părinţilor. Cu foarte multa bucurie şi 
satisfacţie şi-au scos din lada de zestre costumele populare pentru a participa la concursurile 
judeţene pentru preşcolari sau la realizarea proiectelor tematice. 
 Chiar dacă locuim la ţară părinţii sunt foarte preocupaţi ca fiecare copil sa beneficieze de 
instrucţie conform posibilităţilor sale, antrenându-se şi ei în acest sens. Aceştia participă cu mult 
interes atât la realizarea obiectivului prioritar al grădiniţei adaptarea la regimul activităţii şcolare dar 
şi activităţilor extraşcolare. 
Exemplele de dragoste de comportare delicată şi de respect ii fac pe copii să nutrească la rândul lor 
dragoste şi respect la rândul lor, faţă de fraţi şi mai târziu faţă de fraţi şi de colegi. În teoria 
pedagogică, precum şi în practica educaţională, noţiunea de dragoste nu poate fi gândită decât 
împreună cu noţiunea de exigenţă. Actul pedagogic fie în şcoală, fie în familie, evoluează pe 
cadranul dragoste – exigenţă, iubire – respect, autoritate – încredere. Nu teama de pedeapsă trebuie 
să îl determine pe copil la acţiune ci plăcerea de a îndeplini o sarcină, de a se bucura de aprecierea 
celor din jur şi de a se afirma ca personalitate. 
 Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și 
ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul” 
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15. MANAGEMENTUL CLASEI- STRATEGII DE PREVENIRE  
A COMPORTAMENTELOR NEDORITE 

 
Prof.înv.preşc. Roşca Andreea 
Grăd.P.P. „Căsuţa din poveşti” 

 
  Managementul clasei este definit ca abilitatea profesorului de a programa şi organiza 
activităţile clasei în scopul asigurării unui climat favorabil învăţării. Managementul clasei are ca şi 
obiective: prevenţia şi disciplina. 
  Managementul clasei reprezintă un set complex de comportamente de organizare a clasei, 
iniţiate de către profesor, cu scopul de a crea şi menţine un climat, care să-i permită atingerea  
obiectivelor instrucţionale. Desigur, principalul obiectiv al acestor comportamente vizează 
facilitarea activităţii de învăţare a elevilor. Ca atare, organizarea clasei poate fi considerată una din 
sarcinile fundamentale, şi poate cea mai dificilă, pe care o realizează profesorul în şcoală. 
 Comportamentele umane sunt susţinute de una sau mai multe cauze, respectiv motive care 
conduc la producerea lor. Dacă se vorbeşte în mod specific, fiecare comportament îndeplineşte una 
sau mai multe funcţii. Spre exemplu, prin vociferare, ca şi comportament al unui elev, acesta poate 
atrage atenţia profesorului. Pe de altă parte, un alt elev, prin acelaşi comportament, poate încerca să 
se impună în faţa colegilor săi. Se poate observa astfel că unul şi acelaşi comportament îndeplineşte 
funcţii diferite.   
 Educatorii, la fel ca și părinții sunt adulții care controlează o mare parte a mediului și a 
experiențelor de viață ale copiilor. Competenșele copiilor pot fi modelate eficient prin influențele 
provenite din contextul educațional în care se dezvoltă. De altfel, începând cu vârsta de trei ani, 
majoritatea copiilor își petrec o mare parte  din zi la grădiniță. Pe lângă scopul de a-i pregăti și de a 
le dezvolta abilitățile necesare adaptării la cerințele școlii, principalul rol al grădiniței este acela de a 
socializa copiii și de a le facilita adaptarea ulterioară. 



  O parte a problemelor comportamentale ale copiilor se datorează organizării ineficiente a 
mediului de învățare.una dintre modalitățile de prevenire ale acestei probleme și de optimizare a 
învățării, presupune gestionarea eficientă a activitățiolr de la grupă. Educatorii familiarizați cu 
strategiile de prevenție, se implică activ în menținerea disciplinei în grupă și utilizează metode 
adecvate gestionând astfel cu mai multă ușurință activitățile de la grupă. 
  Printre strategiile de prevenire se află și : stabilirea rutinelor, a regulilor și stabilirea 
limitelor de comportament. 
  Stabilirea rutinelor- organizarea unui mediu prietenos, care oferă copiilor sentimentul de 
siguranță ne ajută să menținem disciplina și deasemenea favorizează învățarea. Formarea rutinelor 
și respecatrea lor mențin copilul implicat în acțiuni adecvate și scad frecvența situațiilor în care 
copiii pot manifesta comportamente nedorite.  
  Rolul rutinelor din punct de vedere psihologic este extrem de important, deoarece oferă 
sentimentul de control și măresc sentimentul de siguranță al copiilo, deoarece aceștia știu ceea ce 
urmează.  
  Preșcolarii au nevoie de structurarea și organizarea mediului de la grădiniță, astfel încât să 
se adapteze fără probleme majore la cerințele cadrului didactic. Copiii trebuie să se familiarizeze cu 
rutinele prin activități simple de genul: prezentarea rutinelor dimineața înainte de începerea 
activității pentru a cunoaște succesiunea activităților în care vor fi antrenați, deasemene se poate 
afișa un program al zilei în imagini. Comportamentele aferente rutinelor trebuie exersate: pentru a 
merge la masă trebuie să facem rândul, să mergem la baie să ne spălăm mâinile, apoi tot cu rândul 
vom intra în sala de mese. 
  Pauzele dintre activități trebuie și ele gestionate cu mare atenție deoarece atunci când copiii 
nu sunt antrenați în anumite activități tind să manifeste comportamente indizerabile și astfel pot 
apărea probleme. În perioada cât așteptăm copiii de la baie ne putem juca un joc cu text și cânt, un 
joc de atenție sau pur și simplu cântăm.  
  Stabilirea regulilor- prin intermediul regulilor se stabilesc limitele comportamentului 
copiilor. Rolul lor este de a îndrepta comportamentul spre consecințe pozitive și de a forma o 
obișnuință prin utilizarea lor. Scopul major al acestora este prevenția problemelor de comportament. 
  Orice regulă presupune: stabilirea comportamentului adecvat urmat de consecințe cum ar fi 
lauda sau recompensa și stabilirea  consecințelor pentru comportamentul inadecvat și administrarea 
consecventă a penalizărilor, atunci când este cazul. 
  Pentru ca regulile să fie respectate trebuie să avem în vedere numărul de reguli pe care le 
stabilim. Regulile se stabilesc în funcție de vârsta copilului: trei- patru reguli până la cinci ani și 
cinci-șase pentru copiii de peste cinci ani. Regulile trebuie formulate în termeni de comportamente 
observabile și clar formulate.  
  Este bine să formulăm regulile în termeni pozitivi, în loc de „nu țipăm unii la alții” putem 
formula „în grupă vorbim cu ton potrivit”. Orientarea pe aspectul pozitiv, pune accentul pe ceea ce 
copilul are voie să facă și nu pe ceea ce nu are voie să facă. Panoul cu reguli trebuie așezat la loc 
vizibil și la nivelul copiilor, se pot desena regulile împreună cu copiii în cadrul unei activități 
artistico-plastice.  
  Discutarea regulilor trebuie să se realizeze încă din prima zi de grădiniță. În fiecare zi se va 
discuta o regulă și se va exemplifica, în special la grupele mici.  
  Sunt importante și stabilirea consecințelor pentru nerespecatrea regulilor și transmiterea 
acestora încă de la început preșcolarilor. Pentru a le învăța regulile trebuie mereu aduse în discuție, 
mai ales atunci când un copil uită să aplice o regulă ea trebuie reluată și amintită întregii grupe. 
  Comportamentele efectuate conform regulilor trebuie întărite în vederea menținerii lor. 
Lauda este una din formele de recompensare a copiilor, care are rolul de a încuraja repetarea 
comportamentului respectiv și în alte situații. 
  Stabilirea regulilor- preșcolarii întâmpină dificultăți în ceea ce privește la limitele și regulile 
de comportament. Toți copiii testează limitele impuse de adulți și testează mai ales inconsecvența 
aplicării lor. Dacă nu se stabilesc limite atunci comportamentele indizerabile se vor manifesta cu o 
frecvență mai mare.  



  De multe ori copiii nu-și dau seama că le-a fost adresată o instrucțiune. Dacă nu există un 
moment de captare a atenției, gălăgia poate conduce spre ridicarea vocii pentru a repeta o 
instrucțiune. Riscurile unei astfel de situație este că nu vom fi auzite de toată lumea iar copiii vor 
învăța că țipetele reprezintă o modalitate de de comunicare permisă și chiar încurajată. Atunci când 
se adresează o instrucțiune unui anumit copil e necesar să i se rostească numele acestuia și să se 
realizeze contactul vizual, apropiindu-ne de copil. 
  Instrucțiunile trebuie formulate în termeni pozitivi, punând accentul pe ceea ce copilul are 
voie să facă. Copiii trebuie învățați ceea ce au voie să facă, interdicțiile nu fac altceva decât să 
provoace copiii să testeze limitele stabilite de dumneavoastră. Instrucțiunile în termeni critici nu vor 
avea un impact pozitiv asupra copiilor. Etichetarea copiilor este percepută ca fiind injustă, deoarece 
nimeni nu se comportă mereu așa, ceea ce conduce la nerespectarea instrucțiunilor. 
  Majoritatea educatorilor le cer copiilor să se conformeze în medie la 35 de instrucțiuni într-o 
jumătate de oră, ceea ce poate ajunge la un numă și mai mare dacă în grupă există copii cu 
probleme de comportament, din acest motiv ele trebuie reduse. Pentru a evita repetarea unei 
instrucțiuni de mai multe ori, este indicat să fie schimbat cu focalizarea pe comportamentele celor 
care au respectat instrucțiunea și să-i lăudăm, în acest mod atragemm prin efort minim complianța 
copiilor și  evităm apariția unor posibile conflicte generate de neadaptarea unora. 
  Fiecare copil are un anumit ritm, de aceea trebuie să oferim timp suficient pentru a răspunde 
la instrucțiune. Este bine să nu se intervină în rezolvarea instrucțiunii numai în cazul în care 
siguranța copilului este pusă în pericol. 
  O regulă de aur este consecvența în administrarea consecințelor. Mai întâi se va cere 
copilului  să se conformeze și apoi se va administra consecința. Este esențial pentru toți copiii să 
înțeleagă importanța respectării regulilor. Pentru a putea transmite acest lucru, este necesar să 
recompensăm comportamentul prin laude individualizate. În situația în care copilul a fost non-
compliant se poate recurge la sancțiuni. 
  Cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de realizare a 
relației dintre cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, cu 
capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile lui, pe de altă parte, cadrul didactic, forța care provoacă, 
determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului. 
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16. STADIILE DEZVOLTĂRII INTELECTUALE LA COPIL 
 

Prof.înv.preşc. Mărgineanu Roxana Maria 
Grăd.P.P. „Căsuţa din poveşti” 

 
  Psihologia vârstelor/dezvoltării a fost multă vreme considerată ca psihologie a copilului, 
copilăria fiind cel mai important şi mai rodnic câmp de aplicaţie a descoperirilor psihologiei 
dezvoltării. Şi astăzi încă domeniul copilăriei şi adolescenţei este cel mai bine reprezentat 
informaţional şi cel mai intens cercetat în psihologia dezvoltării. Acest lucru se datorează, în parte, 
celor mai importanţi teoreticieni, Freud şi Piaget, care au influenţat gândirea despre dezvoltare, 
concentrată până în perioada adolescenţei. 
  Conceptul de dezvoltare se referă la modificările secvențiale ce apar într-un organism pe 
măsură ce acesta parcurge traseul de la concepție la moarte. Există două categorii de procese care 
determină aceste modificări: 
  procese programate biologic 
  procese datorate interacțiunii cu mediul. 



  Dezvoltarea organismului uman se desfășoară pe mai multe paliere, dar cu toate acestea este 
unitară, determinând evoluția individului în ansamblul său: dezvoltare fizică, dezvoltare cognitivă și 
psiho-socială. 
  Dezvoltarea omului ca fiinţă biopsihosocioculturală presupune conlucrarea a patru tipuri de 
forţe: biologice (factorii genetici şi cei care ţin de sănătate), psihologice (factorii interni: perceptivi, 
cognitivi, emoţionali, de personalitate etc.), socioculturale (factorii interpersonali, societali, 
culturali, etnici) şi ciclurile vieţii (în diferite momente ale vieţii, forţele biologice, psihologice şi 
socioculturale afectează în mod diferit fiinţa umană, aflată în contexte diferite). 
  În studiile asupra dezvoltării gândirii la copil întâlnim trei noțiuni-pivot: acțiunea, 
reprezentarea sau imaginea și limbajul sau funcția semiotică. Sunt cele trei modalități de care 
dispune ființa umana pentru a prelucra, transforma și reda informația. 
  Teoria lui Piaget este o teorie cognitivă deoarece se referă la fenomene mentale intenționale 
– reprezentări, procese mentale, proceduri de raționament. Este în același timp și o teorie a 
dezvoltării, deoarece se bazează pe convingerea că modul în care ființa umană procesează 
experiența fizică, matematică si morală se modifică urmând o anumită regularitate, într-un mod tot 
mai adaptativ și mai specific speciei noastre. 
  Piaget spune că schimbările în inteligenţă apar secvenţial, în stadii succesive. Fiecare stadiu 
depinde de cel anterior.  
  După Piaget, dezvoltarea inteligenţei se face în secvenţe invariabile (stadii). Acestea sunt:   
 stadiul senzoriomotor (0-18/24 de luni): copilul cunoaşte prin intermediul activităţilor 

fizice pe care le îndeplineşte. Îşi achiziţionează baza întregului edificiu al cunoaşterii 
umane: schema obiectului permanent. Stadiul se încheie cu achiziţia limbajului şi a gândirii 
simbolice;  

  stadiul preoperaţional (2-5/7 ani): este caracteristic copilului de vârstă preşcolară, 
luptând pentru a-şi achiziţiona gândirea logică;  

  stadiul operaţiilor concrete (6-11/12 ani): copilul poate gândi logic probleme „concrete”, 
„acum şi aici”. Gândirea devine reversibilă, în limitele realităţii, copilul înţelege deducţia 
necesară cunoscând proprietăţile obiectelor;  

  stadiul operaţiilor formale (12/13 ani): sunt adolescenţii capabili să opereze mental 
asupra unor probleme abstracte, ipotetice. Ei au o gândire ştiinţifică, fac deducţii 
sistematice pe baza unor ipoteze.  

Stadiile piagetiene au următoarele caracteristici: 
 Sunt universale – deci sunt caracteristice tuturor indivizilor normali, care în mod 

obligatoriu parcurg traseul complet până la atingerea stadiului cel mai avansat (cel al 
operațiilor formale). 

 Secvențierea lor este identică – toți indivizii umani parcurg obligatoriu în exact aceeași 
ordine toate cele patru stadii; nu este posibil nici ca vreunul dintre aceste stadii să fie 
“sărit” în dezvoltare. 

  Fiecare stadiu integrează competențele achiziționate în stadiul anterior. 
 Fiecare stadiu este mai complex decât cel precedent și reprezintă o conceptualizare mai 

adecvată a realității. 
  A. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani) 
  Copilul își reprezintă acum lumea în termeni de acțiuni - supt, apucat, privit- cu ajutorul 
cărora manipulează obiecte. Se numește stadiul senzorio-motor pentru că în această perioadă copilul 
învață să își coordoneze simțurile cu comportamentul motor. Pe lângă capacitatea progresivă de a 
controla și investiga mediul o achiziție esențială a stadiului senzorio-motor o reprezintă dezvoltarea 
progresivă a conceptului permanenței obiectului.  
  Acesta se referă la un set de asumpții implicite despre natura și comportamentul obiectelor, 
anume: 
- obiectele coexistă ca entități fizice independente, distincte, în același spațiu; 



- existența obiectelor e independentă de interacțiunea noastră cu ele (un obiect dispărut din câmpul 
nostru vizual nu încetează să existe, iar a vedea, a auzi, etc., un obiect nu echivalează cu existența 
fizică a obiectului); 
- comportamentul obiectelor e independent de contactul nostru cu ele (un obiect dispărut din câmpul 
vizual poate fi mutat de altcineva în altă parte). 
  Pentru Piaget, aceste asumpții nu sunt înnăscute, ci dobândite prin experiență, achiziția lor 
având loc pe parcursul întregii perioade senzorio-motorii. 
  Începuturile funcției semiotice sunt consemnate aproximativ pe la 18 luni, când apar primele 
holofraze, cuvinte cu sensul de fraze. 
  B. Stadiul pre-operator/pre-operațional (2-6/7 ani) 
   Copilul este în stare să își reprezinte obiectele. 
   Caracteristicile acestui stadiu sunt: 
- Concretețea - se raportează doar la obiecte concrete, prezente fizic. 
-Ireversibilitatea - nu este capabil să parcurgă pe plan mental acțiunile în sens invers. Din acest 
motiv în această perioadă nu putem vorbi de operații. 
-Egocentrismul - crede că oricine vede lumea prin ochii lui, și oricine o experiențiază în mod 
similar. 
- Centrarea - poate fi atent la o singură dimensiune la un moment dat. 
- Starea versus transformarea - este focalizat pe stări, pe felul în care se prezintă perceptiv lucrurile, 
și nu pe transformările care au dus la aceste stări. 
- Gândirea transductivă - dacă A cauzează pe B, atunci si B cauzează pe A. 
  O altă arie îndelung investigată a competențelor copilului din stadiul pre-operator este cea a 
conservării. Piaget consideră că la această vârstă este dificil de înțeles cum în ciuda modificărilor 
formei sau 
ale înfățisării superficiale, anumite calități ale obiectelor rămân neschimbate – de exemplu, 
volumul, greutatea, lungimea sau numărul.  
  C. Stadiul operaȚiilor concrete (6/7 –11/12 ani) 
  În jurul vârstei de 7 ani se dezvoltă un nou set de strategii mentale numite de Piaget operații 
concrete. Ele sunt concrete deoarece pot fi aplicate doar obiectelor prezente, și sunt operații 
deoarece sunt acțiuni mentale. Datorită înțelegerii reversibilității, gândirea câștigă în flexibilitate. 
Adunarea, scăderea, 
înmulțirea și împărțirea pot fi executate cu o mult mai mare usurință. Reușita la sarcinile de 
conservare este asigurată de faptul că pentru fiecare acțiune mentală copilul este în stare să realizeze 
și acțiunea inversă. Nu mai apare focalizarea doar pe calitățile vizuale imediate ale obiectului sau pe 
o singură dimensiune, putând fi realizată coordonarea a două aspecte – de exemplu lungimea și 
densitatea în cazul conservării numărului. 
  În această etapă se dezvoltă și capacitatea de clasificare și seriere, și în particular este înțeles 
principiul incluziunii claselor. 
  Cât privește egocentrismul tipic al copilului din stadiul pre-operator, acesta este înlocuit cu 
capacitatea de a coordona propria perspectivă cu cea a altora, și deci a înțelege că există o 
multitudine de puncte de vedere asupra aceleiași realități concrete. 
  D. Stadiul operațiilor formale (de la 12/14 ani) 
  Abia în acest stadiu copilul - adolescentul - este în măsură să raționeze asupra posibilului, 
asupra enunțurilor verbale sau propozițiilor. El nu mai depinde de existența “concretă” a lucrurilor 
din lumea reală. În schimb, poate face raționamente în termeni de ipoteze formulate verbal, poate să 
ia în considerare relațiile logice dintre diferitele posibilități sau poate deduce concluzii din afirmații 
abstracte. 
  Generalizarea operațiilor formale, situate pe la 14-15 ani, nu are loc simultan în toate sferele 
activității intelectuale apărând frecvent unele decalaje atât între tinerii de aceeași vârstă cât și între 
diferite domenii de cunoaștere. Gândirea abstractă apare mai curând în domeniul științelor naturii, 
decât în studiul științelor sociale. 
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17. CREATIVITATEA ÎN ACTIVITĂŢILE OUT DOOR 
 

Prof. înv. preşc.  Niţu Alina 
Grădiniţa cu P.N. Fierbinţi, Şelaru, jud. Dâmboviţa 

 
Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 
descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare.(A. Osborne) 
            Articolul “Creativitatea în activităţile out door “ urmăreşte să identifice câteva aspecte cu 
privire la cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a preşcolarului prin crearea unui mediu cât 
mai favorabil. 

 Idealul procesului instructiv-educativ este 
de a forma un individ creativ, independent, care să 
se poată adapta cu uşurinţă mediilor cărora va 
aparţine pe parcursul vieţii sale. Factorul principal 
care contribuie la dezvoltarea creativităţii  copiilor 
este cadrul didactic, prin modelul pe care îl oferă 
şi prin cerinţele pe care le formulează acestora. 
Stimularea creativităţii este un demers socio-
educaţional complex ce cuprinde, simultan, 
fenomene de activizare, antrenare, cultivare şi 
dezvoltare a potenţialului, de autoexpresie şi 
împliniri creatoare. Copilul preşcolar este prin 
natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru a cunoaşte tot 
ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face 
copilul la grădiniţă  în toate activităţile. 

Creativitatea copiilor poate fi descoperită prin realizarea de experimente în limbă şi 
comunicare, în activitatea  matematică şi de cunoaşterea mediului, în artă, în educaţia muzicală şi 
altele care ajută copiii în achiziţionarea unor perspective de a face conexiuni neobişnuite. 
Stimularea potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accentul 
pe antrenarea autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei şi a gândirii 
sale critice. Jocul ocupă un rol important în strategia de educare a creativităţii copiilor. Stimulative 
pentru creativitate sunt jocurile didactice, dar şi  jocurile de rol. 
           La vârsta preşcolară, jocul şi desenul constituie un cadru pentru antrenarea virtuţilor muncii 
şi creaţiei, ele amplifică posibilităţile de expresie comportamentală, sporesc vitalitatea spirituală, 
dinamismul creativ al copilului, nevoia activă de explorare a noului în raport cu experienţa 
personală. Referindu-ne la activităţile desfăşurate în grădiniţă, vom vedea că  programa permite 
desfăşurarea activităţilor în aer liber sau activităţi de tip out door. 

 Educaţia out door este cea care începe dincolo de uşa clasei şi se consumă în drumeţii, 
excursii, incursiuni în pădure, natură, parc, centru comercial, bibliotecă etc. şi care este conectată la 
conţinuturile şcolare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare 
a unor cunoştinţe prevăzute de programa şcolară. Mediul înconjurător devine locul de aplicare a 
cunoştinţelor sau de descoperire de noi probleme a căror rezolvare se produce la faţa locului. 
          Activităţile de tip out door nu sunt activităţi de educaţie  formală ce au loc în afara sălii de  
clasă, ci activităţi de educaţie nonformală menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le  formeze  
deprinderi şi priceperi,  de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştinţele dobândite  
în activităţile de educaţie formală. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca


În sens larg, educaţia out door reprezintă procesul educaţional, indiferent de subiectul 
predat/învăţat, care are loc într-un cadru natural. 
În sens restrâns, educaţia out door reprezintă suma acţiunilor întreprinse de profesor, într-un mediu 
natural, folosind metode experienţiale, pentru a produce schimbări la nivelul abilităţilor fizice, intra 
şi interpersonale sau al comportamentului faţă de mediu. 
          Finalitatea şi misiunea activităţilor de tip out door este aceea de a dezvolta personalitatea 
copilului din punct de vedere cognitiv, afectiv, motric  oferind posibilităţi de a experimenta lucruri 
noi, trăind şi învăţând împreună, în strânsă legătură cu mediul înconjurător, prin proiectarea şi 
derularea unor activităţi în afara grădiniţei. 
Exemple practice de integrare a educaţiei out door în cadrul activităţilor din grădiniţă : 
• Educarea limbajului : 
-  punerea în scenă a unei poveşti după ce a fost citită în clasă; 
- creearea unei poveşti plecând de la un obiect din natură ( o floare, un copac, o pasăre ); 
Desfăşurate în aer liber, aceste activităţi dezvoltă imaginaţia, creativitatea, vorbirea literară/artistică. 
• Activitatea matematică şi de cunoaşterea mediului : 
-cunoaşterea anotimpurilor după schimbările produse în natură; 
-colectarea unor frunze, crengi şi analizarea lor; 
-măsurarea grădinii cu flori; 
-plantarea şi îngrijirea unor flori din curtea grădiniţei; 
• Educaţia pentru societate : 
În aceste activităţi se poate vorbi despre frumuseţe (utilizând elemente din natură: o floare, un 
copac) ,   despre adevăr sau bine  ( identificând  o  faptă  bună făcută de un copil ). 
Se pot forma copiilor deprinderi legate de ocrotirea  mediului. 
• Educaţia muzicală : 
- organizarea unor concursuri muzicale în aer liber; 
-organizarea de serbări tematice într-un cadru cât mai natural. 
• Educaţia fizică : 
-întreceri sportive; 
-gimnastică; 
-jocuri de mişcare. 
Unde altundeva este mai bine să desfăşori o activitate de educaţie fizică decât în aer liber. 
• Educaţia artistico-plastică şi activităţile practice : 
-oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii copilului. 
Desenele, picturile,colajele, machetele  constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. 
            Prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate zilnic în grădiniţă, cadrul didactic trebuie 
să urmărească şi dezvoltarea creativităţii preşcolarului. Creativitatea nu e ceva ce poate fi învăţat , 
dar este cu siguranţă ceva ce poate fi exersat şi dezvoltat. 
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18. VOLUNTARIATUL –  

PUNCTE DE VEDERE ŞI EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR 

 
Prof.înv.preşcolar,VOAIDEŞ KINGA CLAUDIA 

Şcoala Gimnazială nr.1, Bicaz-Chei, Neamţ 
 

,,Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în 
folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.” (Definiţie adoptată de Consiliul Naţional 
al Voluntariatului, iunie 2002). 

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de 
multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de 
abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul 
civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai 
multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio 
legătură directă cu ele. Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și 
formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 
muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea 
și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și 
organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la 
această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru 
realizarea lor până la final.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei 
societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital 
social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie.  

  Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 
Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a 
identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la 
îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva de 
pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în 
care trăim sau în folosul comunităţii în general. 

Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să 
înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre 
membrii ei. Cum te dezvolţi când te implici în programe şi acţiuni de voluntariat? Foarte simplu : 
 îţi menţii ,,în uz” cunoştinţe, abilităţi sau vreun talent pe care nu ai ocazia să le foloseşti în 

viaţa de zi cu zi; 
 eşti mai activ în timpul tău liber şi-l petreci în mod util, provocator şi, de ce nu, distractiv; 
 socializezi mai mult: iţi faci noi prieteni, cunoştinţe şi contacte care îţi pot fi utile în viaţă; 
 te alături şi tu prietenilor tăi care sunt deja implicaţi în acţiuni sau programe de voluntariat; 
 dai înapoi comunităţii şi celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul tău în viaţă; 
 devii parte a unei echipe sau organizaţii a cărei muncă şi viziune o respecţi şi vrei să o 

sprijini; 
  contribui la dezvoltarea comunităţii în care trăieşti şi înelegi mai îndeaproape problemele 

comunităţii în care trăieşti. 
Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 
compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe 
noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită 
în școală. 



Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte ale unor organizaţii sau instituţii 
din diferite domenii de interes comunitar, ca de exemplu,în educaţie: 

 promovezi  şanselor copiilor cu abilităţi deosebite; 
 organizezi  activităţi educative alternative pentru copiii din învăţământul de masă – cluburi 

de literatură, astonomie, ecologie, cluburi de dezbateri şi oratorie, cunoaştere interculturală, 
organizarea de tabere tematice, pictură etc;  

 promovezi o educaţie anti-drog/alcool;  
 amenajezi  spaţii de joacă sau de petrecere a timpului liber pe lângă şcoli;  
 realizezi întâlniri de orientare în carieră;  
 susţii lecţii de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii instituţionalizaţi)  
 organizezi diverse competiţii pe teme şcolare, sportive sau extraşcolare.  

Vocaţia de educator înseamnă o viaţă dedicată şcolii, dăruită copiilor şi închinată unui ţel 
plin de nobleţe. Faptul că unele cadre didactice obţin, iar altele nu obţin succese în activitatea 
instructiv-educativă, denotă că succesul în această muncă este într-o mare măsură condiţionat şi de 
prezenţa unor aptitudini corespunzătoare. Date fiind caracterul polisemic al activităţii didactice, 
semnificaţia profund socială a acesteia, personalitatea educatorului este de o deosebită 
complexitate, ea structurând o foarte bogată şi diversă gamă de însuşiri.  

Măiestria pedagogică presupune, după V. Pavelcu, trei condiţii fundamentale de ordin 
psihopedagogic: cunoaşterea de sine şi a copiilor, iubirea profesiunii şi a copilului, axată pe 
optimism pedagogic şi capacitatea de a realiza în copii o energie, o valoare, ea însăşi creatoare de 
alte valori culturale, materiale şi spiritualitate. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă 
imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai 
târziu. Aceste valori morale încerc să cultiv prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în 
cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. 

În cadrul acestor activităţi copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, 
am observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite. 

Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori ai 
comunităţii locale, părinţi şi preşcolari. 

Astfel, în doi ani consecutivi am fost voluntar la Centrul de zi al comunei. A fost o bucurie 
pentru mine să lucrez cu preşcolarii (unii venind la cererea părinţilor cu dorinţa de exersare a 
abilităţilor de comunicare sau pictură, iar alţii provenind din familii defavorizate/dezorganizate 
veneau să îşi  petreacă  plăcut o parte din timpul lor liber). Fiecare cadru didactic al şcolii ce dorea 
să participe cu o activitate săptămânală la Centru de zi al comunei (pe cicluri de învăţământ) era 
binevenit. Un sprijin major am primit şi din partea  comunităţii (spaţiu, resurse materiale etc.). 

În primul an am desfăşurat proiectul  educaţional ,,Simfonia Culorilor”-atelier de pictură 
care a avut ca scop: dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică liberă, spontană , a impresiilor, a 
emoţiilor şi a sentimentelor. Ca mod de evaluare a proiectului am folosit expoziţia ocazională şi 
permanentă, diferite concursuri şi decoraţiuni interioare. 

În al doilea an am desfăşurat proiectul educţional ,, Călătorim prin anotimpurile poeziei” 
care a avut ca scop: 

 cultivarea sensibilităţii artistice, a gustului estetic şi a interesului pentru literatură - poezie;  
 familiarizarea copiilor cu poeţii naţionali şi poeziile lor;  
 depistarea, stimularea  şi evidenţierea copiilor cu înclinaţii/aptitudini pentru poezie;  

        Acest proiect a fost evaluat prin: audiţii, memorizări, jocuri exerciţiu, lecturi ale educatoarei, 
convorbiri, jocuri de rol; includerea poeziilor însuşite, în programe artistice desfăşurate cu ocazia 
diverselor evenimente din grădiniţă şi nu numai; realizarea unei cărţi de versuri ilustate cu 
desene/picturi ale preşcolarilor; fotografii.  

În cadrul activităţilor desfăşurate, am pus accentul şi pe dezvoltarea emoţională a copilului, 
el fiind capabil să se perceapă în mod pozitiv,cu caractere specifice(dezvoltarea conceptului de 
sine), să poată să îşi regleze trăirile emoţionale (dezvoltarea autocontrolului emoţional) şi să 
exprime adecvat o varietate de emoţii(dezvoltarea expresivităţii emoţionale). De exemplu, îi 



antrenam la diferite jocuri cum ar fi: ,,Ce ştiu despre mine?”; ,,Obiecte pierdute”(recunoaşterea 
lucrurilor  proprii); ,,Poveste despre familia mea”(desenarea membrilor familiei); ,,Astăzi 
sunt...”(comunicarea stărilor emoţionale); ,,Turma elefanţilor”(încurajarea copiilor să nu îşi 
abandoneze lucrul); ,,Spune cum este...”(recunoaşterea emoţiilor după chip); ,,Scaunul 
adevărului”(exprimarea indirectă a emoţiilor)etc. 

Prin ceea ce am realizat la Centrul de zi al comunei, ne-a făcut să înţelegem că putem şi noi 
să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este nevoie de curaj şi 
de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, 
ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

Se spune că, atunci când dăruieşti, descoperi secretele fericirii. De fapt, atunci când privirea 
nu mai este îndreptată către propria persoană, către propriile nevoi, către propriul eu, ci către 
nevoile celui de lângă tine şi către modul în care pot fi satisfăcute aceste nevoi, descoperim că 
fericirea noastră depinde de fericirea celor din jurul nostru. Schimbarea focusului de la noi înşine la 
ceilalţi este ceea ce dă savoare vieţii şi contribuie la construcţia caracterului. Aceasta este ceea ce 
aduce împlinirea în viaţă. 

,,…Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei. 
Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume.” (Mahatma Ghandi) 
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     „Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 
descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare”.                                                             
(A. Osborne)                                                                         

 
 Etimologie-  Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care 
înseamnă „a zămisli”, “a făuri”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că 
termenul de creativitate defineşte un act dinamic, un proces care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi îşi 
cuprinde atât originea cât şi scopul.  Psihologii susţin în general, că „a fi creativ” înseamnă „a crea 
ceva nou, original şi adecvat realităţii”. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a 
genera, a produce. Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este 
imaginativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ.  
              După Paul Popescu Neveanu, creativitatea „presupune predispoziţia generală a 
pesonalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “. Ca 
formaţiune psihică, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de sensuri: productivitate, 
utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, originalitate.     Printr-o definiţie mai generală, 
creativitatea poate fi văzută drept un proces prin care se focalizează într-o sinergie de factori 
(biologici, psihologici, sociali ) întreaga personalitate a individului şi care are drept rezultat o idee 
sau un proces nou, original. 
              Dicționarul enciclopedic (1993) creativitatea este definită ca "trăsătură complexă a 
personalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original". 
              Dicționarul Webster (1996)  oferă trei semnificații ale creativității: 



 ;starea sau calitatea de a fi creativ٭
 abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea noi și٭
semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 
 .procesul prin care se utilizează abilitatea creativă٭
                Enciclopedia Britannica  prezintă o definiție concentrată pe obiectivele activității 
creative: creativitatea este "abilitatea de a face, de a produce ceva nou, fie o nouă soluție a unei 
probleme, fie o nouă metodă sau un dispozitiv nou sau un nou obiect artistic ori o nouă formă 
artistică". 
Cercetările în domeniul creativităţii iau amploare datorită complexităţii procesului creativ prin care 
se poate realiza. În sens larg, creativitatea se referă la găsirea unor situaţii, idei, procedee la care s-a 
ajuns în mod independent. 
            U.Şchiopu defineşte creativitatea drept o dispoziţie spontană de a crea şi inventa, care există 
la toate vârstele, la toate persoanele. După C.Levy – creativitatea este considerată drept o aptitudine 
complexă, distinctă de inteligenţă. Indivizii creativi dau dovadă de imaginaţie, de spirit inventiv şi 
originalitate. 
            Conceptul de creativitate admite o mare contribuţie a influenţelor de mediu, dar şi a 
educaţiei în formaţia creativă a fiecăruia. 
            Specialişti de valoare în domeniu asociază creativitatea cu trei factori: 
 Fluiditatea – componentă a gândirii reproductive; constă în bogăţia şi viteza realizării 

asociaţiilor verbale, dependentă de influenţele educative. 
 Flexibilitatea – constituie principalul factor al creativităţii, principala componentă ce presupune 

restructurarea informaţiei şi a sistemului de cunoştinţe acumulat. 
 Originalitate – presupune o interpretare personală, o noutate fiind considerată factor 

fundamental al creativităţii. 
            Aceşti trei factori menţionaţi sunt factori intelectuali şi acţionează în strânsă interdependenţă 
cu personalitatea copilului.  
            Alţi factori ai creativităţii: 
- sensibilitatea 
- aptitudinea 
- capacitatea de a sintetiza 
- capacitatea de a abstractiza 
- imaginaţia creatoare 
- motive cognitive şi atitudini nonconformiste 
           Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri 
ştiinţifice, de comunicarea interumană, de educaţie, de comportamente personale şi de mişcările 
sociale. Ea semnifică: adaptare, imaginaţie, construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, 
talent literar, distanţare faţă de lucrurile deja existente.  
            Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 
pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi alimentate şi 
împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente corespunzătoare care 
astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea potenţialului creativ propriu 
vârstei preşcolare. „Nu e nici o îndoială ca cea mai importantă dintre resursele umane e 
creativitatea. Fără ea am avea progres, şi am repeta într-una aceleaşi arhetipuri.” Edward de Bono  
           Tendinţa generală este aceea de a asocia creativitatea cu spaţiul estetic – muzică, poezie, 
dans, teatru, arte vizuale. Creativitatea este însă ancorată şi în realitate, ţine şi de pragmatism, şi de 
soluţii de criză, şi de substitut pentru sincope financiare, creativitatea deci nu aparţine doar 
teritoriului muzelor. 
 Atunci când vorbim de creativitate şi de stimularea ei la copiii de vârstă preşcolară, nu 
putem face abstracţie de influeţele mediului socioeducaţional. Fără un mediu socio-educaţional 
adecvat, potenţialul creativ al copilului nu se va concretiza niciodată. 



            Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul preşcolar, este 
utilă valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor învăţării 
de tip creativ.  
            Învăţarea de tip creativ presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii cum ar 
fi: antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau cu început dat, 
după un şir de ilustraţii, dupa o jucărie, după un plan sau după o temă, punând la dispoziţie copiilor 
planşe, machete, siluete, jucării; interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le 
conferi cât mai multe titluri posibile; elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe 
plecând de la diverse modalităţi de ordonare logică posibil a unui număr mare de imagini; desene 
libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar şi unele modele posibile pentru 
decorarea anumitor spaţii sau anumitor materiale. 
            Jocul şi învăţarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina şi recombina 
reprezentările pe care le dispune propriile sale imagini, ascultând poveşti, basme, poezii, 
reconstruieşte mental principalele momente ale naraţiuni, le inversează, le omite, le amplifica şi 
inventează altele noi.  
 Concursul “ Magie  şi poezie în lumea copilăriei ”pe care unitatea noastră îşi propune an de 
an să-l desfăşoare, ajuns la cea de-a VI ediţie,  îşi propune să antreneze copiii să-şi dezvolte 
potenţialul creativ şi simţul estetic, să-şi  exprime emoţiilor şi sentimentelor cu privire la poezie prin 
diferite forme de manifestare artistică. 
 Dezvoltarea creativităţii la preşcolari este posibil mai ales prin activităţi plastice şi practice. 
În pedagogia contemporană perioada preşcolarităţii constituie perioada de maximă receptivitate, 
sensibilitate, mobilitate şi flexibilitate psihică. Vârsta preşcolarităţii este vârsta imaginaţiei, a 
fanteziei şi jocului, în care copilul are posibilitatea de a-şi exterioriza sentimentele şi trăirile în mod 
imaginativ-creativ. Preşcolarul devine participant activ la propria sa formare, se accentuează astfel 
caracterul formativ al învăţământului actual modern. 
            La vârsta preşcolară copilul are tendinţa de a se exprima în lucrările lui, bazându-se pe 
experienţa personală. De aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei, de a găsi mijloace 
şi forme de cedare a propriilor impresii despre lume, în care să se relecte emoţiile şi sentimentele 
trăite. 
            Activităţile artistico-plastice constituie un mijloc de dinamizare şi exprimare a vieţii 
copilului, a achiziţiilor sale intelectuale, afective, voliţionale şi motivaţionale. Motivaţia copilului 
pentru activităţile artistico-plastice şi practice este  nevoia de exprimare a propriilor trăiri, nevoia de 
a reda imaginea într-un mod artistic sau plăcerea de a povesti în imagini. Reprezentările plastice ale 
copilului evoluează treptat spre o redare cât mai realistă, alteori intervine imaginaţia creatoare şi 
trece spre fabulaţie, spre ireal. 
            În vederea dezvoltării imaginaţiei creatoare în cadrul activităţilor artistico-plastice am 
valorificat cunoştinţele acumulate prin activităţi diverse (aspecte ale naturii, viaţa socială, 
evenimente şi sărbători). În cadrul activităţilor artistico-plastice şi practice copiii au o paletă bogată 
de culori pe care să le îmbine în realizarea spaţiului artistic. 
            Copiii au fost interesaţi şi motivaţi să-şi exprime ideile şi trăirile în lucrări personale/colective pentru 
a fi valorificate cu diferite ocazii – expoziţii în unitate („Culorile toamnei”, „Poveste de iarnă”, „Mamei-
primăvara-n dar”, „Primăvara în suflet de copil”). Expoziţii colective („Toamna în oraşul meu”, „Culorile 
primăverii”) la nivelul oraşului în cadrul proiectului şcolar ,,Astăzi preşcolar şi mâine şcolar” în 
colaborare cu Şcoala nr.5 Vaslui, Grădiniţele PP 8, PP 21 Vaslui, Biblioteca Judeţeană”N.M. Spătaru”, 
lucrările realizate au fost expuse în holul bibliotecii. 
           Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inegalabile ale poporului nostru. Avem 
datoria morală de a le păstra şi a le transmite generaţiilor viitoare. Ca dascăli, ştim că, pe lângă 
nestematele literaturii române, arta populară ocupă un loc de seamă şi îşi are locul ei în educaţia 
tinerii generaţii. Făcând-o cunoscută copiilor, ei fac cunoştinţă cu tradiţiile şi obiceiurile specifice 
poporului căruia îi aparţin, trăiesc sentimente de dragoste, respect, admiraţie şi mândrie faţă de 
tradiţiile populare, faţă de creaţiile diferiţilor meşteşugari. 
            Prin cunoaşterea şi îmbogăţirea cunoştinţelor legate de costumul popular şi diferite obiecte 
de artă populară, copiii au dorit să cunoască mai multe lucruri participând şi la alte evenimente: 



vizitarea târgului de artă populară, a Muzeului de Artă Populară, să îmbrace costumul popular cu 
ocazia unor evenimente (Sărbătoarea grădiniţei, spectacole prezentate în faţa părinţilor, dansuri 
populare).  
 Participarea afectiv-voliţională la Sărbătorirea marelor evenimente şi obiceiuri tradiţionale 
s-a realizat prin activităţi ca: „Ghetuţa lui Moş Nicolae”, „Sărbătorile de iarnă la români”, „Vine, 
vine Moş Crăciun”. În cadrul acestor acţiuni am valorificat cunoştinţele legate de aceste evenimente 
şi obiceiuri din străbuni: spectacole adecvate temei, colinde, pluguşor, sorcova, dansul caprei, 
dansul căiuţilor, primirea lui Moş Crăciun, împărţirea darurilor (plata urătorilor cu daruri 
tradiţionale – colaci, nuci, mere) au condus la cultivarea virtuţilor creştine şi comportamentului 
moral-religios, cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti, specifice sărbătorilor religioase. 
           Fiecare acţiune în parte a fost apreciată de cei prezenţi – copii, părinţi, profesori, 
reprezentanţi ai ISJ Vaslui – fiind prezentate şi în mass-media locală. 
 Arta are o mare fortă educativă. Valoarea imaginii artistice constă în faptul că face apel la 
sentimentele copilului şi antrenează activ latura psihicului sau. Studiile intreprinse, ca şi experienţă 
practică evidentiază faptul că activităţile artistice exercită o influenţă benefică asupra formării 
personalităţii preşcolarilor, nu numai pe plan estetic, ci şi pe plan moral, afectiv, intelectual. 
 
„Un popor nu trăieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce adaugă pe fiecare zi în sufletul lui.” 
         (folclor)    
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“Nimic nu-I mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator de grădinar de suflete umane, de 

călăuza a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe” ( D. Almaş)  
 

   Educaţia este unul dintre fenomenele care au apărut odată cu societatea umană. Tot ce ţine 
de umanitate: limbaj, raţiune, sentimente, arta, se realizează numai prin educaţie. În încercarea de a 
face faţă provocărilor lumii contemporane, educatoarea este într-o permanentă autoperfecţionare, 
munca acesteia presupunând dăruire, perseverenţă, empatie, creativitate, inovaţie, ceea ce contribuie 
la eficientizarea procesului de învăţământ.Aşadar, să nu uităm că educaţia trebuie să răspundă cât 
mai bine cerinţelor contextului actual în care, a te adapta la nou este un imperativ.  

  În domeniul educaţiei, inovaţia reprezintă .orice transformare adusă intenţionat şi metodic 
unui sistem de învăţămînt în vederea revizuirii obiectivelor acestuia [5, p.183].M. Stanciu afirmă că 
educaţia prospectivă este determinată de anumiţi factori ce influenţează cursul educaţiei de mâine: 
schimbările economice şi social-politice,evoluţiile demografice, mutaţiile culturale şi progresele 
ştiinţifice, problematica lumii contemporane [10, p. 18].  



   În opinia cercetătorului, educaţia prospectivă constituie o investigaţie metodică a viitorului, 
folosind ca demers punerea în funcţiune a potenţialul imaginativ. Reacţia lor este diferită faţă de cea 
la prima sarcină. Numărul răspunsurilor negative se reduce dramatic şi subiecţii găsesc resursele 
interne necesare pentru rezolvarea situaţiei în mod creativ. Este adevărat, calitatea narativă, precum 
şi originalitatea răspunsurilor sunt foarte scăzute, dar nu datorate unor eventuale caracteristici rigide 
de personalitate, cât lipsei de stimulare creativă în formarea acestor profesori. Este deci evident 
deci, în cazul în care viitorii profesori nu frecventează cursuri care să le stimuleze imaginaţia,lucru 
coroborat cu faptul că examenele de toate tipurile cer memorie în detrimentul gândirii creative, este 
greu a acuza profesorii de conservatorism. Stimulare acreativităţii şi independenţei în gândire a 
elevilor rămane doar o ironie, atâta vreme cât cadrele didactice, menite să acţioneze în acest fel, se 
formează în cea maiautentică structură de rigiditate şi formalism.  

Preşcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă 
educaţională din viaţa unei persoane. Pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în 
dezvoltarea individualităţii umane şi cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru 
etapele ulterioare ale dezvoltării noastre.De aceea, nu putem face abstracţie de una din acele 
dimensiuni esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a personalităţii: creativitatea. Se 
considera mai înainte că termenul acesta provine din latinescul „creare”, care înseamnă a „zămisli”, 
a „naşte”, a „făuri”. Acum acest termen semnifică o capacitate fundamentală a personalităţii umane. 
Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţionalcomplex, ce cuprinde simultan fenomenele 
de activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea virtuţiilor creative, pentru 
accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă.  

 A fi sau a nu fi un dascăl creativ în procesul didactic ţine de mai mulţi factori: ereditate, 
mediu,  
capacităţi intelectuale, aptitudini, caracter, motivaţie, efort de pregătire şi investigare. Astăzi în 
sistemul de învăţământ au apărut multe metode moderne, atractive, care-i stimulează pe copii şi le 
dezvoltă capacităţile intelectuale. Acest lucru îi face şi pe dascăli să fie mai creativi, să le ofere 
posibilitatea de a jongla cu toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Educatoarea trebuie să fie 
şi ea în aceste tendinţe, deoarece copilul preşcolar îşi pierde foarte repede interesul şi atenţia, dacă 
ceea ce i se spune nu este pe înţelesul lui sau nu rezonează cu personalitatea și preferințele sale.  

Sarcina educatoarei este de a educa şi depista capacităţile creatoare ale preşcolarului. 
Educarea şi stimularea creativităţii copilului presupune în primul rând cunoaşterea acestora, 
depistarea factorilor intelectuali, aptitudinali şi de personalitate care, prin interacţiune şi 
întrepătrundere asigură acest potenţial. Chiar dacă nu putem vorbi încă de nişte metode şi tehnici 
bine conturare şi în acelaşi timp accesibile, educatoarea poate utiliza, cu bune rezultate, metodele 
clasice de cunoaştere a copilului (observaţia, convorbirea etc.). La acestea se mai pot adăuga 
diferite probe de creativitate şi de gândire divergentă. Ca elemente de prognoză a creativităţii sunt 
considerate o serie de trăsături intelectuale, motivaţionale şi morale cum ar fi: uşurinţa cu care 
asimilează cunoştinţele admise, originalitatea, imaginaţia, intuiţia, capacitatea de a rezolva şi pune 
probleme, descoperirea noului, seriozitatea în activitate.  
  Educatoarea, trebuie să stimuleze potenţialul creator al copilului, prin activităţile desfăşurate 
în cadrul programului din grădiniţă, oferă copilului învăţare autoiniţiată, atmosferă neautoritară, 
stimulează curiozitatea copilului spre a descoperi noul, încurajându-i procesele gândirii creative. 
Aceasta înseamnă că, îl îndeamnă pe copil să caute noi legături între cunoştinţe, să reușească să 
asocieze într-un mod cât mai util informația înmagazinată cu scopul găsirii de soluții inovative la 
problemele propuse. Educatoarea creativă ştie să formuleze problemele în așa fel încât soluțiile să 
fie intuitive, întrebările ce definitivează înmagazinarea informației venind natural preșcolarului, 
acesta învățând în mod activ. După cum ştim, fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea 
trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu reclame o expunere a faptelor. Întrebarea este cea care 
provoacă conduita creatoare şi care duce la dezvoltarea curiozităţii copilului.  

 Orice dascăl care are o stimă de sine ridicată şi o ambiţie constructivă nu se mulţumeşte cu 
niştea ctivităţi clasice, ci încearcă să abordeze altele noi, raportându-se mereu la nivelul grupei sale. 
Şi la grădiniţă se pot utiliza metode moderne de predare, spre exemplu: metoda piramidei, metoda 



ciorchinelui, metoda cubului, metoda exploziei stelare, metoda mozaicului, metoda dramatizării, 
branistormingul, ș.a. De buna proiectare a activităţilor bazate pe aceste metode depinde 
ingeniozitatea şi creativitatea cadrului didactic. Instaurarea unui climat favorabil este o altă condiţie 
principală, o conlucrare fructuoasă între copil şi educatoare, un climat caracterizat printr-o tonalitate 
afectivă, pozitivă, de exigentă şi înţelegere. La fel de important este stimularea efortului personal al 
copilului şi stimularea lui în aducerea unei contribuţii proprii, de a fi original, inventiv, creator.  

 "Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii; activitatea 
creatoare nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de restricţii,limitări, critici"-V. Lowenfeld.  
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21. JOCUL DE ROL ŞI DRAMATIZAREA  
 

Prof. Dorinela Turbatu Balan 
Prof. Manolache Delia  

Grădinița cu P.P. Nr 19 Vaslui  
 
 La vârsta preşcolară, jocul, care înainte de orice este este un „modus vivendi”, este în acelaşi 
timp şi cea mai importantă metodă activă de instruire, educare şi formare, este modalitatea prin care 
copilul se raportează la lume şi în acelaşi timp asimilează lumea, realul la propriul său eu, aşa cum 
se arată în literatura de specialitate. Prin joc, copilul se familiarizează cu diferite aspecte ale 
realităţii naturale şi sociale şi îşi satisface diverse trebuinţe, jocul fiind o activitate generatoare de 
trăiri pozitive, de satisfacţii imediate. 
 Cel mai important aspect al folosirii jocului ca metodă de predare-învăţare în grădiniţă este 
acela de a-i face pe copii să conştientizeze că se află într-o situaţie de învăţare, ceea ce presupune 
stabilirea clară a sarcinilor didactice urmărite în cadrul jocului, ce rol va juca (interpreta) fiecare 
copil în cadrul jocului, a regulilor jocului, care nu vor permite îndepărtarea copiilor în timpul 
jocului de tema stabilită, ajutându-i în acelaşi timp în rezolvarea sarcinilor de joc şi imprimând 
direcţia necesară în acţiunea de joc.      Pregărirea materialelor necesare pentru simulare este de 
asemenea un aspect deosebit de important pentru reuşita jocului . 
       Strategia jocului este în esenţă o strategie euristică, de combinare, relaţionare, de interpretare a 
experienţei elevului (cunoşţinţe, capacităţi, deprinderi etc,) şi de descoperire a ceva nou. 
       Valenţele formative ale jocului sunt multiple: îmbogăţeşte cunoştinţe şi formează capacităţi, 
dezvoltă atenţia, spiritul de observaţie, memoria şi imaginaţia, formează motivaţia şi atitudinea faţă 
de diverse activităţi, cultivă spiritul de investigaţie, perseverenţa şi spiritul cooperant. 

În continuare voi face câteva consideraţii de ordin teoretic asupra jocului de rol şi a metodei 
dramatizării, preluate din literatura de specialitate, fară a insista asupra acestora, doar atât cât este 
necesar pentru a da legitimitate exemplelor pe care le voi aduce în acest sens,  din propria  
experienţă. 



       Jocul de rol este o metodă derivată din psihodramă, metodă terapeutică creată de J. L. Moreno 
în 1921, prin care se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simţi şi acţiona, specific 
unui anumit statut, dezvoltarea capacităţilor empatice, a capacităţii de a rezolva situaţii 
problematice, verificarea corectitudinii şi eficienţei comportamentelor formate la elevi şi înlăturarea 
comportamentelor inadecvate, neeficiente. În pregătirea şi derularea jocului de rol, din  punct de 
vedere metodologic, principalele etape care trebuie parcurse sunt: 

- identificarea şi definirea situaţiei care va fi simulată, în concordanţă cu obiectivele 
educaţionale şi cu specificul cunoştinţelor (deprinderilor, comportamentelor) ce 
urmează a fi învăţate; 

- modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului, constând în selectarea statusurilor şi 
rolurilor celor mai importante din situaţia reală şi a interacţiunilor esenţiale, elaborându-
se un scenariu; 

- alegerea participanţilor şi instruirea lor în legătură cu specificul fiecărui rol pe care 
urmează să-l interpreteze (în funcţie de vârsta copiilor, se pot folosi în acest scop fişe cu 
descrierea fiecărui rol, sau ilustrarea prin desene, în cazul preşcolarilor); 

- învăţarea individuală a rolului (constând în studierea fişei, la elevi; în cazul preşcolarilor 
am folosit alte modalităţi de lucru, ilustrate mai jos); 

- interiorizarea (internalizarea) rolului şi conceperea modului de interpretare, durata 
acestui moment fiind mai extinsă sau mai restrânsă, în funcţie de timpul total avut la 
dispoziţie; 

- interpretarea rolurilor; 
- dezbaterea cu toţi participanţii la joc a modului de interpretare (prin intervievarea 

actorilor, analiza conţinutului şi analiza comportamentului de rol). 
 

Din punct de vedere metodic, se impun câteva exigenţe, legate mai ales de distribuirea şi 
interpretarea rolurilor: 

- nu este adecvată modalitatea impunerii rolurilor, ci alegerea lor, oferind copiilor 
posibilitatea de a opta voluntar  în a interpreta anumite roluri, altfel poate să apară 
pericolul unor blocaje emoţionale; 

- jocul de rol va fi precedat de prezentarea unor situaţii relativ asemănătoare cu aceea ce 
va fi simulată şi a modurilor de rezolvare a lor; 

- atmosfera de joc trebuie să fie relaxată, lipsită de exagerări care să îngreuneze 
interpretarea rolurilor şi concentrarea asupra situaţiei; 

- interpretarea rolurilor va putea fi reluată cu aceiaşi copii sau cu copii diferiţi, pentru 
însuşirea comportamentelor de rol; 

- analiza jocului de rol trebuie să fie condusă cu tact şi pricepere de către conducătorul 
jocului, evidenţiindu-se aspectele adecvate/inadecvate, deciziile corecte/incorecte, 
atitudinile mai mult sau mai puţin adecvate ale personajelor aflate în anumite situaţii. 

 
Dramatizarea poate fi: 

- o variantă a jocului de rol, metodă care valorifică tehnicile artei dramatice (dialog, gest, 
mimică, pantomimică, decor, etc.), prin care se urmăreşte în special adâncirea înţelegerii 
unor aspecte studiate şi fixarea lor, pe un fond afectiv intens. În acest sens, dramatizarea 
constă în transpunerea în acţiune dialogată a faptelor, evenimentelor, aspectelor studiate 
la literatură, istorie, etc.,( în cazul preşcolarilor, la educarea limbajului, educaţie pentru 
societate, cunoaşterea mediului prin povestiri, memorizări, lecturi ale educatoarei, etc.), 
sau transpunerea în roluri socio-profesionale. Se realizează, de obicei, pe baza textelor 
studiate la diverse obiecte de învăţământ (categorii de actvitate, la grădiniţă); 

- variantă a învăţării prin descoperire  - de exemplu: reconstituirea drumului parcurs în 
descoperirile ştiinţifice, reproducerea unor experimente; 

- o variantă a expunerii cu oponent, caz în care dramatizarea orientează expunerea pe mai 
multe piste, oferind diverse modalităţi de abordare a unui subiect şi imprimând 



dinamism şi varietate expunerii; 
- ca variantă terapeutică, dramatizarea se utilizează sub forma psihodramei şi 

sociodramei, facilitând descărcarea tensională (catharsis-ul). 
La nivelul grădiniţei şi învăţământului primar se utulizează însă prima variantă – dramatizarea ca 
variantă a jocului de rol 
 Aceste construcţii teoretice, concepte ştiinţifice cu caracter obiectiv şi riguros, cu  
semnificaţie stabilă şi impersonală -  preluate în special din lucarea d-nei conf. univ. dr. Voiculescu, 
E., Metodolgia predării-învăţării şi evaluării,Editura Ulise, Alba-Iulia, 2002 – constituie un 
instrumentar cognitiv care îmi dă satisfacţia să constat că, anumite concepte empirice, personalizate, 
la care am ajuns şi pe care le folosesc în activitatea curentă cu preşcolarii, sunt corecte.În cursul de 
Pedagogie,elaborat de Voiculescu, E., şi Aldea, D., coordonat de  prof. univ. dr. Voiculescu, F., se 
apreciază că: „ deseori, conceptele empirice surprind note caracteristice şi relaţii necesare şi 
esenţiale, alcătuind un gen de ştiinţă a simţului comun, din care nu lipsesc explicaţiile corecte şi mai 
ales virtuţile practic-aplicative, printr-o sesizare nemijlocită a concretului semnificativ, a 
individualului tipic şi a normei de acţiune eficientă care devansează uneori pedagogia din manuale 
sau de la catedră”. 
 În continuare, voi aduce în atenţie ilustrarea concretă a aspectelor teoretice de mai sus, prin 
dramatizare, jocuri de rol cu subiecte din viaţa cotidiană sau din basme şi poveşti şi uneori o 
îmbinare a acestor subiecte, astfel încât să asigur participarea activă şi conştientă a copiilor la 
propria formare, în grădiniţă, având convingerea că acestea constituie mijloace prin care pot şi să 
evaluez nivelul de însuşire a textelor literare, de înţelegere a mesajelor etice desprinse din acestea şi 
mai ales de transpunere a învăţămintelor în comportamentele copiilor. 
Exemple în acest sens sunt „Povestea unui şoricuţ prostuţ”, pe care am dramatizat-o într-un mod 
original, pornind de la povestea cu acelaşi titlu, scrisă de Marşak, S, spectacolul interactiv Dogarul 
cel isteţ, pe care l-am regizat, pornind de la povestea populară cu acelaşi titlu şi alte dramatizări, pe 
care le redau in anexe, sau jocul de rol „De-a inimioare, inimioare”, pe care l-am conceput în 
versuri, pornind de la povestea „Inimoiare, inimioare”, de Cassvan, S.,combinat cu jocul de rol cu 
subiecte din viaţa cotidiană. „La cofetărie, de Ziua Mamei”, pe care le-am prezentat în repetate 
rânduri, cu ocazia participării mamelor la „Întâlnirea de la ora 10, în ziua de 8 Martie. 
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22. EDUCAȚIA OUTDOOR – 
 „TRIADĂ” DE CUNOȘTINȚE, ABILITĂȚI ȘI ATITUDINI 

 
Prof.înv.preșcolar- Bleoju Geanina Alina 

Grădinița cu P.P.nr.11 Bârlad 
 

     Educația de tip outdoor este o formă organizată de învățământ care îl pregătește pe copil pentru 
viață și care se desfășoară în aer liber. 
   Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate 
rezultate palpabile, ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. 
   Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are un 
aspect pur practic, informal și experiențial. 
   Educația în aer liber  parcurge toate cele trei nivele de învățare : cognitiv, afectiv şi motric. 
   În continuare voi prezenta un proiect tematic “ PRIETENUL MEU,COPĂCELUL” care 
cuprinde activităţi outdoor. 
   1.Aspecte teoretice în realizarea demersului didactic. 
  Proiectarea didactică este o activitate desfăşurată de educatoare menită să anticipeze etapele, 
modalităţile de organizare şi de  desfăşurare concretă a procesului instructive-educativ în natură. 
Pentru realizarea unui demers didactic, educatoarea trebuie să răspundă la o serie de întrebări: Ce 
voi face?  Cu ce voi face?  Cum voi face? Ce și cum voi evalua? 
    2.Proiectarea demersului didactic 
  Stabilirea obiectivelor educaţionale constituie aspectul cel mai important în demararea cu succes a 
unui demers educaţional. 
  Obiective operaţionale: 

 Să descopere lumea înconjurătoare prin acţiunea directă cu obiectele utilizând cât mai 
mulţi analizatori; 

 Să cunoască aspect simple ale anotimpului în care se desfăşoară proiectul; 
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje, să reacţioneze la acestea;  
 Să se simtă relaxat, să-şi exprime ideile şi să se implice active; 
 Să coopereze în echipă depăşind prejudecăţile; 
 Să particie la activităţile de joc respectând regulile acestuia. 

    3.Alegerea conţinutului şi a materialului şi adaptarea lui la particularităţile grupei. 
 Am realizat un inventar de probleme după care am amenajat un centru de interes cu ajutorul 
părinţilor. 
    Împreună cu preșcolarii am plecat într-o excursie  la pădure unde prichindeii au observat culorile 
toamnei și schimbările care au loc în acest anotimp dar şi copacii din pădure (căderea frunzelor, 
grosimea trunchiului, forma coroanei unui copac, venirea frigului, plecarea păsărilor călătoare în 
ţările calde). 
   Aceștia au cules câte un buchet mare de frunze galbene  și au avut ocazia să le observe cu atenție. 
Iepurașii au fost harnici și au strâns multe materiale din natură, pe care le-am folosit la cutia 
senzorială a toamnei. După ce au strâns frunzele, i-am lăsat pe cei mici să se joace în voie cu ele. Ei 
s-au bucurat să le arunce în aer și să încerce să le prindă.  
   Educatoarea îi anunţă pe copiii că a găsit o scrisoare de la Zâna Pădurii, care le mulţumeşte pentru 
efortul de a veni în mijlocul naturii şi drept răsplată le-a pregătit multe jocuri. În continuare are loc 
tranziţia prin cântecul  “Câte unul pe cărare”, apoi copiii se aşează la umbra copăcelului  unde 
descoperă o planşă cu ajutorul căreia vor spune o poveste ( DLC, poveste cu început dat). 
   ,, A fost odată un copăcel mic şi frumos. De fiecare dată când mama lui îl striga…………..” 
Copiii continuă povestea dând soluţii şi titlu povestirii. Fiecare copil care povesteşte primeşte câte o 
frunză zâmbitoare, în funcţie de culoarea frunzei din piept se formează grupele care participă la 
jocurile propuse de educatoare.   
   Am organizat şi o activitate matematică în aer liber. Ne-am folosit de materiale din natură pentru 
a sorta sau număra. A urmat o activitate de sortare în funcție de culoare. La final, am avut trei 
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mulțimi de frunze, sortate după criteriul culorii(galbene, verzi, roșii), al mărimii(mic-mare) şi al 
formei. 
    La semnalul educaroarei, copiii se grupează în jurul copăcelului pentru a realiza activitatea de 
educaţie fizică cu tema: „ Alergăm printre copaci”- repetarea diferitelor forme de alergare. 
   După jocul de mişcare, fiecărei grupe i se cere să-şi găsească un copăcel preferat în jurul căruia să 
facă o horă, apoi să ne spună dacă e un copăcel vesel sau trist. Copiii cântă cântecul „Copăcelul” 
   În continuare, prezint câteva variante de jocuri care se pot desfășura în aer liber și pe care noi le-
am desfășurat în drumeție la pădure. 
JOCURI: 
1. Titlul jocului: PÂNZA DE PAIANJEN                 
Mijloc de realizare: joc de mişcare 
Regulile jocului: un copil este ales să joace rolul păianjenului. Acesta va sta în căsuţa lui. Ceilalţi 
copii(insectele) se împrăştie pe toată suprafaţa de joc, iar casa lor va fi stabilită îninte de începerea 
jocului. 
Desfăşurarea jocului: La semnalul educatoarei PĂIANJENUL aleargă să prindă insectele(copiii). 
Fiecare insectă prinsă este dusă la casa păianjenului şi devine păianjen.Copiii se pot salva lipindu-se 
de copaci. Jocul se termină când toate insectele au fost prinse şi rămân doar 1-2 insecte care vor fi 
desemnate câştigătoare. 
2. Titlul jocului: MINGEA SĂLTĂREAŢĂ 
Mijloc de realizare: joc de mişcare  
Regulile jocului: un copil este ales de educatoare să fie minge şi va trebui să stea în mijlocul 
cercului şi să sară asemănător mingii: pe ambele picioare, cu mâinile lipite de corp. Restul copiilor 
vor forma cercul. 
Desfăşurarea jocului: copilul ales să fie minge trebuie să ţină ochii închişi şi să sară în interiorul 
cercului până când educatoarea strigă STOP. Copilul MINGE se opreşte pe loc şi se întoarce(tot cu 
ochii închişi) spre cerc. Atinge cu palmele copilul în dreptul căruia s-a oprit şi-l denumeşte. Dacă 
ghiceşte trece el în cerc, iar copilul ghicit va fi minge.  
3.Titlul jocului: CINE ŞTIE, CÂŞTIGĂ! 
Mijloc de realizare: joc de mişcare  
Regulile jocului: Grupa de copii se împarte în două echipe. Fiecărui copil dintr-o echipă i se dă un 
nume de animal, floare sau fruct, în funcţie de tema săptămânii. 
Desfăşurarea jocului:conducătorul jocului strigă numele unui animal, iar copiii care poartă numele 
acelui animal vor ieşi din rând şi ocolesc colegii revenind la locurile lor. Cel care ajunge primul va 
caştiga un punct pentru echipa sa.  
4.Titlul jocului: CĂUTĂTORII  DE COMORI 
Mijloc de realizare: joc de mişcare  
Regulile jocului: reconstituie corect harta din bucăţile adunate din baloane, respectă regulile jocului 
şi semnalul de începere. 
Desfăşurarea jocului: pe o coala A4, educatoarea va desena în prealabil o imagine cu locul în care 
se află copiii (poieniţa din pădure), care va reprezenta harta cu ajutorul căreia copiii vor trebui să 
caute comoara ascunsă. Pe această hartă, locul comorii va fi însemnat cu o bulină roşie. Harta se va 
rupe în mai multe bucăţi care se introduc în tot atâtea baloane. Baloanele se vor înşira pe o aţă şi vor 
fi atârnate la o înălţime la care copiii nu vor ajunge decât cu ajutorul unui creion. Înainte de 
începerea jocului, educatoarea va ascunde “comoara” în locul reprezentat pe hartă. Pe rând, câte un 
copil va începe să spargă balonul ales. Din balon recuperează bucata de hartă. Jocul continuă până 
când copiii reuşesc să spargă toate baloanele şi recuperează din ele bucaţile din care vor reconstitui 
harta. Apoi ei vor căuta ”comoara ascunsă”. 
Concluzii  
• Copiii au bucuria de a explora,  de a experimenta, de a descoperi nemijlocit elemente din natura 
înconjurătoare satisfăcându-şi curiozitatea; 
• Munca în echipă capătă un nou înţeles în aceste spaţii deschise, copiii se ajută reciproc, se susţin, 
li se dezvoltă sentimentul apartenenţei la grup; 



• Supravegherea copiilor nu este uşoară, de aceea înainte de derularea activităţii se stabilesc reguli 
clare; 
• Pentru siguranţa copiilor este bine ca alături de educatoare să fie implicaţi părinţii acestora.  
 
Bibliografie: 
1. Ghid de bune practice pentru educaţie timpurie a copiilor de 3-6 ani, MECT,2008 
2. Învăţământul preşcolar în mileniul III, editura Reprograph, MEN, 2013 
 

 
23. PUTEREA EDUCATIVĂ A EXEMPLULUI  LA COPIII  

DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ 
 

Prof.înv.preșc. Velicu Marioara  
Grădinița cu PP nr.9 Câmpina 

 
„ Cuvintele te învaţă, exemplele te pun în mişcare”- proverb latin. 

     De multe ori sute de cuvinte nu reuşesc să facă înţeles un lucru, ceea ce un exemplu concret  
convinge într-o clipă. Ideea pe care o exprimă exemplul respectiv este reţinută şi se tipăreşte în 
memoria şi în conştiinţa copiilor de cele mai multe ori pentru toată viaţa. 
    Exemplul are o influenţă puternică asupra copiilor pentru că el se adresează atât simţurilor 
si gândirii cât şi sentimentelor lor. 
     Atunci când se adresează în mod nemijlocit simţurilor copilului, îl ajută să perceapă 
realitatea vie, concretă pe care o vede, o simte, o aude ( are un caracter intuitiv). 
     Tocmai asta face ca exemplul să fie convingător să se impună prin însuşi natura lui.  
     Copiii văd, aud si simt ce se petrece în jurul lor, gesturi, vorbe, atitudini şi trag din ele 
înţelesuri care uneori pătrund adânc în conştiinţa lor, se fixează pentru mult timp, poate pentru toată 
viaţa, contribuind la formarea experienţei lor de viaţă. 
     Ele constituie pentru copii exemple, puncte de reper într-o lume pe care acum la vârsta 
preşcolară abia încep să o înţeleagă. 
     Noi educatoarele, din experienţa pe care o avem, trebuie să ne dăm seama de puterea 
educativă a exemplului, de forţa cu care acţionează asupra copilului. Viaţa în colectiv, relaţiile ce se 
stabilesc între copii în sala de grupă, impun un anumit comportament al unora faţă de ceilalţi. 
Politeţea, atenţia, sensibilitatea cu care noi, educatoarele, tratăm copiii în activităţile zilnice devin 
exemple pentru copii. 
     Copilul care abia păşeşte în viaţă, care învaţă să cunoască lumea pas cu pas, are nevoie de 
modele pe care să le imite. Să ne gândim numai la însuşirea limbajului sau a regulilor de 
comportare. 
     Copiii reuşesc să-şi însuşească cu uşurinţă si rapiditate mişcările, expresiile, formele de 
comportare pentru că sunt sensibili, impresionabili şi învaţă cu multă uşurinţă ceea ce văd si aud. 
     Natura concretă, intuitivă a exemplului se potriveşte cu particularităţile psihice ale 
copilului. 
     Gândirea copilului este legată de lucruri concrete. La fel se poate spune despre memorie, 
atenţie, imaginaţie. 
     Memoria preşcolarilor se caracterizează mai ales prin trăinicia fixării celor văzute                     
si auzite. 
     Discutând despre exemple ca metoda de educaţie este necesar să amintim ca acestea nu 
trebuie confundat cu copierea banală a unor acte, cu simpla reproducere a lor. 
     Unul dintre cei mai mari pedagogo ai lumii, Jan Amos Komensky (Comenius) arata încă 
din secolul al XVII-lea în celebra sa lucrare „Didactica Magna” că este în natura copiilor de a învăţa  
să imite înainte de a învăţa să cunoască. 
     La aceasta contribuie de asemenea şi dragostea pe care o au copiii pentru părinţi, educatori. 



     Pentru copii, omul matur este persoana care ştie totul, care are experienţă, care reprezintă 
exemplul. De aceea imitarea lui îi încântă, le dă încredere, siguranţă. 
     Sensul exemplului este acela de act conştient, făcut cu participarea gândirii, a înţelegerii este 
un act motivat. 
     Daca în folosirea exemplului este necesar să se tină cont de vârsta copiilor, tot atât de 
necesar este să se ia în seamă şi firea lor. 
     Unii copii sunt sensibili, impresionabili si păstrează pentru mult timp în sufletele lor 
anumite  fapte , vorbe spuse poate pe un ton ridicat. Acelaşi fapt poate trece neobservat pentru 
copiii mai nepăsători. 
     Copiii dinamici reacţionează repede la împrejurările vieţii, sunt mai receptivi la exemple. 
     Exemplul este un instrument de educaţie uşor de mânuit, la îndemâna oricui, cu condiţia să 
fie folosit cu tact şi pricepere. 
     Deci atenţie! El poate deveni o oglindă în care ne putem vedea,căci ce sunt ochii copiilor pe 
care îi creştem şi îi educăm decât nişte oglinzi curate. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
MECT, Ghidul de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7ani, 2008 
 
 

24. JOC ȘI CREATIVITATE ÎN GRĂDINIȚE 
 

Prof. Constantin Sorina Carmen  
Grădinița„CASTEL”-București  

   
           Grădiniţa presupune un anumit nivel de dezvoltare fizică, intelectuală, morală, voliţională 
a copilului, iar aptitudinea de şcolaritate solicită dobândirea unor capacităţi, abilităţi, priceperi şi 
deprinderi absolut necesare şcolarizării. În acelaşi timp, adaptarea preşcolarului la cerinţele şcolii 
presupune dobândirea de către copil a unei maturizări la toate aceste nivele, maturizare care să îl 
facă apt pentru activitatea de învăţare de tip şcolar.  

Copilul cunoaşte lumea care-l  înconjoară, în primul rând şi în modul cel mai simplu, în 
timpul jocului şi prin joc. 

El se joacă vorbind şi vorbind copilul învaţă toate subtilităţile limbii materne, îşi 
însuşeşte armonia ei şi totodată ceea ce filologii numesc ”spiritul limbii”. 

Creatorii, artistul în pedagogie în primul rând trebuie să posede, în afară de studii 
ştiinţifice, o imaginaţie dezvoltată şi aptitudini intuitive; ”tendinţa de a distra un copil” nu 
înseamnă ”neîncredere, nerespectarea acestei imaginaţii”, ci din punct de vedere pedagogic ea 
este necesară ca un mijloc şi ca o garanţie împotriva aşa zisei ”ofiliri” a copilului prin 
”seriozitate”,  care-l  face pe copil ostil faţă de tot ce este ”serios”. 

 În acelaşi timp această tendinţă este necesară ca un imbold al imaginaţiei, al intuiţiei. 
Educatorul trebuie să îndrume interesul copilului faţă de jucărie în aşa fel încât să dea 

naştere la mirare, mai mult sau mai puţin îndelungată. 
Preocuparea pentru dezvoltarea intelectuală a copilului în perioada anteşcolară se 

regăseşte concretizată în planul teoriei şi practicii structurii sistemelor şcolare, în decizia de 
instituţionalizare a clasei pregătitoare. 

Pare evident că în contextul actualelor schimbări legislative accentul cade pe funcţia 
formativă a grădiniţei. Educaţia preşcolară are aici menirea să ofere copiilor o sumă de  
experienţe de învăţare care să le uşureze integrarea în învăţământul primar. 

Exigenţele impuse de grădiniţă, cu rolul de a finaliza procesul de formare a aptitudinilor 
de şcolaritate, necesită identificarea şi adoptarea unor modele de instruire capabile să rezolve 
în plan proiectiv şi metodologic dificultăţile, nu puţine, din practica educaţională. 

    Pentru orice părinte copilul său este unic și fiecare trăiește povestea lui de viață, depinde doar de 
noi cât de mult îi sprijinim. 



     Grădinița este primul pas al copilului spre colectivitate. Pășește cu teamă pentru că nu știe ce îl 
așteaptă. Și îl așteaptă alți copii care vor deveni prietenii și partenerii de joc și doamna care îl va 
învăța să se îmbrace, să mănânce, să fie ordonat, să știe să se joace, să răsfoiască o carte, să-și 
imagineze povești, să trăiască fericit în minunata lume a copilăriei. 
    Așadar, ca educatoare am încercat să creez un proces de învățare lejer, în care copilul să învețe 
lucruri noi, stabilindu-și singur, în grup, dirijat din umbră de mine, tema, subiectul învățării. 
    Este necesar ca în activitatea cu preșcolarii educatoarea să dea dovadă de flexibilitate și 
creativitate prin abordarea situațiilor didactice, pentru a evita rutina și a acționa pentru 
transformarea învățământului care încă se bazează pe informație, pe reproducerea ei, într-un 
învățământ global, integrat și creativ, bazat pe educația de formare. 
    Însă jocul este activitatea dominantă în grădiniță. Cel mai important motiv ar fi acela că acestea 
corespund perfect cu particularitățile de vârstă ale preșcolarilor. 
    Jocul stimulează interesul și curiozitatea preșcolarului, favorizând acumularea unei mari cantități 
de cunoștințe într-un timp redus și aparent fără efort. 
    Prin joc copilul învață cu plăcere, devine interesat față de activitatea care se desfășoară. Cu 
timpul jocul schimbă comportamentul unor copii timizi, nesiguri. El stimulează și modelează 
procesele afectiv emoționale, îmbogățind viața afectivă a copiilor și ajutându-i să-și stăpânească 
emoțiile. 
    Prin joc copilul dăruiește tot ce are el mai bun, atât ca forțe fizice, cât și ca valori morale. El 
contribuie la formarea personalității copilului și creează o ambianță de cooperare. 
   Datorită conţinutului său practic, jocul didactic pare a fi cel mai eficient mijloc de activizare a 
întregii grupe de preşcolari, potrivit formării deprinderilor practice elementare şi de muncă 
organizată, dezvoltând spiritul de echipă, de întrajutorare. 
  Se poate considera că jocurile constituie o adevărată şcoală de educaţie a conduitei, a fanteziei 
şi  imaginaţiei. Ele formează atenţia, spiritul de observaţie şi redare (povestire), perseverenţa, 
îndemânarea, ordinea, abilitatea, perspicacitatea, promptitudinea, contribuind astfel la dezvoltarea  
şi antrenarea capacităţilor fizice şi intelectuale şi a trăsăturilor de caracter. 
   Jocul reprezintă în acelaşi timp o activitate în procesul căreia se modelează dimensiunile etice ale 
conduitei. Cinstea, corectitudinea, onestitatea au în joc un caracter dominant. Folosit cu pricepere şi 
cu tact pedagogic, jocul reuşeşte să înlăture şi să prevină rămânerea în urmă la învăţătură a 
preşcolarilor cu o înţelegere mai greoaie. 
   Toţi marii psihologi şi pedagogi au acordat o importanţă deosebită jocului în formarea  şi 
dezvoltarea copilului pentru viață. 
    Toate acestea mi-au întărit convingerea că folosind jocul în procesul instructiv-educativ voi reuşi 
să cunosc mai uşor şi mai bine personalitatea copiilor încă de la grupa mică şi contribuţia pe care 
aceasta o aduce în instruirea şi educarea acestora, mă va ajuta să clădesc mai uşor întregul edificiu 
al cunoaşterii pe care preşcolarii să-l dobândească cu uşurinţă şi plăcere. 
      Deoarece grădiniţa este instituţia specializată în formarea fizică şi intelectuală a copiilor, ea 
trebuie să cultive jocul şi învăţarea ca forme dominante de organizare a activităţii, prin care se 
clasifică şi se lărgeşte orizontul vieţii copilului şi nu ca simple momente recreative. 
     Copiii trebuie să înveţe jucându-se, căci jocul este activitatea prin care copilul cucereşte 
încredere în forţele sale. De aceea învăţarea apare frecvent în împletirea cu jocul la această vârstă.  
În programul zilnic al preşcolarilor intervin schimbări impuse de ponderea pe care o are acum 
grădiniţa, schimbări care nu diminuează însă dorinţa de joc, jocul rămânând o problemă majoră a 
întregii copilării. 
     În familie, jocul se desfăşoară într-o manieră distractivă, devenind un mijloc plăcut de petrecere 
a timpului liber. La grădiniţă, acesta este înlocuit cu jocul didactic şi cu elemente de joc, favorizând 
astfel adaptarea cu uşurinţă a preşcolarilor la activitatea dominantă – învăţarea. 
     Am organizat jocuri didactice la toate activităţile, în funcţie de obiectivele urmărite, 
considerându-le mijloace preţioase de învăţare. 
     Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu, am folosit des metodele interactive, 
considerându-le jocuri cu multiple valenţe formativ-informative ce se răsfrâng asupra minţii şi 



personalităţii copilului. Ele sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 
deprinderile, capacităţile copiilor de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilitate 
interioară, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. Am constatat că preşcolarii s-au 
implicat mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale, au manifestat dorinţa de a 
împărtăşi şi celorlalţi ce au experimentat. Dacă copiilor nu li se acordă ocazia discuţiei, a 
investigaţiei, a acţiunii, învăţarea nu are loc. 
    Relaţia între învăţarea sistematică şi joc constituie suportul pe care se sprijină întreaga muncă 
instructiv-educativă din grădiniţă.  

1. Bălăceanu C., H. Bejat, M. Bejat, Elisabeta Chirtoc, Paula Constantinescu, Tamara Dobrin, 
L. Gavriliu, Sinteze de psihologie contemporană  

2. Bontaş, Ioan, Tratat de pedagogie,  Editura ALL, Bucureşti, 2001; 
3. Ciolan, L., Învăţarea integrată.Fundamente pentru un curriculum transdiciplinar, Editura 

Polirom, Iaşi, 2008; 
4. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 
5. Manolescu, Marin, Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar-teorie şi practică, 

Universitatea din Bucureşti, Editura Credis, 2004. 
 
 

25. METODE INOVATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR   
  

Prof.Înv.Preşc. Banu Elena Cristina 
Grădiniţa cu PN Gura Bărbuletului 

 
Pedagogia modernă pune în prim plan copilul, cu trebuinţele şi nevoile lui de dezvoltare. 

Copiii vor să se descurce singuri şi vor în acelaşi timp ca persoanele în care au încredere să-i 
orienteze şi să-i ocrotească. Educatoarea dovedeşte competenţă dar şi dragoste pentru copii, atunci 
când le oferă posibilitatea de a avea iniţiativă.   

În zilele noastre, se simte din ce în ce mai acut nevoia introducerii în învăţământul de toate 
nivelurile a mijloacelor şi tehnicilor moderne, care au drept scop sprijinirea cadrelor didactice şi a 
copiilor în învăţare. 

Tipurile fundamentale de învăţare au evoluat de la simplul “a învăţa să ştii pentru tine“la “a 
învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi”. Privită din această perspectivă, activitatea de învăţare se 
referă la sprijinirea copiilor să se cunoască pe sine, să ia decizii, să relaţioneze cu ceilalţi, să-şi 
dezvolte creativitatea pentru a face faţă unor situaţii de viaţă diverse. Încurajarea, participarea, 
iniţiativa, implicarea, creativitatea, parteneriatul sunt doar câteva caracteristici ce trebuie să 
contureze personalitatea copiilor. 

 Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi 
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea 
demersului educaţional.  

Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai 
abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului 
preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode 
interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale preşcolarilor în direcţia propusă, le 
captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi 
imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac.  

Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din 
partea elevului.  

Profesorul model, pentru a crea cadrul optim de învăţare, este necesar să ţină cont de 
anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi 
dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul 
de complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca 



procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a 
învăţării.  

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială  a membrilor unui grup.  

În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de tehnici 
specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:  
1. Explozia stelară - steluţa mare şi 5 steluţe mici  
2. Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare  
3. Bulă dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori diferite, săgeţi 
lungi şi scurte  
4. Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe  
5. Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi  
6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi  
7. Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră, neagră  
8. Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite  
9. Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat  
10. Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane  

Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi 
învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, 
prezintă importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul 
computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ale 
fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul 
este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor din 
grădiniţă. Interesul copiilor se menţine pe tot parcursul activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 
Prin utilizarea calculatorului, procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni şi 
caracteristici, permite transmiterea de noi cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile acestora. Strategiile 
de predare-învăţare folosite pot sprijini şi stimula procesele învăţării active. Cunoaşterea este un 
drum ce se deschide pe măsură ce înaintăm. Procesul de învăţare devine mai interesant şi mai plăcut 
prin intermediul calculatorului. Imaginile viu colorate, însoţite de texte sugestive, permit 
dezvoltarea limbajului şi a vocabularului celor mici. Bagajul de cunoştinţe generale creşte, pornind 
de la noţiuni simple, cum ar fi culorile şi ajungând până la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi 
a unor proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, cum ar fi animale domestice şi sălbatice, 
anotimpuri, etc., încep să aibă înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea să le înveţe 
mult mai uşor. 

Metoda instruirii asistate de calculator oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi 
cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare-învăţare-evaluare a 
cunoştinţelor şi de formare permanentă. 
 

„Mai mult decât a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a facilita 
învăţarea altora.” (Bernat S. ) 
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26. JOCUL, ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ A COPILULUI 
GRĂDINIŢA, JOCUL ŞI COPILUL 

 
Prof. Înv. Preșcolar: Oncea Maria 

Grădinița P. N. Știuca 
 

Fiecare perioadă de vârstă este caracterizată printr-un anumit stil de viaţă, înţelegând prin 
aceasta modul în care ne împărţi timpul între activităţile majore cum ar fi jocul, învăţarea şi munca. 
Datorită faptului că jocul ocupă cea mai mare parte din timpul de veghe al copilului preşcolar este 
considerat tipul fundamental de activitate al acestuia. Jocul, constituie un suport pentru trecerea spre 
alte tipuri de activităţi, cum ar fi: ocupaţiile ludice, activităţi cu finalitate intenţionată (activităţile 
practice) sau activităţi de învăţare. 

Jocul este o realitate permanentă în viaţa omului cu o mare mobilitate pe scara vârstelor, iar 
funcţia sa de element al dezvoltării, scade odată cu vârsta, pentru a deveni prioritară cea de 
divertisment. Ştim cu toţii că preşcolarii de vârstă antepreşcolară sau preşcolară se joacă tot timpul.  

Aceasta le conferă conduitelor lor multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi 
creativitatea; prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică.  

Spunem de multe ori: ,,Se comportă ca un copil” sau ,,Parcă nu e maturizat”. Aceasta 
datorită unei exagerate antrenări în distracţie care conduce la o personalitate nematură, puerilă. 
Copilul este de mic foarte activ, aceasta datorându-se naturii fiziologice (predominarea proceselor 
excitative asupra celor inhibitive), are dezvoltat spiritul de imitaţie, dorind să imite adulţii.  

Preşcolarul este oprit de la activitatea adulţilor datorită faptului că el nu are cunoştinţele şi 
deprinderile necesare participării efective la aceste activităţi.  

Astfel, din dorinţa copilului de a acţiona cu obiecte şi de a le stăpâni şi lipsa deprinderilor 
necesare folosirii obiectelor, aşa cum le folosesc adulţii apare contradicţia, care se rezolvă pe calea 
jocului. 

Jocul copilului devine o formă de activitate prin care acesta încearcă să-şi însuşească 
experienţa de viaţă a adulţilor. Această formă de activitate satisface nevoia de activitate a copilului 
şi îi dă posibilitatea să participe, în mod direct, la viaţa socială. 

Jocul contribuie la realizarea sarcinilor educaţiei intelectuale sau morale, tehnice, fizice sau 
estetice şi presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli, ca în final să se poată 
realiza o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor pe 
care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, 
preşcolarul se poate afirma şi prin activitate şcolară.  

Activitatea şcolară se valorifică prin calificative, rezultatul final al învăţării fiind tardiv din 
punct de vedere al evaluării, pe când jocul se consumă ca activitate creând bucuria şi satisfacţia 
acţiunii ce o cuprinde. 

Pentru omul adult, jocul provoacă plăcere, distrează, amuză, contribuind mai ales la 
reenergizarea sa, contribuind decisiv şi la anularea oboselii, fiind în acest caz un element de 
psihoterapie. 

Pentru copil, jocul presupune de cele mai multe ori, pe lângă consumul nervos chiar şi la 
cele mai simple jocuri, şi efort fizic, spre deosebire de persoanele adulte unde acesta lipseşte cu 
desăvârşire. De exemplu, vedem foarte des copii jucându-se fotbal, sau plimbându-se cu bicicleta, si 
nu jucând table sau şah pe o bancă dintr-un loc liniştit aşa cum fac de obicei adulţii. 

Unele jocuri sunt complicate, altele sunt mai simple. În funcţie de vârstă şi de capacitatea de 
înţelegere şi acţiune, copilul manifestă preferinţe diferite pentru joc, pe măsura trecerii de la o etapă 
la alta a dezvoltării psihice. Copilul mic tinde să participe la jocunile celor mari, dar de multe ori nu 
reuşeşte să se integreze condiţiilor impuse de joc. 

Un copil cu o personalitate mai puternică nu se resemnează, ci depune eforturi pentru a face 
faţă. Ceilalţi, cu o personalitate mai slabă, renunţă, spunându-şi ,,Ei sunt mai mari... eu sunt mic...”. 
Pentru copiii mai mari jocurile uşoare nu prezintă interes, pentru că nu le oferă posibilitatea de a se 
antrena, de a-şi etala puterile cu colegii lor de joc. 



Jocul, ca formă specifică activităţii copilului, la vârsta preşcolară devine un valoros mijloc 
de educaţie a copilului. Prin joc copilul învaţă, cunoaşte, se autocunoaşte, îşi exersează facultăţile 
mintale, se deprinde să coopereze cu alţi copii, îşi exersează voinţa, stăruinţa, câştigă încredere în 
sine, învaţă să acţioneze după cum trebuie, nu după cum vrea.  

Datorită jocului, copilul socializează, transfigurând mintal realitatea în asumarea rolurilor şi 
în atribuirea imaginară a funcţiilor dorite unor obiecte aduse prin joc.  

De asemenea, copilul are posibilitatea de a cunoaşte lumea ambiantă, de a-şi apropia 
realitatea înconjurătoare, de a imita adulţii, de a născoci şi modifica realitatea.  

Astfel, prin joc sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de personalitate, respectul faţă de alţii, 
responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea. 

În perioada copilariei jocul îndeplineşte mai multe funcţii cognitive sau formativ-educative, 
iar mai târziu acesta va avea funcţii de recreere şi reconfortare fizică şi psihică. 

Jocul este activitatea dominantă a copilului care îi oferă motivaţia pentru activitate, îi 
trezeşte interesul şi increderea în forţele proprii. Odată cu intrarea copilului în şcoală, jocul devine 
din activitatea principală, una secundară, păstrând încă importante valenţe educative.  
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27. CONSILIEREA PĂRINȚILOR, ACTIVITATE ÎN BENEFICIUL COPIILOR DIN 
GRĂDINIȚĂ 

 
Profesor pentru învățământul preșcolar: Brașoveanu Ramona 

Mladin Luminița 
Grădinița Nr. 206, București 

 
 Grădinița este cunoscută ca al doilea mediu de dezvoltare socială a copiilor cu vârste între 3-
6 ani, dar și ca o a doua familie atât pentru cei mici, cât și pentru părinții lor. Aici, atât părinții cât și 
copiii beneficiază de atenția cadrelor didactice, de căldură și iubire. 
 Activitatea de consilere a părinților vine în întâmpinarea celor mici, având menirea de a 
depista eventualele probleme sufletești cu care aceștia se confruntă, de a identifica dificultățile 
acestora, de a îndrepta eventualele comportamente nepotrivite vârstei preșcolare. 
 Relația părinte-educator trebuie să fie bazată pe sinceritate, încredere reciprocă și atitudine 
transparentă. Cu cât aceste relații sunt mai bune, cu atât mai puțin există riscul de a le compromite. 

Într-o societate în care problemele și grijile cotidiene se înmulțesc pe zi ce trece, 
comunicarea părinte-educator devine din ce în ce mai dificilă. De aceea, calitățile primordiale a 
cadrelor didactice trebuie să fie răbdarea și diplomația pentru a putea construi punțile de legătură cu 
aceștia și pentru a le putea îndruma și îndrepta pașii spre atitudini și activități necesare copiilor. 

Din păcate, în mediile rurale sau în familiile defavorizate, părinții nu manifestă deschidere 
față de această activitate desfășurată de educatoare și, nu de puține ori, o desconsideră.  

Există însă și educatoare pentru care consilierea parentală este o adevărată provocare sau, 
uneori chiar o neplăcere. Acest lucru se datorează  comunicării deficitare dintre cele două părți, 
negativismului sau a comportamentelor introvertite. 



Din experiența proprie pot constata că, de multe ori, părinții sunt foarte reticenți când vine 
vorba de discuții privind copiii, își „construiesc” de jur împrejurul lor „bariere și ziduri”, făcând 
astfel comunicarea mult mai dificilă. Obligația noastră în aceste cazuri este să convingem părinții că 
discuțiile în cadrul activităților de consiliere sunt absolut necesare. 

Pentru buna desfășurare a acestui demers, trebuie parcurse următoarele etape: 
 Cunoașterea cât mai bună a fiecărui copil: 

• observarea spontană și sistematică a acestora; 
• înregistrarea comportamentelor și atitudinilor  în caietul de observații; 
• caracterizarea sintetică a comportamentului copiilor. 

 Încheierea unui parteneriat grădiniță – familie: 
• informarea părinților despre atitudinile și comportamentul copiilor; 
• ajustarea profilului comportamental prin dialog; 
• luarea de comun acord a unei decizii benefice pentru copil. 

În consilierea și educația părinților, rolul educatoarei este foarte important deoarece ea 
trebuie să faciliteze contrastul părintelui cu diverse cunoștințe și deprinderi utile în educația 
copilului. 

De multe ori, după desfășurarea acestui tip de activități, se poate observa o schimbare în 
comportamentul și atitudinea părinților ei implicându-se mai mult în activitățile celor mici, 
observându-i mai bine și sprijinindu-i mai mult pe perioada preșcolarității. 

Pentru un bun demers al acestei activități cu părinții, cadrele didactice trebuie să își propună 
și să își întocmeasca o planificare care să cuprindă diferite teme utile și de maxim interes pentru ca 
adulții să poată fi îndrumați în educația copiilor. Consilierea se poate face fie individual, prin 
discuții cu unul sau ambii părinți, fie la nivelul colectivului grupei, sub formă de workshop 
interactiv cu aceștia, prin prezentarea de mici filmulețe educative ce conțin exemple concrete din 
care ei se pot inspira sau prin prezentarea unor studii de caz de către cadrul didactic. 

Împreună cu planificarea activităților, sunt necesare și stabilirea unor obiective. Îndeplinirea 
acestora nu se poate face individual – doar de către cadrele didactice sau doar de către părinți – ci 
colaborând, comunicând și perseverând în demersul educativ al copiilor. Cadrele didactice stabilesc 
aceste obiective în funcție de problemele pe care preșcolarii le întampină și în funcție de 
comportamentul și nevoile lor. 

Această activitate, presupune foarte multă răbdare, sprijin și îndrumare, pentru ca cei ce o 
solicită să asimileze diverse informații și să își formeze deprinderi de învățare a educației propriilor 
copii, abilități și tehnici de comportament și comunicare cu cei mici. 

Consilierea parentală este un demers educațional- formativ specific. Sarcina cadrelor 
didactice nu este de instrui, ci de a-i sprijinii pe părinți să se ajute și să găsească singuri soluții în 
rezolvarea problemelor întâlnite. Nu sunt oferite soluții și indicații, ci protagoniștii acestei activități 
sunt dirijați cu tact și diplomație, nu doar pentru  o buna educație și dezvoltare, dar și pentru propria 
lor dezvoltare personală. 
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28. MODALITĂȚI DE SOCIALIZARE A PREȘCOLARILOR DE VÂRSTĂ MICĂ 

 
  Prof. Boțu Tatiana 

Grădinița cu P. P. Nr.10 Huși 
 
,,Copilul nu trebuie să facă  decât ceea ce vrea,  dar el nu trebuie să voiască decât ceea ce voieşti tu să 

facă: nu trebuie să facă un pas fără ca tu să-l fi prevăzut, nu trebuie să deschidă fără să ştie ce va 
spune” J. J Rousseau 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin 
intervenţii reale, posibile, să-i vedem în dialog cu ceilalţi sau să-i facem să-si exerseze capacitatea de 
a opta şi a decide. Şi ce loc mai potrivit poate fi altul, unde copillul, departe de povara grijilor zilnice, 
cu boabe de lacrimi pe obrăjori sau fericit, decât grădiniţa, acest loc unde interacţionează cu alţi copii 
şi care contribuie într-o bună parte la conturarea personalităţii lui. 

Fiinţă în devenire cu nevoi şi interese specifice, copilul preşcolar mic are o identitate de sine 
nedeterminată datorită faptului că evoluţia eului este departe de a fi completă. El pecepe rudimentar 
la această vârstă eul şi imaginea eului, ceea ce-l face să considere că lumea există în folosul lui. 

 La vârsta preşcolarităţii copilul face  progrese semnificative în activitatea de socializare 
integrarea lui în familie prin adaptarea comportamentelor şi standardelor  părinţilor îl fac pe copii să 
se identifice cu aceştia pe de o parte, iar pe de altă parte, dezvoltă şi pregătesc  apariţia primelor 
râspunsuri personale.  

Cea mai importantă activitate şi în acelaşi timp modalitate de cunoaştere este jocul. La 
această vârstă copiii aplează des la fantezie, uneori îndeplinirea dorinţelor înseamnă apelarea la 
fantastic ceea ce reprezintă pentru el un substitut al lumii reale. 

De aceea, se spune că cei mici învață totul prin joacă. De-abia aproape de vârsta școlară, 
copilul spune că învață poezia și apoi se duce să se joace sau povestește ca la grădiniță, învață 
engleză, dar se și joacă. 

Este o diferențiere pe care o face el însuși atunci când joaca ia o formă bine delimitată de 
alte activități și el poate spune când se joacă și când nu se joacă. Unii copii spun chiar „acum nu mă 
joc, învăț”, „acum scriu, nu mă joc”, „cos de-adevărat, nu în joacă” etc.  

Joaca este o activitate necesară psihicului și ea nu trebuie să dispară teoretic niciodată. La 
copilul mare, adolescent și adult, ia forma jocurilor și sporturilor sau a diferitelor tipuri de artă sau 
hobby-uri, incluzând activități creative, relaxante. 
Capacitatea de a se juca singur, de a-și găsi ceva de joacă, de lucru, de a avea o preocupare, o În 
privința grădiniței însă, este vorba atât de capacitatea copilului de a relaționa cu alți copii și alți 
adulți, lucru lesne de observat în parc sau în vizite, de modul în care reacționează la nou, existând 
copii care sunt foarte conservatori și alții care se simt atrași de jucării noi cât și de capacitatea de a se 
separa pentru un timp de mama sau de familie în general. 

În cadrul activităților dar și a momentelor petrecute de copiii preșcolari la grădiniță este 
indicat să se folosească pentru fiecare nivel de grupă o serie de jocuri care vin să întregească efortul 
depus de părinți și de cadrele didactice în vederea ușurării trecerii de la mediul de familie la cel de 
grădiniță pentru acei copii  de grupă aflați la început de drum.  

Nu trebuie omis nici faptul că acest tip de jocuri se pretează foarte bine atunci când se 
dorește formarea și consolidarea unor competențe care să-i ajute pe copiii de vârstă preșcolară să 
conviețuiască mai târziu în condiții optime în cadrul grupei. 
Așadar, în continuare voi exemplifica  câteva dintre jocurile pe care le-am desfășurat atât la grupa 
mică, la grupa mijlocie cât și la grupa mare și care m-au ajutat la realizarea obiectivelor propuse 
pentru o anumită perioada de timp. 
1. Jocul ,,Numele” 
Obiective: eliminarea inhibiţiilor datorate relaţiilor conflictuale apărute în cadrul grupului din 
grădiniţă,  învăţarea unor comportamente de acceptare necondiţionată în cadrul grupului de la 
grădiniţă a tuturor copiilor și a unei conduite  tolerate de relaţionare şi creşterea socializării. 



Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi în picioare în cerc. Educatoarea le propune copiilor să aleagă o 
jucărie de pluş, alegerea fiind realizată prin negociere, fiecare copil aruncă pe rând jucăria unui 
participant la joc, cel care o prinde îşi spune numele şi ce îi place cel mai mult să facă. Până când toţi 
copiii află numele tuturor şi o acţiune personală importantă. Atfel prin aflarea preferinţelor copiilor 
am urmărit o mai bună relaţionare şi adaptare la grup. 
2. Jocul,, Jucăria plimbăreață ” 
Competența generală: competențe sociale 
 Competență specifică: apartenența la grup 
 Materiale: o cutie cu jucării preferate  
Obiective: să exerseze abilitățile de împărțire a unor bunuri ( jucării), de așteptare a rândului și să 
dezvolte relații de prietenie cu ceilalți copii. 
Procedura de lucru: Copiii sunt așezați pe scăunele în semicerc iar educatoarea vine în fața lor și face 
aprecieri vis-a-vis de modul în care au înțeles să se comporte la grădiniță. Drept răsplată educatoarea 
le oferă o cutie cu jucării micii iar ei vor trebui să ia câte o singură jucărioară  apoi să transmită cutia 
mai departe până la ultimul copil.  
Observații: prin acest joc copiii exersează comportamentele care facilitează relațiile dintre copii și 
aprtenența la grup  
3. Jocul,, Orășelul copiilor” 
Competența generală: competențe sociale 
Competența specifică: cooperarea în joc, comportamente prosociale. 
 Materiale: cuburi lego 
Obiective: să-și dezvolte abilitățile de cooperare, să exerseze abilitățile de împărțire a jucăriilor, de 
cerere și oferire a ajutorului, de așteptare a rândului și să dezvolte relații de prietenie cu ceilalți copii 
Procedura de lucru: Copiii sunt împărțiți în grupuri de câte 2-3, pe fiecare măsuță se așază un număr 
destul de mare de cuburi pentru a construi un castel, dar suficient de mic pentru a-i obliga pe copii să 
coopereze și să-și împartă materialele. Copiii trebuie să construiască împreună un castel din piese 
lego. 
Observații: Prin acest joc copiii exersează comportamentele care facilitează stabilirea și men ținerea 
relațiilor de prietenie și învață să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalți. 
4. Jocul ,, Cursa cu obstacole” 
Competența generală: competențe sociale 
 Competența specifică: cooperarea în joc, comportamente prosociale Materiale: diferite obiecte din 
sala de grupă, eșarfă 
Obiective:să-și dezvolte abilitățile de cooperare în joc, de încredere în ceilalți și abilitățile de a oferi 
ajutor. 
Procedura de lucru: Se aranjează obiectele de mobilier în așa fel încât ele să devină obstacole pe care 
copiii vor trebui să le evite. Un copil va fi legat la ochi cu o eșarfă în timp ce altul îl va lua de mână și 
îl va ghida printre obstacole până la punctul de sosire. Acest joc se repetă până când fiecare copil a 
participat. 
Observații: Prin acest joc copiii învață să ofere ajutorul, exersează oferirea ajutorului și învață să 
acorde încredere celorlalți. 
5. Jocul ,,Îmbrățișări muzicale” 
Competența generală: competențe emoționale 
Competență specifică: exprimarea emoțiilor și etichetarea corectă a lor.  
Procedura de lucru: Acest joc se desfășoară cu precădere la începutul grupei mici când majoritatea 
copiilor sunt supărați, triști, plâng fiind despărțiți de tot ceea ce le este familiar.În timp ce muzica 
cântă copiii dansează prin grupă când muzica se oprește, fiecare copil trebuie să îmbrățișeze alt copil, 
apoi muzica pornește și copiii participanți continuă  să danzeze. Următoarea dată când muzica se 
oprește trebuie să se îmbrățișeze trei copii și tot așa până când jocul ajunge la final și se termină cu o 
îmbrățișare de grup Grădiniţa  nu este locul unor achiziţii şi întâmplări senzaţionale, ea constituie 
pentru copil obârşia unor incontestabile  virtuţi, care vor rodi în timp, aşa cum firavele izvoare vor 
genera într-o zi marile fluvii. 



,,Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează lumina difuză şi o transformă 
în raze, ce se răspândesc ca într-un splendid curcubeu”. ( S. Herbiniére – Lebert). 
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29. CORECTAREA TULBURĂRILOR DE VORBIRE 
 

Educ. Mutu Laura-Cosmina, G.P.P „Castelul fermecat”Piteşti 
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             Pentru copilul normal dezvoltat din punct de vedere intelectual şi care nu are “probleme” în 
ceea ce priveşte capacitatea de emisie a sunetelor şi de recepţie auditivă, constituirea şi formarea 
opţională a aspectului fonetic, lexical şi gramatical al limbajului, în general, decurge normal. În caz 
contrar, limbajul nu urmează de la sine o evoluţie normală şi poate deveni un handicap al succesului 
la învăţătură încă din clasa I. În cazul copiilor deficitari sub aspectul pronunţiei corecte a cuvintelor, 
însuşirea sistemului fonetic al limbii materne nu se produce “spontan”, ci necesită intervenţia activă 
şi sistematică a educatoarei, acţiune la care trebuie antrenată şi familia. 
         Dificultăţile de pronunţie la preşcolari sunt foarte frecvente, constând în omiterea, 
înlocuirea, denaturarea sau inversarea sunetelor mai greu de pronunţat. Cele mai frecvente 
deficienţe de pronunţie sunt dislaliile, care au denumirea de sigmatisme (omiterea, denaturarea şi 
inversarea) şi parasigmatisme (înlocuirea unora cu altele). La o bună parte parte dintre preşcolari, 
ele se pot fixa ca deprinderi greşite de pronunţie, persistând până la vârsta şcolară.  
    Ţinând seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de unele disfuncţii 
neuromotrice şi psihosociale, precum şi de cerinţele dezvoltării şi perfecţionării vorbirii şi 
comunicării la această vârstă, direcţiile de activitate au vizat motricitatea generală şi fono-
articulatorie, ritmul, respiraţia, articularea sunetelor, auzul fonematic, gestica şi mimica, psiho-
socioterapia, precum şi stimularea dezvoltării intelectuale. 
    În scopul dezvoltării unei bune motricităţi a aparatului fonoarticulator, care să permită articularea 
corectă a sunetelor limbii, se vor exersa sub formă de joc următoarele exerciţii: 
a. Vibrarea surdă a buzelor(jocul “Cum sforăie calul”) 
b. Vibrarea sonoră a buzelor(jocul “Cum porneşte maşina”) 
c. Vibrarea limbii între buze- mişcarea este necesară pentru pregătirea şi articularea sunetului r. 
d. Plescăitul gurii. 
e. Întinderea şi ţuguirea buzelor: i-u, i-u, i-u... 
f. Imitarea căscatului. 
g. Umflarea şi baterea obrajilor cu pumnul( “Broscuţa”  ) 
h. Sugerea obrajilor( “Iepuraşul” ) 
i. Limba iese afară lată( “Lopata” ) 
j. Limba în formă de cupă. 
k. Limba în formă de jgheab. 
l. Limba lată şi îngustă. 

   În scopul dezvoltării şi educării unei respiraţii corecte se pot efectua cu întreaga grupă de 
preşcolari jocuri de mişcare, exerciţii-joc de suflat în morişcă, bile pe masă, umflarea baloanelor, 
suflat în instrumente de suflat (goarna), exersarea expiraţiei în timpul pronunţiei continue a 
sunetelor sonante (vocalele, consoanele m, n, s, z etc.), precum şi a combinaţiilor de sunete. 

  Toate aceste exerciţii, sub formă de joc, repetate în timp şi cu răbdare duc la mărirea naturală 
a capacităţii respiratorii, la un ritm normal al respiraţiei, precum şi la o expiraţie susţinută pe care 
o produce vorbirea. 



     Exersarea sunetelor este cea mai importantă şi delicată activitate, care pe lângă cunoştinţe 
psihologice cere şi cunoştinţe generale de logopedie. Odată cu vârsta cresc şi posibilăţile 
psihomotrice ale copiilor, astfel că abordarea sunetelor mai grele este mai indicată la vârstele mai 
mari, succesul fiind mai uşor de obţinut. 
     Alte tipuri de exerciţii menite să corecteze tulburările de vorbire ale preşcolarilorsunt cele 
prin care se identifică sunetul cu care începe cuvântul. 
    Exerciţiile-joc se execută cu toată grupa, zilnic, înainte de activităţile obligatorii, precum şi 
în timpul activităţilor de educare a limbajului. În cazurile copiilor cu tulburări de vorbire mai 
persistente se va lucra cu ei individual sau în grupuri mici, timp mai îndelungat, chiar şi în cadrul 
activităţilor la alegere. Atitudinea educatoarei trebuie să dovedească bunăvoinţă, calm, atractivitate 
şi să-i încurajeze şi să-i mobilizeze pe toţi copiii în efectuarea exerciţiilor. Nu se va eticheta nici un 
copil ca deficient de vorbire, ci se va căuta o atmosferă colegială, oprindu-i pe copii să râdă de 
colegii lor. 

   Este necesară multă răbdare în exersare, dar dacă exerciţiile sunt aplicate corect şi 
conştiincios dau rezultate pozitive, iar preşcolarii se desprind treptat de tulburările de vorbire şi de 
limbaj. 
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Pornind de la premisa că o educaţie de calitate presupune competenţă, seriozitate, 

rigurozitate din partea tuturor factorilor implicaţi în educaţie, într-o societate deschisă în care 
creativitatea, inovaţia, tehnologia sunt primordiale, este deosebit de importantă abordarea unui 
învăţământ democratic în care să primeze dezvoltarea unor aptitudini superioare în domeniile 
intelectual, artistic, creativ, sportiv cu scopul formării unei personalităţi integrale. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, asigurarea accesului la o educaţie de calitate şi obţinerea succesului prin adoptarea 
unor metode active de predare, a celor centrate pe elev, lucrul  pe grupe şi nu în ultimul rând 
utilizarea tehnologiei informaţiei, trebuie să conducă la atingerea satisfacţiei de către toate 
categoriile de elevi, de la cei cu cerinţe educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare. În 
aceste condiţii, sistemul de învăţământ trebuie să aibă capacitatea de a crea condiţiile activizării 
tuturor posibilităţilor pentru obţinerea performanţei în educaţie şi implicit formarea şi dezvoltarea 
unei personalităţi creative, complete şi complexe care să fie capabilă să-şi folosească în mod 
inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate. 

Formarea personalităţii a devenit o sarcină deosebit de importantă a şcolilor contemporane, 
astfel că, un profil al acesteia ar fi un individ caracterizat printr-o gândire creatoare şi inovatoare, 
caracterizat prin voinţă, perseverenţă, cu dispoziţie la un efort susţinut de pregătire şi investigaţie, 
un individ capabil să ofere soluţii şi idei originale. Crearea unui astfel de individ se poate realiza 
printr-o susţinută pregătire teoretică şi practică la nivelul dezvoltării personale, prin dinamizarea 
iniţiativei şi a muncii independente, a activităţii de informare, documentare şi experimentare, 
deschiderea şi receptivitatea vis-a-vis de noutate, dinamizarea spiritului critic ştiinţific şi inovator şi 
nu în ultimul rând pasiunea şi dăruirea pentru ştiinţă, toate acestea fiind intr-o concordanţă cu 
aptitudinile personale ale fiecăruia. În acest proces complex şi continuu este hotărâtoare atitudinea 
cadrului didactic faţă de elevi, capacitatea acestuia de a relaţiona cu educabilii, de a se implica cu 
dăruire, pasiune şi simţ de răspundere în procesul educativ. În acest sens este necesară atât 



schimbarea mentalităţii dascălilor, adaptarea la noile cerinţe, adoptarea unui management de 
performanţă, a asigurării unui climat propice, cât şi combinarea în mod armonios şi eficient a 
metodelor de educare şi instruire tradiţionale cu cele alternative cu scopul diminuării şi eliminării 
blocajelor de ordin cultural şi social. 

Pentru obţinerea acestora se impune recunoaşterea şi acceptarea democratizării educaţiei, a 
participării efective, a iniţiativei, a drepturilor de implicare şi de reuşită atât a dascălilor cât şi a 
beneficiarilor educaţiei, copiii. Pornind de la premisa că atât dascălul cât şi copilul trebuie să-şi 
consolideze capacitatea creativă şi inovativă, acestea fiind necesare pentru a putea răspunde în mod 
eficient la cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, aceste capacităţi trebuie să ţină de 
dezvoltarea personală şi să fie valorificate la maximum, cu răspundere şi competenţă. 

Competenţă pedagogică sau competenţă didactică? Iată câteva noţiuni sau concepte care ar 
merita să fie analizate în profunzime sau să constituie pentru fiecare cadru didactic un subiect de 
reflecţie, o “temă pentru acasă” care să ne ajute în orientarea educaţiei copiilor, ţinând cont de 
complexitatea societăţii actuale. Analizând noţiunea de “competenţă”, studiind diverse materiale şi 
publicaţii, purtând discuţii pe această temă cu cadre didactice de diferite vârste, trebuie să recunosc 
faptul că acest subiect a devenit pentru mine o provocare, persistând în mintea mea câteva întrebări: 
cum ar arăta radiografia competenţei şi a unui cadru didactic competent?; este măsurabilă 
competenţa? cum? dacă da, care ar fi unitatea de măsură?; ar putea fi corecte departajările cadrelor 
după competenţa lor? în ce măsură?; există o reţetă pentru a putea deveni competent?; ce 
ingrediente ar conţine aceasta şi cum se pot procura? Pentru a putea percepe esenţa acestora este de 
la sine înţeles că nu este de ajuns să cunoaştem sensul noţiunilor sau definiţia lor şi să ne raportăm 
la dimensiunile acestora. În această situaţie, oricare dintre noi poate fi de părere că: „sunt 
competent” deoarece potrivit definiţiei “am capacitatea/sunt capabil de a descrie, analiza, compara, 
aprecia, conchide asupra unei probleme din domeniul meu de activitate; am capacitatea de a 
proiecta şi realiza o practică şcolară conformă cerinţelor, exprimate în documentele în vigoare.”Din 
aceste enunţuri derivă o multitudine de întrebări: în ce măsură sunt capabil?, analizez, apreciez 
corect în orice situaţie?, sunt convins că iau decizii corecte în ceea ce priveşte desfăşurarea actului 
didactic? şi implicit multe altele la care ar trebui să reflectăm. 

Iată că a vorbi despre competenţă este foarte dificil, în condiţiile actuale de descentralizare a 
învăţământului şi nu facem decât să ne punem o serie de întrebări la care nu avem certitudinea că 
găsim răspunsul potrivit. Aceasta se datorează mai ales faptului că între intensitatea cu care se 
vorbeşte, dinamica schimbărilor şi gradul de percepţie asupra acestora sunt uneori mari diferenţe. 
Aceste diferenţe de opinii în ceea ce priveşte atât schimbarea unui sistem, dar şi schimbarea noastră 
interioară, adaptarea noastră, dar şi acceptul nostru de a ne adapta “după vremurile în care trăim” 
sunt determinate pe de o parte de faptul că ritmul schimbărilor este diferit faţă de aşteptări, iar pe de 
altă parte de comunicarea între promotorii schimbării şi beneficiarii ei. 

Se tot vorbeşte despre competenţă şi performanţă, abilităţi şi profesionalism, atât la cadre 
didactice cât şi la copii. Dar pentru a dezvolta acestea la copil este necesar ca noi, ca şi cadre 
didactice să le deţinem şi nu numai atât: să le completăm permanent şi continuu, să conştientizăm 
ceea ce ne lipseşte sau suntem în deficit calitativ sau cantitativ, să dorim să ne perfecţionăm 
indiferent de vârstă, să ne formăm continuu şi permanent pentru a putea forma generaţia tânără, cu 
curaj şi o imaginaţie îmbinate armonios cu realism şi înţelepciune şi cu o reală răspundere. Aş 
spune ceva şi despre spontaneitatea dascălului, abilitatea de a se adapta rapid oricărei situaţii, 
sensibilitatea pentru a putea sensibiliza pe lângă cele necesare cu referire la ştiinţific, metodic, 
didactic, profesional etc. precum şi capacitatea de a răspunde în faţa solicitărilor şi de a-şi răspunde 
la câteva întrebări: Cine sunt eu - dascălul? Cine sunt copiii şi ce aşteptăm unii de la alţii? Pentru a-
mi evalua munca la sfârşitul anului şcolar, mi-am propus să-mi răspund la trei întrebări: 

– Ce voi fi eu pentru copii? - o carte deschisă uşor de descifrat, o carte cu ilustraţii, o traistă 
cu poveşti, un model, o paradă a cuvintelor, un actor pe scenă, un povestitor, un joc de şah, un joc 
muzical, un sac plin cu imaginaţie şi creativitate, o inimă plină cu sentimente calde, un animator, un 
joc de roluri, un artist, un sportiv, un psiholog, un pedagog, un părinte, un doctor al minţii şi al 



sufletului, o jonglerie de cuvinte şi fapte, o cutiuţă cu surprize, un dar de preţ, o feerie, o putere 
magică… 

– Ce voi oferi copilului? - deschidere şi manifestare spre nou; posibilitate de cunoaştere de 
sine, de noi oameni, de stiluri de viaţă, de viaţă în colectivitate; posibilitate de a crea o atmosferă 
caldă, de a colora atmosfera şi de a o menţine vie, de a lucra, de a coopera, de a observa, de a 
înţelege, de a se adapta situaţiilor, de a-i învăţa pe copii să înveţe; deschidere şi explorare de căi; 
siguranţă şi stăpânire de sine, siguranţă de sine; consacrare plină de afecţiune; tandreţe; sinceritate; 
înţelegere; comunicare… 

– Ce voi aştepta eu de la copii? - să fie deschis şi receptiv; să-mi vorbească fără reţineri; să-
mi povestească sincer şi deschis; să-şi exprime bucuriile şi temerile; să se joace animat; să se 
exteriorizeze; să acumuleze experienţe… şi multe altele. 

Aceasta este menirea noastră: de a învăţa împreună cu copiii să dăruim bucurii celor din jur, 
iar dacă vom reuşi să îndeplinim cea mai mare parte din cele propuse, vom putea vorbi fără teamă şi 
despre competenţă. Consider important ca un cadru didactic să pună mult suflet în ceea ce 
întreprinde, este nevoie de o mare cantitate de suflet, de dăruire profesională. Nu putem avea 
rezultate şi nici performanţe dacă nu “trăim” actul didactic, dacă nu prestăm o muncă de calitate. 
Pentru a obţine rezultatele scontate va trebui să începem prin crearea unui context care să permită 
copiilor dobândirea de competenţe de exprimare a propriei personalităţi, crearea unui mediu 
favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o societate aflată în continuă schimbare, promovarea 
diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei, asigurarea unei comunicări interculturale, 
formarea unui spirit antreprenorial şi nu în ultimul rând încurajarea utilizării tehnologiei 
informaţiei, ca modalitate de exprimare creativă a personalităţii. 

Având în vedere că noi, cadrele didactice avem o poziţie strategică în dezvoltarea identităţii 
copiilor, este necesar să avem în vedere şi să ne controlăm modul în care interacţionăm, 
comunicăm, cum valorizăm activităţile şi cum influenţăm formarea unei imagini de sine pozitive. 
Încrederea în forţele proprii se câştigă odată cu obţinerea a cât mai multe succese. Dar, pentru ca să 
aibă succes, cadrul didactic trebuie să aibă cunoştinţe temeinice şi variate referitoare la relaţia dintre 
trăsăturile fizice şi psihice ale copilului pentru a face faţă diversităţii. Nu în ultimul rând, ei trebuie 
să se cunoască pe sine, pentru a ajunge să descifreze trăsăturile de personalitate ale elevilor, să 
găsească explicaţii adecvate pentru conduitele, atitudinile, gradul de implicare în activitatea de 
învăţare a copiilor dar şi de predare, să fie un model de dăruire, entuziasm, autocontrol, toleranţă, 
înţelegere, optimism, pentru a sprijini procesul complex de formare a personalităţii elevilor. 

Iată cât de înzestrat ar trebui să fie un cadru didactic competent! Şi aceasta nu este totul. A 
fost propus spre informare un sistem al competenţelor cadrului didactic despre care s-a apreciat că, 
competenţele pot fi auto(formate) şi auto(dezvoltate) la nivel de sistem şi anume: competenţa 
energizantă, empatică, ludică, organizatorică, interrelaţională, competenţele ştiinţifice, 
psihopedagogice şi metodice, manageriale şi psihosociale. Ar fi ideal ca fiecare dintre noi să 
deţinem o mare cantitate dintre acestea pentru a le da calitate şi eficienţă. Am vorbit despre 
competenţă şi ar mai fi multe de spus şi niciodată de ajuns. 

Cert este că un cadru didactic competent trebuie să fie “un adaptabil, un negociator, un 
căutător, un producător pasionat, un distribuitor de cunoaştere, un gânditor, un cercetător, un 
colaborator, un mediator…”, o persoană înzestrată cu creativitate şi spirit inovativ, o persoană care 
să deţină cheia performanţei în educaţie, să deschidă copiilor calea spre cunoaştere şi să asigure 
formarea acestora ca personalitate integrală. 
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Relaţia grădiniţă - familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus 
atenţiei publicului mai ales pe fondul schimbărilor și a evoluției societății din ultimul timp. Vorbim 
cu toţii despre integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană și despre alinierea ei la standardele 
cerute de această integrare Acest proces atrage după sine o serie de schimbări şi în şcoli şi grădiniţe. 
Una dintre aceste schimbări se referă la relaţia grădiniţă-familie. Dacă până în prezent acest 
parteneriat grădinţă-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat „responsabili-
tatea grădiniţei”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Analizând documentele recente emise 
în cadrul Consiliului Europei (organizaţie internaţională cu rol important în stabilirea standarde lor 
educaţionale internaţionale, şi care influenţează major politicile sociale, respectiv educaţionale, în 
cadrul Uniunii Europene) se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui parteneriat.  

Tinand cont de mulțimea fenomenelor sociale care influențează procesul formării și 
dezvoltării personalității copilului mic, semnalăm creșterea importanței acțiunilor educative care se 
realizează în contextul grădiniței . 

Aceste acțiuni alătură tradiționalului modernismul ca urmare a faptului că la această vârstă 
copilul recepționează cu multă ușurință evenimentele percepute direct: sosirea unei persoane străine 
în grădiniță, o serbare, o șezătoare, o vizită la muzeu, o excursie. Toate aceste impresii se imprimă 
în sufletul copilului, iar într-o formă sau alta sunt transpuse în propria sa activitate . 

La vârsta preșcolară copilul este încă dependent de părinți, de educatoare, fapt ce pune în 
prim-plan formarea deprinderilor morale. Trăsăturile morale se consolidează la copil numai dacă 
exista consecvență în atitudinile noastre față de el șii dacă munca educativă are continuitate și în 
familie . 

Pentru asigurarea acestei continuități este importantă dezvoltarea parteneriatelor cu părinții , 
prin care părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața 
de grup, pot înțelege mai bine rolul lor educativ și își însușesc procedee educative pe care să le 
aplice în educația copiilor lor . 

Prin acest tip de parteneriate se stabilesc relații mai apropiate și mai deschise între 
educatoare și părinți, iar părinții, cunoscându-se mai bine între ei pot colabora mai ușor în luarea 
unor decizii importante pentru grădiniță . Eficienta implementării unui astfel de proiect educațional 
este evidentă atât pentru copii, pentru familie, pentru grădiniță, cât și pentru întreaga comunitate. 
Dar, principalul beneficiar este, desigur, copilul.  

Cum am putea dezvolta o colaborare reala între grădiniță și familie? Există mai multe căi. 
Pentru problemele de ordin administrativ, ele se rezolvă atunci când părinții și educatoarele dispun 
de mecanisme de evaluare comune ale activității şcolare. Relaţia familie-grădiniță apare justificată 
în măsura în care se restabileşte încrederea colectivității de părinți, a comunitații, în instituţia 
şcolară. Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-grădiniță și participarea la gestiunea 
grădiniței, cât și pentru educaţia părintilor îl are înființarea asociaţiilor de părinți, ca reprezentanţi ai 
vocii reale a acestora, privind rezolvarea diverselor probleme apărute în grădiniță, implicarea 
acestora în organisme abilitate în luarea unor decizii de importanță majora.  
 Referitor la atitudinea de colaborare a părinților, respectiv la problemele de ordin atitudinal 
în relaţia grădinița-familie, reciprocitatea este elementul care adesea lipseşte, în școală românească. 
Dacă prin intermediul grădiniței sunt organizate diverse activități și părinții sunt invitaţi, părinții, în 
general, vor veni, chiar dacă nu toți. Cât despre iniţiative ale părinților de a derula unele activități 
împreună cu copiii și cu educatoarele din grădiniță, acestea sunt extrem de rare. 

Chiar dacă grădinița organizează activități frumoase și utile pentru părinți și pentru copiii 
lor, prin iniţiativa părinților de a organiza la rândul lor unele activități, s-ar vedea cu adevărat că le 
pasă, și ar obliga grădinița la mai multă deschidere și cooperare.   



Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Parteneriatul gradinita- familie se refera la construirea unor relaţii pozitive între familie și 
grădiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu parinții 

Părinții sunt principalii colaboratori și parteneri ai grădiniței în ceea ce privește educația 
moral civică a copiilor preșcolari iar acesta este încă un motiv pentru care este foarte importantă 
implicarea părinților în activitatea grădiniței. Relația educatoare –părinți are rol important în 
creșterea calitătii educației copiilor preșcolari. 

Experienta pedagogică demonstrează că reușita integrării sociale depinde în mare măsură de 
calitatea formării grupului de copii, a relațiilor dintre ei și a modului în care se supun regulilor 
grupului (să respecte munca colegilor, să nu strice jucăriile, lucrările colective, să solicite jucăriile 
cu care ar dori să se joace utilizând formulele de politete).Este foarte important ca deprinderile care 
se formează în grădiniță să fie continuate și acasă pentru a deveni treptat obișnuințe. 

Un parteneriat grădiniță – familie este eficient atunci când există o implicare activă a 
părinților în activitatea grădiniței. Organizarea unor acțiuni concrete în care să fie implicați părinții, 
de exemplu amenajarea spațiului de joacă din sala de grupa, prin care părinții să-și aducă 
contribuția, copiii învață să respecte munca adulților. Organizarea și desfășurarea unor șezători 
“Bine și frumos e să muncești” la care participă, pe lângă copii și părinți, bunici, urmărindu-se 
educarea dragostei și admirației față de folclor și obiceiurile vechi. 

În acest sens se organizează acțiuni în care să fie implicați și părinții alături de copii 
(amenajarea colțului eco, decorarea unor obiecte, vizite la Muzeul de Istorie și Științele Naturii, 
Muzeul Golești, serbări, participarea la spectacole organizate cu ocazia unor sărbători, evenimente 
istoriceetc). 

Structurile valorice sunt în strânsă legatură cu cele afectiv-motivaționale (convingeri, 
sentimente). O norma sau un principiu moral trebuie sa aiba la baza o traire afectiva, astfel nu se va 
putea realiza concordanta intre ceea ce stim si ceea ce trebuie sa facem.  

Organizând vizite, plimbări, excursii împreună cu părinții, cu sarcini și obiective stabilite, îi 
încurajăm pe copii să comunice, să se întrebe, să cerceteze, îi ajutam să cunoască lumea 
înconjuratoare cu frumusețile și modificările aduse de mâna și mintea omului. In mediul 
înconjurator copiii au posibilitatea să descopere ca ei au drepturi, libertăți dar și îndatoriri și 
responsabilități față de familie, școala, mediul înconjurator. 

Participând cu copiii la Teatrul de Păpuși, la reprezentații ale Filarminicii din Pitești sau 
chiar și la un film la cinematograf acestia învață cum să se comporte în mijlocul de transport, în sala 
de spectacole; părinții și educatoarele sunt un exemplu de urmat pentru copii. Prin folosirea 
spațiului de joacă din curtea grădiniței, copiii alături de educatoare și părinti își formează  
deprinderi de a păstra curățenia, de a nu distruge aparatele de joacă, de a nu distruge spațiul verde, 
pomii, educă dragostea pentru natura inconjuratoare. 

Colaborarea grădiniță – familie, acțiunile comune, continuarea muncii educatoarei de către 
părinții, implicarea acestora în acțiunile organizate de grădiniță, transformarea unor deprinderi în 
obișnuințe – prin această colaborare, beneficiar este copilul care treptat, prin modul de comportare 
va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat. 
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32. EDUCAŢIA INCLUSIVĂ 

DE LA CUNOAŞTEREA CONCEPTULUI LA ÎMPĂRTĂŞIREA BUNELOR PRACTICE  
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   Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, care nu a reuşit să 
împiedice marginalizarea copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală a populaţiei 
şcolare. 
    La Conferinţa Mondială “Educaţia pentru toţi; satisfacerea nevoilor de bază ale învăţării”, 
de la Jomtiem – Thailanda, 1990,  s-a elaborat o nouă strategie a educaţiei,   fundamentată pe 
paradigma “educaţia pentru toţi”, iar „educaţia incluzivă” a devenit parte integrantă a educaţiei 
pentru toţi. „Educaţia incluzivă”, ca sintagmă, apare prin 1990,  bazându-se pe principiul incluziunii 
care este mai cuprinzător decât cel al integrării. 
„Incluziunea” se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le 
întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care 
are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii 
puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii”. 
Astfel,  incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi 
şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii copiilor şi 
nevoilor ce decurg din acestea.  
       În Declaraţia de la Salamanca (1994) se stipulează:”Principiul fundamental al şcolii incluzive 
este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este posibil, indiferent de 
dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei”. 
Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 
*susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 
*urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 
*este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, 
pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii 
*presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 
copiilor, inclusiv a celor cu C.E.S; 
*este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context 
*este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive 
Deci, în contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de 
asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi, mai ales,  de 
asigurarea  unei educaţii de calitate. 
Realizarea educaţiei incluzive presupune: 
- existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 
nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 
intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asiguării serviciilor de 
sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 
- punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 
atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii.  
- elaborarea unui curriculum “incluziv “, care să se definesacă prin flexibilitate şi 
diversitate:  curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a 
materialelor suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi 
tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 
- crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 
asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 
(învăţător/profesor de sprijin).  



Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizați și își determină intern ,,direct 
și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, 
societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor 
acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, 
constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” 
specific ce se cimentează cu voință și convingere. 
 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 
înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa 
în care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 
corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor 
pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea 
și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 
determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, 
prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 
 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. De 
aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  
ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator, să promoveze contactul direct 
între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe 
educative speciale.  
De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le 
încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi 
sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. 
Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună 
colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 
educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între 
părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile 
şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 
vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 
 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 
benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 
contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă 
negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / 
izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală 
pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 
particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel 
mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este 
primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  
Cum ar trebui să arate grădiniţa incluzivă către care dorim să ne îndreptăm? Simplu: ca o grădiniţă. 
Ingredientele de bază, însă, ar trebui să o facă să arate că este:  
• o grădiniţă în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă;  
• o grădiniţă despre care atât personalul, cât şi părinţii şi copiii ştiu că le aparţine şi arată acest lucru 
(panouri, anunţuri, iniţiative...); 
 • o grădiniţă în care fiecare clasă arată că este o comunitate în miniatură şi fiecare copil ştie că 
aparţine unei astfel de comunităţi; 
 • o grădiniţă cu reguli emanate, agreate, asumate, afişate şi respectate de cei care o populează 
(personal, părinţi, copii); 
 • o grădiniţă în care părinţii sunt bineveniţi oricând alături de educatoare şi copii; 
 • o grădiniţă în care părinţii sunt învăţaţi să se joace cu propriii copii, să spună/să citească poveşti 
copiilor, să-i aprecieze, să-i iubească;  
• o grădiniţă în care toţi sunt importanţi (adulţi şi copii) şi fiecare are propria valoare; 
 • o grădiniţă în care problemele fiecăruia rămân la poartă şi unde fiecare păşeşte ca egal al celuilalt; 



 • o grădiniţă în care jucăriile şi materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor;  
• o grădiniţă în care culorile, sunetele şi mobilierul emană echilibru, respect, armonie; 
 • o grădiniţă în care catedra nu este o barieră între copil şi educatoare; 
 • o grădiniţă în care uşile pot sta deschise şi totuşi fiecare să se simtă în siguranţă şi respectat; 
 • o grădiniţă în care totul este etichetat, numai copiii nu, iar ordinea, mirosul de curăţenie te fac să 
te simţi ca acasă; 
 • o grădiniţă în care copilul este încurajat să experimenteze, să pună întrebări, să spună ce simte; 
 • o grădiniţă în care adulţii nu au timp de altceva decât de binele copiilor care îi păşesc pragul; 
• o grădiniţă în care copiii ştiu şi sunt încurajaţi să facă alegeri;  
• o grădiniţă în care educatoarea ştie să le vorbească celor mici despre o piatră, chiar şi atunci când 
nu are o piatră la îndemână; 
 Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări 
succesive. Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 
 * cum este fiecare; 
 * ce ştie fiecare; 
* ce face fiecare; 
 * cum cooperează cu ceilalţi. 
       Profesioniştii joacă un rol esenţial în progresarea către educaţia incluzivă. Şi asta, pentru că, 
de cele mai multe ori, ei sunt puntea de legătură dintre cel care învaţă (cu dizabilităţi), familie şi 
şcoală. Având abilităţi şi experienţe adecvate, profesioniştii pot să ajute atât familia, cât şi pe 
furnizorii de educaţie să capete încredere din ce în ce mai mare în posibilităţile pe care le poate avea 
o persoană cu dizabilităţi care învaţă 
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33. MODERNIZAREA EVALUĂRII, FACTOR FUNDAMENTAL PENTRU UN PROCES 
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Evaluarea ca acțiune subordonată activitații de instruire, urmăreste verificarea gradului de 
îndeplinire  a obiectivelor, pe baza unor criterii cantitative si calitative, cu scopul de 
reglare/autoreglare permanentă, prin următoarele acțiuni: măsurare, apreciere și decizie. 

Evaluarea tradițională are semnificație  restrictivă, de control extern exercitat de profesor, 
apoi s-a avut in vedere perfecționarea acesteia din punct de vedere tehnologic, în special la nivelul 
instrumentelor de măsurare-apreciere, integrate în strategia evaluării finale, sumative sau 
cumulative. In prezent evaluarea este parte integrantă a instruirii, alături de predare și invățare, 
modernizarea evaluării constând în accentul puternic pus pe evaluarea continuă cu funcție de 
formare (a elevilor, dar și a profesorilor), respectiv de reglare-autoreglare permanentă a activității 
de instruire. 
 Formarea unei culturi evaluative este unul dintre obiectivele scolii moderne. Cultura 
evaluativă se compune dintr-un ansamblu de concepte, principii modele de evaluare, opțiuni 
metodologice cantitative, calitative sau mixte, care conduc la schimbări de mentalitate și de practici 
instructive și evaluative. Educația autentică trebuie să conducă la stimularea capacițătilor noastre de 



a evalua permanent ceea ce știm și ceea ce facem cu ceea ce știm. Evaluarea nu trebuie sa fie neutră 
în raport cu ceea ce învață elevii. Modernizarea evaluării trebuie să vizeze trecerea de la controlul 
cunoștințelor și măsurarea lor obiectivă la perfecționare, la evaluarea procesului, a strategiei care a 
condus la acele rezultate, precum și luarea in calcul a altor indicatori, cum ar fi: conduita, 
personalitatea, atitudinile, valorile.  
 Modernizarea evaluării ar trebui să vizeze urmatoarele aspecte: 
1. Evaluarea să fie formativă si formatoare, pentru a deveni un mijloc de comunicare de 
informaţii asupra stadiului învăţării, în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia. 
2. Evaluarea competențelor vizează evaluarea potențialului celui evaluat: componenta 
cognitivă, componenta de aplicare bazată pe deprinderi și abilități și componenta valorică și 
atitudinală; 
3. Realizarea unei continuități și complementarițăti între evaluarea internă și cea externă; 
4. Diversificarea metodelor și a tehnicilor de evaluare și adaptarea lor la specificul situațiilor 
de invățare; deplasarea atentiei evaluatorului de la „ceea ce știe elevul” la „ceea ce știe el să facă” 
și, mai ales, „la felul cum procedează  pentru a fi performant și pentru a obține succese”; 
5. Să aibă loc în condiții reale, să fie credibilă; să ofere transparență şi rigoare metodologică; 
6. Să vizeze atât domeniile cognitive cât și pe cele afective şi psihomotorii ale învățării școlare; 
7. Explicarea și înțelegerea rezultatelor în fața și de către elevi, pentru a transforma evaluarea 
într-o autoevaluare corectă și obiectivă; transformarea elevului într-un partener al profesorului in 
evaluare, autoevaluare, interevaluare; 
8. Centrarea evaluării pe rezultatele pozitive și nesancționarea în permanență a celor negative; 
De regulă, recunoașterea succesului deschide calea spre noi reușite și realizari. Este nevoie de 
întăriri pozitive sau judecăți corecte din partea celor avizați, obiective și operative;  
9. Scurtarea feedbackului, a drumului de la diagnosticare la ameliorare și implicarea efectivă a 
elevului în acest demers;  
10.  Apariția unor noi concepte pentru desemnarea unor realități sau cerințe educaționale (spre 
exemplu evaluarea formativă, evaluarea autentică, evaluarea comparativă, evaluarea criterială, 
pedagogia diferentială, pedagogia corectivă etc.); 
11.  S-a amplificat aria preocupărilor evaluării, unele dintre acestea dobândind o anumită 
autonomie; astfel se poate vorbi de evaluarea de sistem și de evaluarea de proces, tehnici și 
instrumente de evaluare; percepții și reprezentări comportamentale în procesul evaluativ, 
variabilitatea notării; 
12.  S-a imbogațit foarte mult literatura pedagogică : lexicoane, dicționare, lucrări de sinteză,  
care tratează atât problematica globală a domeniului evaluării cat și segmente ale acestuia. 
13.  Deplasarea accentului de la evaluarea produselor invățării la evaluarea procesului care a 
condus la aceste rezultate; 
14.  Conceperea unor modalitați mai eficiente de integrare a actelor evaluative în activitatea 
didactică. Este vorba de procesul de acordare a priorității evaluării formative, transformarea 
acestuia într-o dominantă a evaluării elevilor. 
15. Personalizarea actului evaluativ, modernizarea și adaptarea instrumentelor, criteriilor 
aprecierii la cei evaluați, la contextul de evaluare; 
16. Evaluare să vizeze și alte aspecte : competențe relaționale; comunicarea profesor-elev; 
disponibilitățile de adaptare în societate. 
 În consecință, în modernizarea evaluării trebuie acordată o atenție deosebită tuturor 
componentelor evaluării pentru ca aceasta să fie parte integrantă din procesul de învățare, să capete 
caracter formativ și să ofere un feed-back permanent asupra acțiunii educaționale în raport cu 
intențiile proiectate. 

Metacogniția ne ajută în selectarea celor mai bune procese și procedee pentru evaluarea 
curentă, asigurându-ne posibilitatea de adaptarea la mediul existent, la cazul în lucru. 

Este deosebit de interesant să reușim să imprimăm procesele de metacogniție evaluaților 
asigurându-ne în acest mod că dispunem de o percutare mai rapidă a acestora la procesul de 



evaluare, ajutând în mod consistent capacitatea acestora de a înțelege concluziile finale și de a 
accepta rezultatul evaluării. 

Este necesar să schimbăm modul în care se fac evaluările, să le regândim de la temelie și să 
renunțăm la tradiționalismul depășit moral. Este un fapt dovedit că simpla evaluare și transmiterea 
rezultatelor evaluatului au efect minim asupra evoluției acestuia și produce schimbări minore în 
modul în care acesta îsi desfășoara activitatea. Modalitatea de evoluare a viitorului este una care îi 
provoacă deopotriva pe psihologi, pe expeții in educație, pe evaluatori și pe evaluați: aflarea 
modalitații optime prin care se poate stimula evaluatul pentru a activa și menține linia trioului auto 
– autoobservare, autoevaluare, automonitorizare – mai exact autoobservarea acțiunilor și 
activităților, autoevaluarea proceselor cognitive, automonitorizarea perfomanței și a strategiilor 
aplicate. Modalitățile pentru stârnirea interesului evaluatului în privința propriei evoluții și propriei 
dezvoltări profesionale și personale, în procesele de autocontrol și autoevaluare cad in totalitate în 
sarcina evaluatorilor, depinzând în bună masură de nivelul de dezvoltare profesională a acestora, de 
cunoașterea comunicării inteligente a ideilor și  concluziilor, de talentul de orator, de formator, de 
mentor și de mediator pe care evaluatorul îl posedă și, nu în ultimul rând, de asertivitatea și 
persuasiunea acestuia. 
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34. EFICIENȚA METODELOR INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

Prof. înv. preșcolar PANAINTE ELENA 
 G.P.N. Rădești, Argeș 

 
 Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a  învățării și dezvoltării 
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experiențe, de cunoștințe. 
 Interactivitatea presupune o învățare prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și 
dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din 
interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor unui grup. 

 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calități și 
disponibilități din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorință de autoperfecționare, gândire reflexivă și modernă, creativitate, inteligența de a 
accepta noul și o mare flexibilitate în concepții.   

Uneori considerăm educația ca pe o activitate în care continuitatea e mai importantă decât 
schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mișcare este nu numai rapidă ci și 
imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai știm dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”. Cu cât 
mediul este mai instabil și mai complex, cu atât crește gradul de incertitudine. 

Datorită progresului tehnologic și accesului sporit la cunoaștere și la resurse ne putem 
propune și realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul și viitorul educației pe care 
îl dăm generației următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate 
școlară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoștințe, ci avem nevoie de o școală 
ce-i pregătește pe copii pentru viitor, punând accent pe competențele sociale și de comunicare. 



E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societății cunoașterii, 
personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare și 
cooperare, abilități de relaționare și lucru în echipă, atitudini pozitive și adaptabilitate, 
responsabilitate și implicare. 

Un învățământ modern, bine conceput permite inițiativa, spontaneitatea și creativitatea 
copiilor, dar și dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valențe, depășind optica 
tradițională prin care era un furnizor de informații. 

În organizarea unui învățământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de 
elev la activitățile desfășurate. El însoțește și încadrează copilul pe drumul spre cunoaștere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – învățare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătățirea calității procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ și o 
reală valoare activ – formativă asupra personalității copilului. 

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preșcolarii mi-a permis să 
experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficiența activității instructiv-educative din 
grădiniță, prin directa implicare a preșcolarilor și mobilizarea efortului cognitiv. Adevărata învățare 
este aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor 
posibilitatea de a-și împărtăși părerile, experiența, ideile, strategiile personale de lucru, informațiile, 
iar timpul de soluționare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Așadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenței, 
ale imaginației și creativității. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează și 
 se dezvoltă priceperile, deprinderile și capacitățile copiilor, de a folosi roadele cunoașterii 
transformând exteriorul în facilități interioare, formându-și caracterul și dezvoltându-și 
personalitatea.  
 Am constatat că preșcolarii s-au implicat mai mult în învățare decât în abordările frontale 
sau individuale, au manifestat dorința de a împărtăși celorlalți ceea ce au experimentat. 

1. Explozia stelară – este o metodă nouă de dezvoltare a creativității, similară 
brainstormingului. Începe din centrul conceptului și se împrăștie  în afară, cu întrebări, 
asemenea exploziei stelare. Este ușor de aplicat oricărei vârste și unei palete largi de 
domenii. 

Exemplu : Domeniul limbă și comunicare, tema activității ”Punguța cu doi bani” 
Scopul  : fixarea conținutului poveștii pe fragmente prin formularea de întrebări specifice exploziei 
stelare . 
Material didactic : steluțe, silueta cocoșului din poveste, planșe poveste, fișe de lucru 
Etape activității :  
 Copiii ascultă povestea, pentru fixarea conținutului prin feed -back ,se solicită copiilor să 

asculte câte un fragment și să formuleze întrebări 
 Educatoarea împarte celor cinci grupuri steluțele ,citindu-le întrebările 
 În grupă se formulează întrebări pentru fiecare fragment audiat. Se rețin pentru etapa finală 
 În final se aleg întrebări al căror răspuns sugerează aspecte principale ale poveștii. 
 UNDE? Unde a ajuns cocoșul? Unde l-a aruncat boierul pe cocoș? Unde și-a alungat baba 

găina? Unde a găsit găina o mărgică? 
 CE? Ce a găsit cocoșul pe drum? Ce a făcut cocoșul în fântână? Ce bogății a adus cocoșul 

moșneagului? Ce îi cerea moșneagul babei? Ce bogății a adus găina babei? 
 CÂND? Când și-a bătut baba găina? Când l-a lăsat boierul pe cocoș să plece acasă? 
 DE CE? De ce a plecat cocoșul de acasă? De ce baba nu-i dădea moșneagului nici un ou? 
 CINE? Cine l-a aruncat pe cocoș în fântână? Cine s-a luat după cocoș în cireadă? 

La final preșcolarii primesc o fișă de lucru cu personaje din povești, cerința fiind să le aleagă pe 
cele din povestea Punguța cu doi bani. 

2. Bula dublă – este o metodă de predare- învățare, ușor de aplicat, care grupează 
asemănările și deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte. Ea este 
reprezentată grafic din două cercuri mari în care se așază câte o imagine care denumește 
subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaționate prin linii alte cercuri mici 



situate între cercurile mari, în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se 
specifică caracteristicile fiecărui termen, particularitățile sau deosebirile.  

3. Turul galeriei – este o metodă de învățare prin cooperare ce îi încurajează pe copii să-și 
exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, 
prezentate și susținute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate și discutate de către 
toți copiii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea 
interactivă și profund formativă a produselor realizate de grupurile de preșcolari. Am 
utilizat această metodă la activitatea cu copiii preșcolari folosind ca punct de plecare 
anotimpurile. Am prezentat copiilor planșe ilustrând cele patru anotimpuri, apoi am 
format patru echipe. Am solicitat echipelor să se consulte și să se decidă care vor fi 
aspectele pe care vor dori să le reprezinte prin desenul lor, astfel încât să redea cât mai 
multe aspecte, detalii pe care le-au sesizat în imaginile prezentate. Am cerut copiilor să 
folosească tot spațiul (coală A3) și să coloreze imaginea folosind culori și nuanțe variate 
și  

 adecvate. După finalizarea lucrărilor, pe rând, fiecare echipaj și-a așezat la expoziție lucrarea și și-a 
ales un purtător de cuvânt (ghidul) care să prezinte vizitatorilor galeriei de desene, lucrările expuse.  
 Utilizarea metodelor active transformă activitatea într-o aventură a cunoașterii, în care 
copilul e participant activ, întâlnește probleme, situații complexe pentru mintea lui de copil, dar în 
grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsuri la întrebări, rezolvă sarcini de învățare, se simte 
responsabil și mulțumit la finalul activității. Aceste metode îi ajută pe copii să-și formeze 
personalitatea, să se cunoască, să –și descopere stilul propriu de gândire și acțiune. Totodată ele 
stimulează interesul copiilor pentru cunoaștere, a dorinței de a căuta informații și de a le utiliza în 
diferite situații. Preșcolarii învață să lucreze împreună, își unesc forțele pentru a reuși să realizeze 
sarcina primită sau pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă. Grupul dă un sentiment de 
încredere, de siguranță, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariția fricii de eșec și 
determină curajul de a-și asuma riscul. Interacțiunea colectivă are ca efect și educarea stăpânirii și a 
unui comportament tolerant față de opiniile celorlalți, înfrângerea subiectivismului și acceptarea 
gândirii colective.  
 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calități și 
disponibilități din partea cadrului didactic : receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorință de autoperfecționare, gândire reflexivă și modernă, creativitate, inteligența de a 
accepta noul și o mare flexibilitate în concepții.   
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35. ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE 
ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Moțoc Nicoleta Elena, Grădinița cu Program Prelungit ”Toldi” 
 

 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în 
cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, 
studii, lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic 
integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor 
de predare-învăţare. 

Cum evaluăm? 
           Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm 
reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului 
evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin 
atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 
Metoda R.A.I.Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a 
comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269). 

 Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – 
Interoghează. 

Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau 
de grup. Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea 
următorilor paşi (în cazul unei activităţi frontale): 
-se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 
-se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
-acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul 
său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 
-elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind 
specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul 
în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat 
întrebarea; 
-în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema 
evaluată; 
-la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 

Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea 
elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, 
precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, 
cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi 
a gradării lor ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:  

- Cum defineşti conceptul..................................?  
- Care sunt noţiunile cheie ale temei..................?  
- Care sunt ideile centrale ale temei…………...? 
- Care este importanţa faptului că......................?  
- Cum argumentezi faptul că..............................?  
- Cum consideri că ar fi mai avantajos: să.............sau să...............?  
- Cum poţi aplica noţiunile învăţate...................?  
- Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc.. 

Avantajele metodei R.A.I.: 
este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 
elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate plăcută, 
atractivă, stimulativă pentru elevi; 



nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea ce 
elimină stările emoţionale intens negative;   
promovează interevaluarea şi interînvăţarea; 
permite realizarea unui feedback operativ; 
contribuie la: formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;formarea şi dezvoltarea 
capacităţii reflective;dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  dezvoltarea competenţelor de 
comunicare; formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare;dezvoltarea 
capacităţii argumentative etc.. 
Limitele acestei metode pot fi următoarele: 
consum mare de timp; 
răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie 
activitatea grupului; 
nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru  
formularea întrebărilor/răspunsurilor; 
marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii; 
dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; 
aparentă dezordine;  
apariţia unor conflicte între elevi etc. 
 
 

36. CRETIVITATEA CA PROCES DE ÎNVĂŢARE 
 

Profesor: Pîrvu Nicoleta  
Profesor: Petcu Titiana  

Grãdiniţa M.Ap.Nr.2, Bucureşti 
 

Scott Adams afirma „Creativitatea înseamnă să îţi permiţi să faci greşeli. Arta înseamnă să ştii 
pe care să le păstrezi.“ În demersul didactic, un profesor îşi arată şi îşi dovedeşte măiestria, în 
funcţie de cât de creativ este acesta la oră şi, în acelaşi timp, de cât de creativi devin, sau cât de 
creativi sunt cei pe care acesta îi instruieşte. 

Se pare că modalitatea cea mai uşoară şi în acelaşi timp cea mai grea de a preda este cea care 
face referire imediată la situaţia practică. Este uşoară pentru cei cărora li se adresează – în speţă 
elevul – şi este dificilă, dar cu rezultate imediate, în ceea ce priveşte profesorul – care depune o 
muncă asiduă şi susţinută pentru ca elevul să beneficieze de tehnici şi metode inovative de 
prezentare. 

Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Considerăm că una dintre 
cele mai eficiente este dezvoltarea creativităţii prin activităţile manuale. 

Pentru a fi cât mai stimulative, interesante şi a pune copiii în situaţia de a crea lucrări noi şi 
originale în cadrul activităţilor manuale am utilizat materiale diferite (hârtie, deşeuri textile, 
staniol), cerându-le să le modifice forma fără a ţine seama de conturul iniţial. Jocul şi învăţarea 
oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina şi recombina reprezentările de care dispune în 
propriile sale imagini, ascultând poveşti, basme, poezii, reconstruieşte mental principalele momente 
ale naraţiunii, le inversează, le omite, le amplifică şi inventează altele noi. 

Toate acţiunile de stimulare a creativităţii urmăresc să determine productivitatea capacităţilor 
umane. Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic. 
Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupune o serie de 
riscuri pe care profesorul trebuie să şi le asume, conştient fiind că rezultatul final merită un 
asemenea preţ. 

Lucrările practice ajută elevii şi-i stimuleaza în utilizarea unor sarcini cu caracter aplicativ: de 
proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această metodă se realizează: învăţarea de 
priceperi şi deprinderi; achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice; 
consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 



Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup, într-un spaţiu şcolar specific, înzestrat 
cu mijloace şi echipamente specifice. Raportat la metoda exerciţiului, activitatea elevilor are în 
acest caz un grad sporit de complexitate şi de independenţă. Cerinţele de respectat sunt următoarele: 
pregătirea elevilor, sub aspect teoretic şi motivaţional, pentru executarea acţiunii; explicarea şi 
demonstrarea corectă a acţiunii de executat, în vederea formării modelului intern al acesteia; 
efectuarea repetată a acţiunii în situaţii cât mai variate; dozarea şi gradarea exerciţiilor; creşterea 
progresivă a gradului de independenţă a elevilor pe parcursul exersării; asigurarea unui control 
permanent, care să se transforme treptat în autocontrol. În plus, se recomandă: efectuarea unui 
instructaj; organizarea riguroasă a muncii elevilor, prin indicarea sarcinilor şi a responsabilităţilor; 
diversificarea modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor (de exemplu, prin organizarea 
de expoziţii cu produsele realizate).  

Societatea necesită o pregatire a copiilor şi a tinerilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru 
muncă, pentru a face faţă la rezolvarea a cât mai multor probleme ale vieţii. 

De aceea, gradul de participare a tineretului şcolar la întreaga problematică a vieţii este un 
indice esenţial al reuşitei învăţământului. Reuşita învăţământului poate avea la bază tendinţa şcolii 
de a avea noi obiective şi conţinuturi, noi experienţe de cunoaştere, de trăire şi acţiune, preocuparea 
pentru o „şcoală activă“, aceea care împleteşte gândirea şi acţiunea activităţii intelectuale, cu 
experienţa practică sugerată din exterior. 

Învăţarea este un act personal şi cere participare personala. Existenţa unei învăţări eficiente 
depinde de implicarea, angajarea celui care învaţă în actul învăţării. Acest lucru poate fi realizat 
folosind metode capabile să mobilizeze energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să 
urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de nou, care-
l îndeamnă să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, intuiţia, memoria. Acestea valorifică o tendinţă 
naturală a gândirii, aceea de a avansa prin organizarea şi reorganizarea progresivă a cunoştinţelor, 
prin revenirea la experienţele anterioare, reinterpretarea şi restructurarea lor în lumina noilor idei. 

Învăţarea activă înseamnă învăţarea prin acţiune, prin manipularea, în plan mental şi manual a 
obiectelor, a acţiunilor. Poate fi realizată atât în cadrul unui grup (discuţii colective, cooperare 
colegiala intensă), facilitând schimbul spontan de informaţii şi idei, cât şi prin contactul nemijlocit 
cu situaţiile de viaţă reală şi cu problemele concrete ale vieţii, care oferă prilejul participării la 
rezolvarea problemelor practice ale vieţii, ale muncii, care atrag elevii la creaţia de bunuri 
materiale. 

Învăţarea activă are un caracter solicitant, punând în acţiune sub multiple aspecte forţele 
intelectuale ale elevului-gândirea, imaginaţia, memoria şi voinţa acestuia. 

Locul central pe care-l ocupă strategiile de predare-învaţare în cadrul tehnologiei didactice 
este dat de faptul că proiectarea şi organizarea lecţiei se realizează în funcţie de decizia strategică a 
cadrului didactic, corelată cu interesele şi dorinţele elevilor. Strategiile didactice interactive au un 
rol esenţial şi ocupă un loc important în toate cele trei faze ale conceperii şi realizării activităţii 
didactice. Prima fază o constituie proiectarea, atunci când, în funcţie de factorii care influenţează 
alegerea strategiei, profesorul decide ce strategie va folosi în activitatea de predare-învaţare, optează 
pentru o strategie bazată pe învaţarea prin cooperare sau prin competiţie, prin cercetare, descoperire 
sau prin receptare activă a informaţiilor. Faza de desfăşurare a activităţii, atunci când se 
materializează, se concretizează în strategia didactică aleasă în mod flexibil şi prin adaptări 
continui. Faza evaluării este cea care are în vedere aprecierea rezultatelor şi a calităţii strategiilor 
didactice aplicate. 

Metodele interactive de grup sau individuale reprezintă un început, o stimulare, o schimbare, o 
noutate. Ele nu sunt lecţie model, ci propuneri pentru o bază practică, oferind sprijin real copilului. 

Calea de învăţare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda folosită. Zilnic în 
joaca copilului observăm o lume a lui care aduce comportamente, teme, idei, probleme absolut noi 
în dezbatere. Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă gândirea 
democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, 
comportamentul unui copil sau o faptă, nu critică personajul sau situaţia ci percep totul ca pe o 
joacă cu şi în compania prietenilor. 



Metodele moderne de învăţământ coexistă cu cele tradiţionale şi se străduiesc să ia locul celor 
impuse de nevoile educaţionale ale secolului trecut, în speranţa că, în acest mod, educaţia va reuşi 
să răspundă cerinţelor societăţii. 

Ţinând cont de paradigma educaţiei moderne, conform căreia elevul trebuie implicat activ, 
oferindu-i-se posibilitatea să cerceteze, să descopere şi să devină responsabil de acţiunile sale, mai 
putem face o disociere clară între metodele de predare-învăţare şi cele de evaluare? În şcoala 
modernă, procesul de învăţamânt se doreşte a fi unul axat pe modelul interactiv, ce presupune 
corelaţia şi interacţiunea reciprocă predare-învăţare-evaluare. Dacă în şcoala tradiţională, accentul 
cădea pe acţiunea de predare, rolul central revenind profesorului, şcoala modernă plasează în centru 
elevul care îşi îmbogăţeşte, consolidează, corectează şi transformă experinţa cognitivă, cu scopul 
perfecţionării, profesorului revenindu-i rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-motivaţional-atitudinal, 
astfel constituindu-se un echilibru predare-învăţare. 

Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, 
cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel întreaga activitatea cognitivă şi formativă. 

Didactica modernă insistă asupra perfecţionării relaţiei predare-învăţare-evaluare deoarece 
numai în acest mod relaţia obiective-conţinuturi-metodologie-rezultate-reglare devine logică, 
unitară şi perfectibilă. 

Prin metodele moderne de învăţământ se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul 
profesorului este acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel şcoala modernă 
putând să răspundă nevoilor beneficiarilor săi. 

Se pare că răspunsul la întrebarea iniţială alături de cele spuse de Arthur Koestler care susţine 
că „Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi 
persoană.“ arată cu siguranţă că aceşti doi factori ai jocului creativ nu ar putea exista unul fără 
celălalt, acest lucru nefiind deloc întâmplător, ci mai degrabă demonstrând realitatea demersului 
instructiv-educativ al zilelor noastre. 
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37. DIAGRAMA VENN 
 

Ed. Mera Angela 
Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța Poveștilor”Cluj-Napoca 

 
Diagrama Venn se aplică cu eficinţă maximă în activităţile de observare, povestiri, jocuri 

didactice, convorbiri pentru sistematizarea unor cunoştinţe sau pentru restructurarea ideilor extrase 
dintr-o poveste. 
       Etape 
1.Comunicarea sarcinii de lucru 
Între animalele sălbatice şi domestice există asemănări si  deosebiri. 
În cercul  galben desenaţi sau aşezaţi imagini ce reprezintă aspecte specifice animalelor   domestice, 
iar în cercul albastru aspecte specifice animalelor sălbatice. 
În spaţiul verde care intersectează cele două cercuri denumiţi, scrieţi sau aşezaţi asemănările dintre 
cele două categorii de animale. 



Timp de lucru 7minute. 
 

Pisică      Lup 
 
Câine  Urs 
 
Vacă  Cerb 
 
Cal  Căprioară 
 
Oaie     Râs 
 
Capră Mistreţ 
 
 
 
2. Activitatea în pereche sau în grup 

Se complectează diagrama individual apoi se lucrează în perechi adăugând sau corectând 
informaţiile. 
Între copii are loc schimb de informaţii, argumente, aprecieri, analize comparative şi se 
definitivează sarcina iniţială. 
3. Activitate frontală 

Se pregăteşte un poster sau o coală cartonată mare pe care se află realizată din hârtie 
autocolantă diagrama Venn (două cercuri care se intersectează) şi materialul didactic format din 
imagini, siluete animale, jucării în miniatură, desene, plăcuţe dreptunghiulare colorate nescrise. 
Se complectează diagrama cu elemente, idei de la fiecare pereche. 
Se adresează întrebări: Care sunt aspectele caracteristice animalelor domestice ? Dar ale animalelor 
sălbatice ? Prin ce se aseamănă ele? 

 

 

Gospodar 

Ierbivor
 Fermier 

Coteţ 
Grajd 

Cuşcă Mediu de 
viaţă 

Ogradă 

Înmulţirea 

Alcătuire 

Gospodar Pădurar 

Ierbivore 

CARNIVORE 

Omnivore 

Mediu de 
viaţă Vizuina 

Bârlog 
Pădure 

  

G A 
V 



Diagrama poate fi utilizată şi ca variantă a unui joc didactic cu tema “Ce ştii despre animale?” sau 
în convorbirea” Totul despre animale”. 
 
Alte exemple : 
Experiment - Procesul de dezvoltare 
- Procesul de încolţire 
- Fenomene ale naturii 
                                      

PLOAIA       ŞI     FULGERUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Tema : “ Poveşti îndrăgite “ 
         Obiectiv :  Recunoaşterea  personajelor a două povestiri cunoscute  
 
                                 SCUFIŢA ROŞIE          ALBĂ CA ZĂPADA 

 
 

  

* Scufiţa 
Roşie 

 

* Bunica 

 

* Lupul 

 

  

 

  

* Personaje 
pozitive şi 
negative  

* Formula de 
început şi de 
sfârşit 

   
 

* Albă ca 
Zăpada 

 

* Mama 
vitregă 

 

* Piticii 

 

  

 

  

 

  

* produce zgomot 
* temperatura 
aerului se 
schimbă 
* ploi calde /reci 
* stropi mari/mici 
* apare curcubeul 
* inundaţii, ploi 
acide 
* umbrelă 

* fenomene 
atmosferice 
* nori 
încărcaţi de 
electricitate 
* măsuri de 
protecţie 

Produc : 
* tunet 
* fulger 
* trăsnet 
* incendii 
* scântei 
luminoase 
* paratrăsnet 
* teamă 



Tema : “Copilul” 
Obiectiv : Fixarea noţiunii “Copil”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38. EDUCAŢIA INTERDISCIPLINARĂ 
 

Prof. Înv.preşcolar Stanciu Elena Cristina 
Grădiniţa cu P.P. Nr.22 Drobeta Turnu Severin 

 
Pornind de la aceste considerente interdisciplinaritatea se impune ca o necesitate şi în 

învăţământul preşcolar, pentru realizarea sarcinilor majore ce-i stau în faţă şi anume în pregătirea 
copilului pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. 
În viziunea unui învăţământ interdisciplinar, copiii ar putea să dobândească o privire de ansamblu 
asupra vieţii, conţinutul programei instructiv-educative din grădiniţă fiind prezentat printr-o 
concepţie unitară, cuprinzând obiective, conţinuturi şi mijloace de realizare pentru toate categoriile 
de activitate. 

În realizarea corelării dintre mai multe activităţi am plecat de la ipoteza, că punerea în 
evidenţă în cadrul procesului instructiv-educativ a premizelor pregătitoare mai multor activităţi şi a 
conexiunilor dintre aceste activităţi va conduce la o sporire a eficienţei învăţării, la creşterea 
capacităţii de aplicare a cunoştinţelor şi la o amplificare a transferurilor de idei şi de metode de 
învăţare, de la o activitate la alta. 

În învăţământul preşcolar se acordă o atenţie deosebită dezvoltării limbajului şi a 
comunicării, încât începând de la grupa mică se folosesc mijloace variate pentru a determina la 
copilul preşcolar acumulări cantitative şi calitative în domeniul vorbirii. Stimularea limbajului se 
realizează prin toate activităţile din grădiniţă, dar nu prin toate se pot face conexiuni 
interdisciplinare. 

La grupa mare, procesul învăţării şi asimilării se schimbă ,se complică, deoarece se măreşte 
capacitatea de înţelegere a copiilor,capacitatea de asimilare de exprimare a cunoştinţelor pe care ei 
şi le însuşesc. La acest stadiu, dezvoltarea vorbirii presupune activităţi de intercomunicare. De 
aceea la grupa  mare am desfăşurat activităţi ce implică realizarea de conexiuni interdisciplinare în 
special în privinţa educării limbajului. Astfel în lectura dupa imagini « Jocurile copiilor primavara 
«am urmărit să le dezvoltăm copiilor capacitatea de a percepe frumuseţea limbii literare 
determinându-i să-şi însuşească expresii literare, figuri de stil pe care să le folosească şi în alte 

  

FETIŢĂ 
 
* rochiţă 
 
* cercei 
 
* codiţe 
 
* preferă 
păpuşile 

* Copiii au 
aceleaşi 
drepturi. 
* Au 
părinţi, 
bunici, fraţi 
* Înfăţişare 
* Culoarea 
ochilor. 
*Alcătuirea 
corpului . 

BĂIAT 
 
* păr scurt 
 
* pantaloni 
 
* preferă 
maşinile 



împrejurări, dând dovadă, că au înţeles. Această modalitate de desfăşurare a unei activităţi a avut  ca 
rezultat îmbogăţirea vocabularului activ cu expresii şi cuvinte literare. Multidisciplinaritatea are în 
vedere abordarea unei teme sau probleme din perspectiva mai multor discipline. De exemplu, un 
tablou de Nicolae Grigorescu poate fi discutat nu numai din perspectiva istorie artei, ci și a istoriei 
României sau a istoriei religiilor. 

Învățarea care are în centrul său o abordare transdisciplinară depășește limitele disciplinelor 
școlare, fiind totodată legată de mai multe discipline școlare. Este o învățarea autentică, propune noi 
perspective și este preocupată de chestiuni de interes pentru societatea actuală. Educația 
transdiciplinară sau transcurriculară este potrivită unor trepte superioare de școlarizare, cum ar fi 
liceul. 

Pentru ciclul primar și preșcolar sunt foarte potrivite abordările interdisciplinare ale predării 
și învățării. Educația interdisciplinară are în centrul său o serie de teme care sunt folosite ca pretexte 
pentru a transmite/însuși cunoștințe specifice mai multor discipline de studiu. 

De exemplu, abordând într-o manieră integrată tema ,,La piață”, noi am implicat 
curriculumul mai multor discipline. O astfel de temă a fost un pretext pentru a învăța despre bani, 
despre fructe și legume, despre formule de adresare, despre traversarea străzii, despre igienă și 
sănătate, despre alimentație, despre interacțiunea cu adulții și cu alți copii, despre culori și tehnici 
de lucru în artele vizuale etc. 

Prin intermediul acestei teme au fost dezvoltate capacitățile de comunicare, de ascultare și 
înțelegere, dar și dezvoltarea gândirii logice sau capacitatea de rezolvare de probleme. Activitățile 
didactice au fost organizate atât în sala de clasă, dar și în piață, efectiv. 

O astfel de abordare este orientată spre viață și spre rezolvarea de probleme, fiind 
atrăgătoare din punctul de vedere al copiilor. Ea răspunde principiilor didactice privitoare la 
însușirea conștientă și activă a cunoștințelor, la educația prin acțiune, principiul integrării teoriei cu 
practica, principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei pentru învăţare, principiul intuiției, principiul 
sistematizării și continuității sau principiul respectării particularităților de vârstă. 

O altă temă pe care am folosit-o ca pretext a fost cea despre ,,Pânze minunate şi păianjeni 
fioroşi păianjeni”. Această temă s-a aflat în centrul unui proiect interdisciplinar de două săptămâni 
care a urmărit însușirea unor cunoștințe despre păianjeni. Păianjenii au fost studiaţi prin comparaţie 
cu insectele, proiectul fiind precedat de o unitate de învăţare despre insecte. Elevii au descris şi 
comparat organisme din lumea vie, observând diferenţele dintre păianjeni şi insecte (păianjenii au 
opt picioare şi corpul format din două regiuni, în vreme ce insectele au şase picioare, iar corpul este 
format din trei regiuni). Au observat şi descris diferite habitate în care trăiesc păianjenii. Atunci 
când a fost posibil, au observat, în condiţii de siguranţă, păianjenii şi pânzele acestora. Cu această 
ocazie, elevii au învățat totodată să respecte lumea vie. 

Competențele vizate au provenit din cadrul a trei disciplne de studiu: matematică și 
explorarea mediului, comunicare în limba română, arte vizuale și abilități practice. 
Întrebările esențiale pe care le-a avut în centrul său proiectul au fost: Cum recunoşti un păianjen? 
Este păianjenul o insectă? Unde trăiesc păianjenii? Sunt păianjenii periculoşi pentru oameni? Ce 
beneficii/foloase pot aduce păianjenii omului? Ce faci dacă întâlneşti un păianjen? 

La sfîrșitul proiectului, obiectivele avute în vedere au fost atinse, copiii fiind capabili să 
descrie şi identifice un păianjen (în funcţie de părţile componente: numărul de picioare şi regiunile 
corpului), să compare păianjenii cu insectele, să înţeleagă şi descrie relaţia dintre păianjeni şi 
mediile lor de viaţă, să înţeleagă diferenţa dintre păianjenii periculoşi şi cei inofensivi, să observe 
insecte şi păianjeni în mediul lor de viaţă, fără a le face rău, să înţeleagă cum îşi prind păianjenii 
prada, să realizeze mesaje orale şi scrise despre păianjeni, să confecţioneze păianjeni din materiale 
diferite. 
BIBLIOGRAFIE: 
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39. EDUCȚIA NE FACE OAMENI 

 
prof. inv. preșc. Nevrincean Luminița - Lucica 
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prof. inv. preșc.Miloș Luminița -Daniela 

Gr. PN. Pogănești 
 

Educația constituie o prioritate in viața fiecărui individ. Primii pași in educație îi îmbrățișăm 
de la o vârstă foarte fragedă, astfel că la grădiniță și mai târziu la școală personalitatea și 
cunoștințele individului prind rădăcini pentru a putea deveni o persoană educată. Diferița de educția 
gimnazială este stadiul liceal si mai târziu cel universitar. Astfel un minim de cunoștiințe dobândit 
pe parcursul anilor de școlarizare te scot in lume cu un minim de cunoștințe despre tot ce il 
inconjoară și este capabil să facă propriile alegeri pentru bunăstarea lui. Personalitatea unui om 
poate fi influențată atât in mod pozitiv cât si in mod negativ de mediul in care locuiește, de anturaj 
și de alți factori externi. De exemplu, pentru un copil care își are originile dintr-o familie bogată și 
instarită educația va fi cea mai importantă latură pe care și-o va dezvolta pentru a se putea ridica la 
rangul celor apropiați și a nu prezenta o rușine  sau o dezamăgire in ochii celorlați. Astfel educația 
devine un criteriu de diferențiere sau randuiă a oamenilor. 
          Educația este primul lucru care ne diferențiază de animale. Noi folosim educația pentru a 
evolua, pentru a marca acest proces. Fiecare lecție invățată ne aduce mai aproape de examenul final, 
examenul care ne permite intrarea in lumea celor invățați. Educația este puntea dintre noi si viitorul 
nostru, ne leagă de trecut prin prezent, lăsându-ne in același timp liberi să decidem. Ne oferă 
posibilitatea de a discerne între bine si rău.   

Școala vieții ne oferă educație alternativă,Toată viața invățăm pentru a obține educația. Este 
harul pe care fiecare il posedă, o resursă infinită care oferă energie omului.Educția reprezinț 
formarea unei personalități in concordantă cu cerințele obiective ale societății, dar și ale 
individului.Ea a apărut odată cu societatea, evoluează și se schimbă in funcție de transformările ce 
se produc in cadrul societății.In trecut, educația se referea doar la o etapa din viața omului, fapt 
datorat ritmului lent de dezvoltare a societății. Dar, chiar si in aceste condiții, marile personalități 
ale omenirii, au insistat pe ideea ca educația este necesar să se exercite asupra individului, pe tot 
parcursul vieții sale. Seneca de exemplu, considera că și "bătrânii trebuie să învete", Comenius 
susține că "pentru fiecare om viața este o școală, de la leagăn până la mormânt", iar Nicolae lorga 
precizează că "învăîțat este omul care se invață necontenit pe dânsul și invață necontenit pe alții". 
Deci, educația permanentă devine o necesitate a societăți contemporane, reprezentând un principiu 
teoretic și acțional care incearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru. 
Cel mai important criteriu care impune si justifică educația permanentă este factorul social schițat 
de accelerarea schimbărilor, dinamismului, mobilitatea profesiilor, evoluția științelor, sporirea 
timpului liber, criza modelelor relaționale și de viața, precum și de creșterea gradului de 
democratizare a vieții sociale. Mai nou, necesitatea educației este impusă și de o serie de factori 
individuali cum ar fi necesitatea integrării dinamice a omului in societate, nivelul crescut al 
aspiratiilor individuale, sentimentul demnității personale, nevoia de incredere in viitor și in progres. 
Scopul fundamental al educației permanente este de a menține și de a imbunătăți calitatea vieții și 
progresul.Asadar, educația ca proces de modelare a personalității, realizat de familie, școala, 
societate are ca scop pregătirea educatului pentru educație. Autoeducația evidențiează faptul ca 
omul nu reprezintă un produs inert al unor forțe externe sau interne. Ființa umană este în mare 
măsură rezultatul voinței proprii. Pregătirea pentru educaăie se realizează prin întreg procesul 
educațional. Incepând cu primit ani de viață, se pun bazele prin formarea în familie a unor 
deprinderi de autoservire, igienico-sanitare, de comportare civilizată și a celor legate de activitățile 
școlare.Cuvântul educație este de origine latină, derivă din substantivul „educațio” care înseamnă 
creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. 



Educația apare astfel ca un produs al relațiilor sociale. Dinamica acestor relații condiționează 
rezultatele educației de la nivelul continuității și al discontinuiății între generații. Educația ca 
activitate reflectă o necesitate de natură psihologică și socială a personalității umane, angajată într-
un produs și într-un proces permanent de formare-dezvoltare, proiectat și realizat conform unor 
finalități elaborate la nivel global. In concluzie educația trebuie să prezinte o prioritate în viață 
deoarece beneficiile aduse de aceasta sunt nemăsurabile. Ea șlefuiește peronalitatea umanță, putând 
astfel să influentțeze modul în care oamenii ne privesc. 
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REZOLVAREA UNUI CONFLICT (I) 
1.  Identificarea cazului 
Conflict între un părinte nemulţumit de relaţia dintre copilul său şi copiii din grupă; conflict 

şi între respectivul părinte şi alţi părinţi. 
2. Analiza - sinteza cazului 
În vestiar, la plecarea copiilor acasă, părintele (mama) reproşează câtorva alţi părinţi din 

grupă că, deseori, în timpul programului de la grădiniţă, copiii acestora îi adresează fetiţei sale 
cuvinte urâte şi o lovesc. 

Mama ia această atitudine fără a discuta în prealabil cu educatoarea. Părinţii admonestaţi 
prezintă cazul educatoarei. Ei susţin că acuzaţiile mamei nu sunt reale. 

Educatoarea ascultă cele prezentate şi încearcă să-i liniştească, asigurându-i de cooperarea sa 
pentru rezolvarea conflictului. 

3. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului 
Separat, după terminarea programului, educatoarea discută cu mama nemulţumită. Aceasta 

recunoaşte că a acuzat părinţii şi copiii de un comportament neadecvat. Este nemulţumită că fetiţa ei 
nu este acceptată în joc, i se vorbeşte urât şi uneori este lovită de copii. 

Educatoarea afirmă că nu a sesizat situaţii de acest fel, dar îi promite că va discuta cu copiii 
şi îi va observa cu multă atenţie. Ii propune mamei să coopereze şi să nu mai agreseze verbal ceilalţi 
părinţi, urmând să fie aflat adevărul. 

Se identifică următoarele cauze: 
• copilul este timid, lipsit de îndrăzneală şi iniţiativă; 
• are o atitudine rezervată în relaţiile cu ceilalţi copii; 
• îi place mai mult să privească cum se joacă copiii, decât să se implice; 
• în timpul activităţilor comune răspunde doar când este numit, şi atunci cu reţinere; 
• mama nu răspunde de fiecare dată la solicitările educatoarei; 
• mama comunică insuficient cu copilul, deoarece are un program de lucru încărcat. 
Educatoarea pune întrebări, iar respectiva mamă este ambiguă în răspunsuri. Rezolvarea 

cazului va fi centrată pe relaţia copil-copii/ copii-copil, pentru a o împiedica pe viitor să mai creeze 
disensiuni în cadrul colectivului de părinţi. In acest sens, se vor dezvolta şi valorifica aptitudinile de 
socializare ale copilului în vederea integrării acestuia în grup. 



4. Optimizarea soluţiei finale adoptate pentru rezolvarea cazului 
• discuţii, în particular, cu ceilalţi copii, sugerându-le să propună fetiţa în roluri principale 
(în jocurile liber-creative); 
• sprijinirea fetiţei în găsirea unor prieteni potriviţi cu care să colaboreze (la activităţile de 
grup, fetiţa va fi inclusă în grupul copiilor faţă de care manifestă afinităţi); 
• evidenţierea de către copii şi educatoare a unor calităţi şi aptitudini ale fetiţei, pentru a se 
simţi îndrăgită şi apreciată de aceştia; 
• sprijinirea continuă, cu multă căldură, atenţie şi apreciere permanentă în acceptarea şi 
rezolvarea sarcinilor primite; 
• stimularea unui comportament dinamic, energic prin sarcini de lucru şi joc acceptate 
anterior, pentru a-i întări încrederea în forţele proprii; 
• comunicare eficientă cu mama (discuţii, vizite la domiciliu, plimbări cu mama şi fetiţa în 
timpul liber, sugestii pentru a-şi cunoaşte fetiţa mai bine); 
• participarea mamei, în limita timpului disponibil, la activităţile din prima parte a zilei; 
5. Stabilirea unor concluzii 
Conflictul între părinţi s-a creat din cauza necunoaşterii suficiente a copilului de către mamă. 

Copilul a recurs la relatarea unor situaţii imaginare ca fiind reale, pentru a se răzbuna pe copiii 
despre care credea că nu o acceptă. Fetiţa, crezând că este marginalizată, şi-a creat o lume 
imaginară în care ea se vedea neiubită. Aceste elemente au generat conflictul între mama ei şi restul 
colectivului. 

Aplicând alternativele de rezolvare a conflictului s-a ajuns la următoarele rezultate: 
• conflictul acut s-a stins; 
• copilul a fost obişnuit să-şi supună imaginaţia controlului raţional; 
• s-a integrat în colectiv şi se bucură de aprecierea şi respectul colegilor; 
• s-a obişnuit să comunice cu cei din jur, fără să recurgă la lumea ei imaginară; 
• a remarcat că numai adevărul primează şi, folosindu-l, va avea prieteni; 
• între fetiţă şi mamă s-a creat o legătură bazată pe încredere reciprocă; 
• mama a învăţat să comunice cu copilul şi educatoarea; 
• mama comunică foarte bine cu ceilalţi părinţi şi se implică în acţiunile grupei. 
REZOLVAREA UNUI CONFLICT (II) 
1.  Identificarea cazului 
Conflict între un părinte şi educatoare, părintele fiind nemulţumit de rezultatele comunicate 

de aceasta în raport cu copilul său la evaluarea finală de la sfârşitul grupei pregătitoare. 
2.  Analiza - sinteza cazului 
In urma desfăşurării testelor de evaluare finală la grupa mare pregătitoare, în vederea 

aprecierii maturizării copiilor pentru intrarea în clasa I, unul dintre părinţi a fost nemulţumit 
rezultatele testului. 

Acesta a intrat supărat în sala de grupă, în timpul activităţilor, exprimându-şi nemulţumirea 
cu privire la rezultatele evaluării. A afirmat că rezultatele nu confirmă realitatea, deoarece „copilul 
este foarte bun şi lucrează pe calculator”. 

3.  Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului 
Educatoarea discută cu părintele nemulţumit, ascultându-i argumentele. Analizează situaţia, 
exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea conflictului. 

Părintele îşi expune convingerea că fiul său este cel mai bun şi nici un copil din grupă nu se 
poate ridica la nivelul acestuia. El refuză să acorde încredere educatoarei, renunţă la căutarea 
oricărei soluţii de lămurire a situaţiei conflictuale, acuzând educatoarea că „l-a nedreptăţit pe 
copilul său”. Foloseşte orice pretext, chiar izvorât din aspecte minore şi fără nicio legătură cu cazul 
copilului său pentru a se dezlănţui în acuze.     

Sunt identificate cauzele şi se constată: 
• frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă; 

• sosirea zilnică a copilului la grădiniţă în jurul orei 10, după activităţile liber-creative; 
• neatenţia copilului, din cauza unei somnolenţe permanente; 



• copilul nu manifestă interes pentru cunoaştere; 
• renunţă uşor la activitate şi nu duce la bun sfârşit sarcina ce o are de îndeplinit. 
Educatoarea iniţiază un dialog cu părintele pentru a descoperi cauzele care au determinat 

rezultate nemulţumitoare la testarea finală. Ea pune întrebări, iar părintele este nevoit să răspundă. 
Educatoarea încearcă să particularizeze situaţia, centrându-se pe latura afectivă, pentru a-1 
împiedica pe părinte să generalizeze. 
 4. Identificarea soluţiei pentru rezolvarea cazului 

• participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei; 
• acceptarea programului de recuperare, prin sosirea copilului la grădiniţă până la ora 830; 
• stabilirea unui timp limitat în programul zilnic al copilului, în care acesta se poate juca pe 

calculator; 
• stabilirea unui program de vizionare a programelor TV; 
• stabilirea orei de culcare, nu mai târziu de ora 2100; 
• atragerea copilului în activităţile grupei, prin joc, şi stimularea acestuia în vederea rezolvării 

sarcinilor primite; 
• compromis între părinte şi educatoare pentru acceptarea rezultatelor minime obţinute la test. 

5. Stabilirea unor concluzii 
Conflictul s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între educatoare şi părinte, 

deoarece copilul se prezenta la grădiniţă neînsoţit, educatoarea neputând lua la timp legătura cu 
familia, aceasta din urmă nerăspunzând întotdeauna invitaţiilor adresate de educatoare, prin 
corespondenţă. 
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,,CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI” Socrate 
 

Maximă înscrisă pe frontonul templului lui Apolo din Delfi, devenită principiul fundamental 
al filozofiei lui Socrate.Interpretat în diferite chipuri,imperativul”Cunoaște- te pe tine însuți”  este 
recunoscut ca o condiție majoră a autorealizării omului și totodată ca o maximă fundamentală a 
înțelepciunii în viață. 

Omul-deci și copilul- are nevoie să se cunoască pe sine cât mai bine pentru a se adapta 
realității în care trăieste și pentru a rezolva problemele care apar în viața sa.Cunoașterea de sine îti 
conturează o imagine de sine care reprezintă ceea ce gândește și simte o persoană despre ea 
însăși.Acest portret se conturează în mintea omului pe măsură ce el găsește răspunsuri la întrebări 
precum :Cine sunt? Cum sunt? Ce pot face? Ce îmi doresc? Ce aș vrea să devin?...  

Ce suntem de fapt? O mare parte din ceea ce gândim e o colectie de simpatii și 
antipatii,obiceiuri,tipare.În esenta noastră stau valorile,iar deciziile și acțiunile noastre reflectă acele 
valori 

Şcoala are o răspundere certă în dezvoltarea personalităţii tinerilor. Una dintre funcţiile sale 
este de a îmbogăţi sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Activităţile consacrate acestui scop 
se desfăşoară, desigur, într-un cadru instituţionalizat, reglementat, dar diferiţilor actori le este lăsată 



o mare marjă de libertate. Trebuie deci, definite suficient de precis obiectivele şi competenţele de 
atins şi bine distinse rolurile diferiţilor actori, în funcţie de poziţia lor în instituţia şcolară şi de 
modul de intervenţie. 
    Se ştie, desigur, că orice adult, în relaţia sa cu copiii, le influenţează istoria; fiecare dintre noi a 
fost mai mult sau mai puţin marcat de profesorii (sau ceilalţi actori) pe care i-a cunoscut. Primul 
lucru este deci, să nu ne prefacem că nu ştim aceasta! 

Obiectivul esenţial în acest domeniu este de a-l ajuta pe copil să-şi construiască o imagine de 
sine suficient de pozitivă pentru a putea acţiona. Eşecul anumitor copii provine adesea din faptul că 
au o imagine complet degradată despre ei înşişi. Nu mai au deci, altă soluţie decât de a se refugia în 
comportamente de evaziune. 

Trebuie deci, să i se arate copilului că este capabil să înveţe, să stăpânească cunoştinţe şi să 
găsească în sine resorturile care îi permit să o facă. Trebuie ca, treptat, el să-şi descopere 
preferinţele, interesele, valorile şi domeniile de reuşită. Aceasta îl va conduce în explorarea lumii 
profesionale şi a filierelor de formare, permiţându-i să caute informaţii mai exacte asupra 
domeniilor ce par a i se potrivi.  

Nu trebuie, totuşi, uitat că avem de a face cu copii în plină dezvoltare. Ei trebuie îndrumaţi în 
acest demers, evitând ca efortul de descoperire de sine să-i conducă la crearea unei imagini 
definitive şi încremenite pentru totdeauna asupra lor înşişi. Aceasta ar împiedica orice evoluţie a 
copiilor. Trebuie, dimpotrivă, făcuţi să priceapă că se pot schimba şi ajutaţi să devină conştienţi nu 
atât de ceea ce sunt, ci de ceea ce pot deveni. 

Trebuie, de asemenea, evitat ca, sub pretextul realismului, travaliul asupra cunoaşterii de sine 
să devină pentru copil doar conştientizarea propriilor limite, trăite ca iremediabile şi inerente 
persoanei sale. Unele studii încearcă să arate că educaţia pentru orientare ar putea să diminueze 
ambiţia copiilor. Trebuie să avem grijă să nu provocăm asemenea fenomene, căci copiii au nevoie 
de ambiţie şi uneori de puţină visare pentru a se realiza pe deplin. 
      După cum se vede, ne mişcăm într-un domeniu delicat, care cere multă prudenţă şi atenţie faţă 
de copil. Trebuie să încercăm să favorizăm un comportament autonom al copilului şi nu să luăm 
decizii în locul lui sau să-l conducem într-o direcţie pe care singur nu ar fi ales-o (putem fi uneori 
tentaţi să facem presiuni asupra copilului pentru a-l determina să facă o anumită opţiune pe care o 
considerăm bună pentru el). Educaţia pentru orientare necesită, ca de altfel orice act educativ, un 
profund respect faţă de copil. 
    Mai mulţi actori intervin în procesul de îndrumare în construcţia de sine. Rolurile lor sunt 
diferite. 
      Profesorii, prin activitatea lor didactică obişnuită, îi îndrumă pe copii pentru a-şi forma 
abilităţile, cunoştinţele şi atitudinile necesare în formularea proiectelor şi evaluează aceste abilităţi, 
cunoştinţe şi atitudini. Această muncă de îndrumare în construcţia de sine se articulează cu predarea 
şi cu practicile evaluative. 

Oricare ar fi disciplina predată, obiectivele transversale precum curiozitatea intelectuală, 
plăcerea de a învăţa, sentimentul de a avea putere asupra lucrurilor şi stăpânirea unor cunoştinţe şi 
abilităţi (identificarea surselor de informaţii pertinente, tratarea informaţiei în funcţie de o 
problematică dată şi structurarea sa plecând de la repere) contribuie la dezvoltarea personalităţii 
copilului şi la autonomizarea sa. Alte elemente ţin de interesul pentru o disciplină particulară, de 
rolul său în continuarea studiilor şi în dezvoltarea motivaţiei copilului, care se reduce prea adesea la 
obţinerea unei note bune sau a aprecierii profesorului. 

Alegerea metodelor pedagogice nu este indiferentă: metodele active favorizează învăţarea, dar 
şi autonomizarea copiilor. Lucrul în grupuri mici permite schimburi numeroase şi utile, interacţiuni 
şi disonanţe productive: confruntarea propriilor reprezentări cu cele ale altora provoacă adesea 
ajustările şi evoluţiile necesare. 

Orice evaluare a copilului, orice remarcă făcută, orice apreciere a muncii sale este o informaţie 
ce i se oferă despre el însuşi. El îşi construieşte imaginea de sine plecând de la aceste materiale, de 
la imaginile despre el pe care i le comunică ceilalţi. Practicile de evaluare sunt deci, de cea mai 
mare importanţă pentru copil, în descoperirea şi construcţia de sine. Dar, adesea, evaluările insistă 



prea mult pe lacune, fără a evidenţia suficient achiziţiile şi cunoştinţele stăpânite. Greşelile copiilor 
conduc uneori la culpabilizarea lor, ca şi cum procesul de învăţare nu ar fi tocmai un proces de tip 
încercare-eroare, iar cunoştinţele nu ar fi, cum spunea Gaston Bachelard, greşeli corectate! Există 
uneori o contradicţie între voinţa de a favoriza o bună cunoaştere de sine şi anumite practici 
evaluative. 

 Avem deci, tot interesul să dezvoltăm evaluări formative, care să-i permită copilului să ştie 
unde se află, ce progrese a făcut şi în ce direcţie trebuie să-şi îndrepte eforturile. În acelaşi spirit, 
profesorii ar putea să-i ajute pe copii să exploateze remarcile făcute pe marginea lucrărilor sau în 
carnetul de note, favorizând practicile de auto-evaluare care-i facilitează copilului aprecierea 
propriilor capacităţi. 

Pentru profesor, ajutorul dat copilului  în cunoaşterea de sine este deci, permanent şi strâns 
legat de activitatea sa pedagogică. 
     Orice actor adult al sistemului educativ ar putea, tocmai în perspectiva ameliorării respectului 
faţă de sine al elevilor, să-şi îndrepte eforturile către obiectivele următoare: 
 Cunoscându-se pe sine,în tot ce are bun sau rău,frumos sau urât,valoros sau nevaloros,omul poate 
contribui implicit la o mai bună funcționare a raporturilor interumane, știut fiind faptul că pentru 
societate în general,este întotdeauna mai valoros omul care autocunoscându-se,acționează pentru 
modelarea sa,decât acela care e lipsit sau aproape lipsit de un astfel de atribut cognitiv-
comportamental. 
”Dacă timpul pe care-l dedicăm străduintei de a cerceta pe altii,l-am folosi ca să ne cunoaștem mai 
temeinic pe noi înșine,ne-am da seama cu  ușurință că întreaga noastră alcătuire e făcută din bucăți 
slabe și șubrede. (Montaigne) 
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      Ce este proiectarea didactică? 

Reprezintă „procesul de anticipare a paşilor ce urmează a fi parcurşi în realizarea activităţii 
didactice”, presupunând o analiză a componentelor curriculum-ului (finalităţi, conţinuturi, strategii, 
evaluare) şi elaborarea unei ipoteze de lucru. 

„Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi 
mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între toate aceste 
elemente în contextul unei modalităţi specifice de organizare a activităţii didactice.” (Mariana 
Momanu, 1998) 
      Care sunt etapele proiectării didactice? 
     Etapele principale ale activității de proiectare a activităților didactice sunt: 

1. Încadrarea lecției sau a activității didactice în sistemul de lecții sau în planul tematic; 
2. Stabilirea obiectivelor operaționale; 
3. Prelucrarea și structurarea conținutului științific; 
4. Elaborarea strategiei didactice; 
5. Cunoașterea și evaluarea randamentului școlar. 



        Urmând aceste etape, profesorul trebuie să își pună următoarele întrebări: 
►Ce voi face? Precizarea obiectivelor instructiv-educative ale activității didactice 
►Cu ce voi face? Analiza resurselor educaționale disponibile 
►Cum voi face? Elaborarea strategiei educaționale 
►Cum voi ști dacă s-a realizat ce mi-am propus? Stabilirea unui sistem de evaluare 
         Aceste patru întrebări sunt de fapt expresia celor patru etape fundamentale în proiectarea 
lecției. 
        Etapa I - Identificarea obiectivelor lecției  
        Obiectivul este expresia anticipării unui rezultat așteptat într-un context concret al instruirii. 
Obiectivul ne arată “ce se urmărește în fiecare secvență a procesului educațional și cum se 
evaluează performanțele obținute". 
       Etapa II – Analiza resurselor 
       După identificarea obiectivelor, profesorul trebuie să realizeze o analiză detaliată a 
principalelor categorii de resurse implicate în desfășurarea activității: 
        ▪ resurse umane: elevul (trăsături de personalitate, interese, trebuințe de învățare); profesorul 
(pregătire științifică si psihopedagogică, competență comunicativă); 
        ▪ resurse de conținut didactic: ansamblul valorilor educaționale (cunoștințe, priceperi, 
deprinderi, capacități, atitudini) ce fac obiectul procesului de predare/ învățare; selecția 
conținuturilor didactice se face în funcție de obiectivele identificate (abordare curriculară), pe baza 
planului de învățământ, a programei școlare, a manualului școlar și a altor materiale informative cu 
caracter didactic; 
        ▪ resurse de ordin material: materiale didactice și mijloace tehnice care pot contribui la 
eficientizarea activității; 
        ▪ locul desfășurării activității (clasa, bibliotecă, outdoor); 
        ▪ timpul disponibil pentru o activitate didactică.  
        Etapa III – Elaborarea strategiilor didactice optime 
        Eficiența activității didactice depinde în mare măsură de calitatea demersului de selectare și 
corelare a celor mai potrivite metode, mijloace și materiale didactice; această etapă mai e cunoscută 
și ca etapa selectării și corelării celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace). Cercetările 
experimentale și experiența educativă dovedesc, deopotrivă, ca eșecul multor activități didactice își 
are cauzele la acest nivel al proiectării pedagogice. Conturarea strategiei didactice permite deja 
profesorului să-și imagineze scenariul aproximativ al activității sale. 
        Etapa IV – Elaborarea instrumentelor de evaluare 
        Am identificat, între funcțiile obiectivelor educației, o funcție evaluativă; precizarea corectă a 
obiectivelor și posibilităților de operaționalizare a acestora oferă un sprijin serios în procesul de 
evaluare a rezultatelor elevilor și a activității profesorului, sugerând alegerea unor instrumente de 
evaluare adecvate obiectivelor propuse, utilizarea lor în anumite momente ale desfășurării 
activității, precum și interpretarea și utilizarea rezultatelor în sensul optimizării activității și, 
implicit, al pregătirii elevilor. 

  Ce reprezintă modelul curricular al proiectării didactice? 
  Este modelul modern ce presupune realizarea proiectării, pornind de la competenţe (obiective) 

pentru a ajunge la conţinuturi, metodologie şi evaluare, spre deosebire de modelul tradiţional 
(didacticist) care pleacă de la conţinuturi, mergând spre obiective, , metodologie şi evaluare. 
        Componenta fundamentală a programei este cea referitoare la sistemul de competenţe specifice 
şi conţinuturi. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul 
unui an şcolar şi al unei clase. Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind detalieri ale 
acestora. Competenţelor specifice li se asociază prin programă unităţi de conţinut. 
        Operații ale proiectării didactice: 
- lectura personalizată a programei școlare – exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra 
modalităților pe care le consideră optime în creşterea calității procesului de învățământ, respectiv 
răspunderea personală pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcție de 
contextul educațional. 



- elaborarea planificării calendaristice – reprezintă documentul elaborat de cadrul didactic prin 
parcurgerea următorilor pași: 
     - realizarea asocierilor dintre obiectivele de referință/competențele specifice şi conținuturi; 
     - segmentarea conținutului în unități de învățare; 
     - stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare; 
     - alocarea timpului corespunzător pentru fiecare unitate de învățare. 
- proiectarea secvențială (a unităților de învățare și a lecțiilor) – se caracterizează prin:  
     - încadrarea lecției, activității didactice în sistemul de lecții/activități;   
     - stabilirea obiectivelor operaționale (concrete);   
     - selectarea, prelucrarea şi adecvarea conținutului;   
     - elaborarea strategiei didactice;   
     - stabilirea metodologiei de evaluare/ autoevaluare. 

Cum se realizează proiectarea didactică? 
Proiectarea se realizează la două niveluri: 
● macrostructural, la nivelul procesului de învățământ în ansamblul său (elaborarea planurilor 

de învățământ, a programelor şcolare etc.);   
●  microstructural, la nivelul disciplinei (elaborarea planificărilor calendaristice pentru unități de 

învățare, capitole, teme, alte activități didactice realizate în şcoală). 
Pentru elaborarea planificării anuale este recomandabilă parcurgerea următoarelor etape:  
• lectura atentă a programei (şi înţelegerea caracterului determinant al competenţelor specifice 
şi a caracterului asociat, complementar, al conţinuturilor);  
• realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi; această asociere se face 
dinspre conţinuturi, pentru a se păstra logica internă a succesiunii acestora;  

      • împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare (cu sistemul asociat de competenţe); această 
activitate are ca scop identificarea – de către profesor – în conţinuturile sugerate de programă, a 
unor anumite “ansambluri” tematice coerente de conţinuturi (unităţi de învăţare); • stabilirea 
succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare; aceasta se realizează, de regulă, după succesiunea 
conţinuturilor sugerate de programă (care se regăsesc în aceeaşi ordine şi în manuale); anumite 
unităţi de învăţare (sau conţinuturi interne ale acestora) pot fi poziţionate însă şi în altă ordine, cu 
condiţia să accesibilizeze formarea competenţelor asumate. 
         Considerăm că unităţile de învăţare reprezintă elementele generatoare ale planificării 
calendaristice. De aceea, proiectele unităţilor de învăţare se elaborează în mod ritmic, pe parcursul 
anului şcolar, cu un avans de timp corespunzător, pentru ca ele să reflecte realitatea educaţională. 
          Proiectarea unităţilor de învăţare presupune realizarea de demersuri didactice personalizate, 
care asigură flexibilitatea şi elasticitatea proiectării didactice funcţie de caracteristicile colectivului 
de elevi. Necesitatea proiectării unităţilor de învăţare este o consecinţă a valorificării dimensiunii 
acţionale în formarea elevilor, a învăţării active şi interactive şi impune existenţa unei viziuni 
educaţionale coerente. 
         În proiectarea unităţii de învăţare se urmăreşte corelarea elementelor din cele cinci coloane. 
Practic, pe baza indicaţiilor din planificarea calendaristică, respectiv a corelaţiei dintre obiective de 
referinţă/competenţe specifice şi conţinuturi se realizează detalierile pe orizontală, ordonându-se 
activităţile în succesiunea logică a derulării lor şi raportându-se la câte un obiectiv de referinţă sau 
la câte o competenţă specifică. Fiecărei activităţi de învăţare îi vor fi asociate resursele 
materiale,resursele umane şi resursele procedurale valorificate, necesare desfăşurării în bune 
condiţii a procesului didactic. 
       Proiectul de lecţie sau proiectul de activitate didactică este un instrument de lucru şi un ghid 
pentru noi, cadrele didactice, el oferind o perspectivă de ansamblu, globală şi complexă asupra 
lecţiei; este un fel de scenariu al activităţii ce urmează a fi desfăşurată. În viziune curriculară, 
proiectul de lecţie are caracter orientativ, având o structură flexibilă asupra căreia îşi pune, în bună 
măsură, amprenta, cadrul didactic. Este de preferat chiar ca el să prevadă unele alternative de 
acţiune şi să solicite capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii 
neprevăzute fac necesară schimbarea, deci un comportament didactic creator. 



          În practica educaţională, nu se lucrează cu o structură unică a proiectelor de activitate 
didactică. Dimpotrivă, în funcţie de obiectivul fundamental, de natura conţinutului ştiinţific, de tipul 
strategiilor didactice pe care le înglobează, de nivelul de pregătire al elevilor, precum şi de alţi 
factori, se concep proiecte de activităţi didactice cu diferite structuri ale componentei descriptive, 
componentă care cuprinde scenariul didactic sau desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei. De 
regulă, componenta introductivă a proiectului conţine informaţii din care se deduc coordonatele 
lecţiei: obiectul de învăţământ, subiectul lecţiei/tema, data, ora, clasa, nivelul clasei, obiectivul 
fundamental, categoria de lecţie, varianta de lecţie şi strategia didactică. 
          Pentru noi, cadrele didactice, proiectarea presupune gândirea şi prefigurarea procesului 
didactic, a strategiilor de instruire şi autoinstruire, a modului orientativ în care se va desfăşura 
activitatea instructiv-educativă. Această problematică este ilustrată prin sintagma “design 
educaţional”, prin care se înţelege actul de a anticipa, de a prefigura demersul didactic într-o 
modalitate operaţională, în termeni care să îl facă traductibil în practică şi care să evidenţieze atât 
dimensiunea instructivă, cât şi cea educativă a procesului didactic. 
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43. ROLUL METODELOR DIDACTICE ÎN ACTIVIZAREA PREȘCOLARILOR LA 
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Metoda didactică reprezintă o modalitate pe care cadrul didactic o utilizează pentru a-i 
determina pe elevi (preşcolari) să găsească singuri drumul spre descoperirea unor soluţii la 
probleme teoretice sau practice cu care se confruntă în procesul învăţării. 

Transpuse în actul didactic, metodele devin un instrument de relevare a unor informaţii 
ştinţifice în faţa celui care învaţă, o modalitate de transmitere-însuşire de cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi în vederea atingerii unor obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă.  

Pentru cadrul didactic metodele reprezintă căile prin care acesta organizează o activitate 
didactică, un drum pe care profesorul conduce elevul spre asimilarea unor cunoştinţe noi, dar şi spre 
consolidarea şi evaluarea celor însuşite anterior, şi de asemenea, o formă de stimulare, de implicare 
activă a copiilor în actul instructiv-educativ. 

Pentru cel instruit metoda reprezintă drumul pe care îl parcurge de la necunoaştere la 
cunoaştere, e un instrument prin care elevul ajunge de la o cunoaştere mai puţin profundă spre una 
mai complexă, printr-o acţiune de căutare, de cercetare, de descoperire a unor adevăruri deja 
cunoscute de alţii sau chiar a unor adevăruri noi, o modalitate de asimilare a unor cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi.  

Activităţile cu conţinut matematic au o importanţă semnificativă în activitatea din grădiniţă. 
Obiectivele cadru avute în vedere de educatoare sunt: dezvoltarea operaţiilor intelectuale 
prematematice, a capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele, de a recunoaşte, denumi, 
construi şi utiliza formele geometrice. Pentru realizarea acestor obiective  sunt deosebit de utile 

http://referat.clopotel.ro/Proiectarea_didactica-13228.html


următoarele forme de activitate: calculul oral, rezolvarea de probleme, învăţarea unităţilor de 
măsură, noţiunile de geometrie intuitivă, exerciţii practice de cumpărare, vânzare, măsurători. 

Activităţile matematice desfăşurate în grădiniţă trebuie să folosească structurile matematice 
pentru a organiza învăţarea modernă în vederea pregătirii pentru şcoală.În viziunea noii programe, 
activităţile matematice din grădiniţă vizează stimularea dezvoltării limbajului, a capacităţilor 
intelectuale, a deprinderilor de muncă intelectuală şi independentă, contribuie la trecerea treptată de 
la gândirea concret intuitivă la gândirea simbolică, abstractă, pregătind copiii pentru înţelegerea şi 
însuşirea matematicii în clasa pregătitoare. 

Dacă preşcolarul este atras de matematică sau nu, depinde în mare măsură de educatoare, de 
modul cum proiectează activităţile, de multiplele procedee folosite, de noutatea pe care o transmite 
prin fiecare exerciţiu, de modul cum ştie să activeze gândirea, să-l atragă pe copil,  să participe 
direct şi activ la activitate. 

Nevoile şi cerinţele copiilor pe scena educaţională cer dascălilor o schimbare radicală a 
mentalităţii, a abordării creative a tematicilor propuse pe nivele de vârstă prin folosirea metodelor 
interactive de grup sau individuale. 

Activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan şi să contribuie la dezvoltarea 
independenţei în gândire şi acţiune. Metodele interactive de grup reprezintă un început, o 
schimbare, o noutate. Ele nu sunt lecţii model, ci propuneri pentru o bază practică, oferind un 
sprijin real copilului. 

Calea de învăţare pe care copilul o parcurge este determinată de metoda folosită. Zilnic în 
joaca copilului se poate observa o lume numai a lui care aduce comportamente, teme, idei şi 
probleme absolute noi în dezbatere. Prin metodele interactive de grup copiii îşi exersează 
capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de 
adult. 

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe, pe care copilul le percepe, 
făcându-l astfel responsabil în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Metodele implică mult tact 
din partea dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil, 
pesimist, agresiv, nerăbdător, acaparator, pentru fiecare găsind gestul, mimica, interjecţia, 
întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia dată. 

Este absolut necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea să dea dovadă de 
flexibitate şi creativitate în acelaşi timp în abordarea situaţiilor didactice, pentru a evita astfel 
rutina şi a acţiona pentru transformarea învăţământului care încă se bazează pe informaţie, pe 
reproducerea ei, într-un învăţământ global, integrat şi creativ, bazat pe educaţie, pe formare. 

Exemple: 
Metoda Lotus - Cunoscută şi sub denumirea de floare de nufăr, este o modalitate interactivă 

de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale 
din care derivă alte opt teme. 

Joc logic: ,, Formele geometrice” 
Obiectivul activităţii este acela de  exersare a capacităţilor şi de a recunoaşte, denumi şi 

utiliza figurile geometrice după diferite criterii. 
Desfăşurarea 
1.Se anunţă tema principala “ Figuri geometrice ” care este trecută în schemă. 
2.Sarcina copiilor este aceea de a enumera truse de joc existente în sala de grupă care conţin 

figuri geometrice. Rezultatul acestei sarcini este trecut în schemă ARCO, mozaic, cuburi cu litere, 
cuburi cu cifre, Logi I, Logi II, cuburi – puzzle, cuburi – zar . 

3.Copii sunt împărţiţi  în opt grupuri mici a câte 3 copii, fiecare grup primând câte un număr 
de ordine de la 1 – 8 sau unul dintre simbolurile aşezate într – un coşuleţ. 

4.Liderul fiecărui grup ia o trusă, o denumeşte apoi în cadrul grupului, analizează figurile 
geometrice, elaborează un plan de acţiune, “Ce putem face din..?”, “Cum realizăm..?”. 
Grupează  obiectele după diferite criterii, construiesc, alternează elementele, discută cu colegii de 
grup, iau decizii, colaborează. 



Educatoarea observă modul de lucru, cooperarea între membrii grupului şi identifică ideile 
care apar pe parcursul activităţii îi încurajează şi îi stimulează pe copii. 

În diagramă pot apărea construcţii prin utilizarea figurilor geometrice după unul sau mai 
multe criterii matematice:formă, culoare, mărime, grosime. Au în comun:formă-culoare; formă- 
mărime; culoare-mărime; grosime-mărime; grosime-culoare. După aşezare: plane, înalte, prin 
suprapunere, prin alăturare, prin alternare ( culori, mărimi, forme, grosimi). După model:structuri 
decorative, structuri geometrice.După simboluri:cuburi cu litere, cuburi cu cifre, după număr 
reprezentativ. După cantitate: multe, puţine, tot atâtea. 

Ca titlu a construcţiilor din figuri geometrice apar: construcţii asemănătoare cu denumiri 
diferite; construcţii diferite – denumiri diferite; construcţii diferite – denumire identică. 

5.Prezentarea rezultatelor muncii în grup. Fiecare grup prezintă construcţia / construcţiile 
menţinând crieteriile de utilizare a figurilor geometrice, denumirea construcţiei, figurile geometrice 
utilizate, modul de aşezare a pieselor. 

6.În cadrul evaluării educatoarea apreciază:implicarea copiilor în realizarea obiectivelor 
activităţii, colaborarea în interiorul grupurilor, capacitatea de a aştepta momentul prezentării 
rezultatelor, participarea creatoare a copiilor la activitate. 
              Metoda Cubului - Este  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect  
sau  a unei situaţii din mai multe perspective şi oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele 
necesare unei abordări complexe şi integratoare. Etapele: realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt 
scrise cuvintele - descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează; anunţarea temei; 
împărţirea grupei în şase grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. 

Tema: Coşul cu fructe 
Material: Fructe de diferite mărimi, în conformitate cu sarcina primită de fiecare grupă. 
Descrierea activităţii. 
Copiii sunt împărţiţi  în 6 grupe, câte 3-4 copii fiecare grupă. 
Grupa 1 are sarcina de a descrie elementele reprezentate şi să facă grupe după mărime: mere 

mari, pere mici, gutui mijlocii. 
Grupa 2 are sarcina de a compara numărul elementelor celor doua grupe: mere şi pere, 

mărimea ( mari , mici ) şi culoarea fructelor ( roşii, galbene şi verzi ) 
Grupa 3 analizează  grosimea prunelor alcătuind un şir crescător. 
Grupa 4 asociază forma merelor cu forma geometrică pe care o desenează ( cerc ). 
Grupa 5  deduce succesiunea elementelor dintr-un şir de fructe ( măr, pară, prună ) 

continuând şirul început. 
Grupa 6 argumentează de ce şirul nu respectă alternarea culorilor. 
Ciorchinele - Este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiiilor asupra unei teme şi 

facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând căile de acces şi actualizănd cunoşintele 
anterioare. Se realizează parcurgând următoarele etape: se scrie un cuvânt/temă (care urmează a fi 
cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie;se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele 
care vă vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi 
cuvântul iniţial;pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi 
conectate;activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 
acordată; 

Tema : Descompunerea numărului 10. 
Materiale : un panou mare în mijlocul căruia este trecut numărul 10. Se pun la dispoziţia 

copiilor jetoane colorate şi numerotate. 
Descrierea. 
Copiii se împart în grupe a câte doi. Fiecare echipă primeşte un nume asociat cu o culoare. 

În mijlocul panoului este trecut numărul 10. Se lucrează în echipe, fiecare echipă are sarcina de a da 
două variante de descompunere a numărului 10. După ce se vor epuiza toate ideile, toate 
cunoştinţele copiilor legate de descompunerea numărului 10, se unesc imaginile, se stabilesc 
legăturile şi conexiunile. 

Se citeşte şi analizează fiecare variantă de răspuns, se discută , se emit idei. 



La sfârşitul activităţii se face sinteza finală se structurează ciorchinele grupând variantele de 
descompunere a numărului 10 emise de către copii. Dacă este nevoie se fac completări. 
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BUCURIA DE A ÎNVĂŢA A COPIILOR 

pip. Prepeliţă Laura Georgiana 
pip. Florea Zoica 

Grădinița cu PP ,,Rază de Soare” Pitești, Argeș 
 

Rutinele şi tranziţiile sunt activităţi de dezvolare personală ce contribuie la menţinerea unui 
climat sănătos, armonios în sala de grupă, a tonusului copiilor şi a eficienţei parcursului învăţării pe 
durata întregii zile. În fiecare grupă este necesar să existe un program zilnic care să ilustreze 
activităţile specifice domeniilor experienţiale, dar şi pe cele de dezvoltare personală.  

Familiarizarea cu programul zilnic se face încă din primele zile de grădiniţă prin discuţii cu 
grupa, dar şi cu părinţii, pentru a-i asigura că activitatea din gradiniţă este bine planificată, iar acesta 
trebuie respectat. 

Conform noului Curriculum, tranziţiile sunt  „activităţi de scurtă durată care fac trecerea de 
la momente de rutină la alte tipuri de activităţi deînvăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în 
diverse momente ale zilei”. 

 În cadrul activităţilor desfăşurate în grădiniţă, tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, prin 
care se realizează trecerea de la o activitate la alta , de la momentele de rutină (sosirea copilului, 
întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena, masa de prânz, somnul, plecarea) la alte categorii de 
activităţi de învăţare. Programul zilnic al grădiniţei cuprinde jocurile şi activităţile didactice alese 
(ALA), activităţi pe domenii experienţiale (ADE) şi activităţi de dezvoltare personală (ADP). 
Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada după-amiezii 
şi activităţile opţionale.  

Tranziţiile pot lua forma unor cântecele, poezii, numărători, jocuri cu text şi cânt, ghicitori, 
povestioare etc. În acest fel se acoperă momentele libere şi se realizează legătură cu următoarea 
activitate într-un mod plăcut copiilor. Tranziţiile trebuie să ocupe un loc obligatoriu în cadrul 
procesului didactic şi au rolul de a stimula, relaxa şi deconecta preşcolarul pregătindu-l, totodata, 
pentru activitatea ce va urma. Alegerea tranziţiilor, momentul folosirii lor , tipul lor, depinde de mai 
mulţi factori. Pentru a folosi într-un mod constructiv aceste tranziţii educatoarea trebuie să 
cunoască, în primul rând, dinamica grupului de preşcolari, să adapteze tranziţiile la particularităţile 
de vârstă , la tema proiectului propus. Toate acestea depind şi de creativitatea educatoarei şi nu în 
ultimul rând de măiestria pedagogică. În momentul în care educatoarea proiectează scenariul unei 
activităţi instructiv-educative, tranziţiile vor fi menţionate clar în proiectul didactic, însă de multe 
ori ,situaţiile neprevăzute determină educatoarea să improvizeze.  

În astfel de momente, tranziţiile vin în ajutorul profesorului, şi chiar dacă activitatea 
următoare pare neatractivă pentru preşcolari, folosirea unei tranziţii la momentul potrivit, reuşeşte 
să stimuleze curiozitatea acestora şi se realizează astfel legătura cu noua activitate şi în acelaşi timp 
pregătirea grupei pentru aceasta. 
                   Un alt rol pe care tranziţiile reuşesc să-l exercite este cel de a linişti grupul de 
preşcolari. Sunt momente pe parcursul desfăşurării programului din grădiniţă când copiii devin prea 
gălăgioşi şi îşi pierd atenţia. Captarea atenţiei şi trezirea curiozităţii copiilor în astfel de situaţii 



devine o adevărată provocare pentru cadrul didactic, iar utilizarea unor tranziţii sub formă de 
cântecele sau poezii liniştitoare, la momentul oportun, vor  trezi din nou interesul pentru activitatea 
desfăşurată. 

De asemenea ,atunci când se trece la o rutină (ne spălăm pe mâini, mergem la baie, copiii ies 
în curtea grădiniţei, se pregătesc pentru plecarea acasă etc.), tranziţiile sunt cele mai potrivite pentru 
a pregăti desfăşurarea acestor rutine. 
 
Modele de tranziţii: 
 
 
PREGĂTIREA PENTRU MASĂ 
1. Jucăriile adunăm,                Mâinile ni le spălăm, 
   Vasele le aranjăm,                La masă ne aşezăm 
   Sala noi o pregătim,             Poftă bună, mulţumim, 
  Şi la masă noi pornim.          Şi mâncarea o servim. 
( versurile se cântă pe meoldia  cântecului „Bate vântul frunzele”) 
 
 
2.  Haideţi cu toţii, de grabă ne-adunăm, 
     Sala de grupă frumos o aranjăm. 
     Fetele fac ordine, la bucătărie, 
     Iar baieţii strâng de zori 
 
 
     Masa ne-aşteaptă doar cu bunătăţi, 
     Mâncarea-i gustoasă, miroase şi-o pofteşti, 
     Fetele se aşează-n rând, una după alta, 
     Iar baieţii vin în grabă chiar acum. 
(versurile se intonează pe melodia cântecului „Toamna ne-mbie”) 
 
 
3.   1, 2, 3, 4,                                                   9, 10, 11, 12, 
      Toţi de grabă ne-adunăm,                         Către baie ne-ndreptăm, 
      5, 6, 7, 8,                                                    13, 14, 15, 16, 
   În perechi noi ne grupăm.                            Mâinile ni le spălăm. 
PREGĂTIREA PENTRU SOMN 
1. Ora 1 a sosit, noi ne punem la dormit, 
    Pijamaua o – mbrăcăm, 
    Hainele le ordonăm, 
    Capul pe perna – l culcăm, 
    Pe Moş Ene îl chemăm. 
 
 
TREZIRE 
1. Ne-mbrăcăm, ne-mbrăcăm,                         
    Hainele de grabă pe noi le luăm, 
    Pijamaua jos o dăm, 
    Plapuma o aranjăm. 
    Ne-mbrăcăm, ne-mbrăcăm,                          
    Hainele de grabă pe noi le luăm, 
   (versurile se intonează pe melodia cântecului „Ne jucăm cu degetele”) 
 



PREGĂTIREA PENTRU ACTIVITĂŢI 
 
1.  Astăzi noi vom număra,                             2. Cel mai mult, aici la grădi, 
     Şi mulţimi noi vom forma.                              Noi am vrea să ne jucăm, 
     Cu jetoanele lucrăm,                                       Dar trebuie să şi lucrăm. 
      În perechi le aşezăm.                                      La măsute ne-aşezăm, 
                                                                              În caiete completăm 
                                                                             Cu creionul desenăm. 
3.    1, 2, 1, 2, 
Câte doi în pas vioi. 
Braţele le ridicăm, 
Mâinile le fluturăm. 
Stânga, dreapta 1, 2, 
Faceţi şi voi ca şi noi. 
 

Rutinele sunt activităţi care se deruleaza pe parcursul întregii zile şi au un rol fundamental 
pentru dezvoltarea personală a copilului. Fiecare moment trăit de copil este o ocazie de a învăţa 
ceva, iar acestor activităţi de învăţare prin care îi sunt satisfăcute copilului nevoile primare, trebuie 
să le acordăm aceeaşi atenţie pe care o acordăm activităţilor didactice, în organizare, planificare şi 
desfăşurare. Formarea rutinelor şi respectarea lor menţin copilul implicat în acţiuni adecvate şi scad 
frecvenţa situaţiilor în care copiii pot manifesta comportamente inadecvate. 

Din punct de vedere psihologic, rutinele au scopul de a oferi sentimentul de control şi de 
predictibilitate asupra evenimentelor. Prin participarea la aceste activităţi desfăşurate ritmic, copiii 
învaţă despre momentele zilei, succesiunea lor şi activităţile specifice acestora, li se formează 
sentimentul de apartenenţă la grup, iar ei se simt în siguranţă. 

Rutinele includ următoarele tipuri de activităţi: sosirea şi plecarea copilului din grădiniţă, 
salutul, gimnastica de înviorare, întâlnirea de dimineaţă, gustările, micul dejun şi masa de prânz, 
igiena, spălatul şi toaleta, somnul/ perioada de relaxare de după-amiază. 

Chiar dacă sunt activităţi simple, rutinele sunt problematice pentru mulţi copii. De fapt, 
majoritatea părinţilor care solicită consiliere spun că rutinele sunt unele din cele mai tensionate 
momente de peste zi: copilul face crize de furie când trebuie să îşi aleagă îmbrăcămintea, refuză 
categoric să se spele pe dinţi , protestează la plecarea de acasă sau de la locul de joacă etc. 

Avantajele  şi  importanţa  rutinelor sunt: rutina  are  rolul  de  a  focaliza  atenţia  copilului, 
de  a-l  linişti  şi  relaxa, este  foarte  benefică  pentru  preşcolari datorită  faptului  că  anticiparea  a  
ceea  ce  va  urma  conferă  un  sentiment  de încredere, copiii  mici  sunt  debusolaţi  de  
dezorganizarea  unei   zile, iar un  ritual, o  activitate  devenită  obişnuinţă, le  creează stabilitate, 
atunci  când  un  copil  nu  depinde  de  un  program, comportamentul  lui  reflectă  lipsa  acestuia, 
fiind  haotic. Rutinele  acoperă  nevoile  de  bază  ale  copilului  şi  contribuie  la  dezvoltarea  
globală  a  acestora. 

Noul  curriculum  are  la  bază  realitatea  educaţională  a  vârstelor  mici. Se pune accentul 
pe utilizarea rutinelor şi a tranziţiilor deoarece acestea stimulează în mod constant nevoia de 
învătare a preşcolarului. În momentul de faţă se  promovează flexibilitatea  programului  instructiv-
educativ, cu rolul  de  a spori calitatea  educaţiei  la  preşcolari. Procesul instructiv-educativ  trebuie  
să  fie  centrat  pe  copil, pornind  de  la  ideea  unei  învăţări  cât  mai  naturale, în acord  cu nivelul 
experienţelor  traversate  de  acesta în viaţa cotidiană, dar respectând particularităţile individuale ale 
copilului.         
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45. INTERDISCIPLINARITATEA PRIN METODA PROIECTELOR  ÎN ACTIVITATEA 
INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ DIN GRĂDINIȚĂ 
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Grǎdinița cu P.P ”Palatul Fermecat” Reșița  
 

              Activitǎţile desfǎşurate prin metoda proiectelor presupun o investigaţie întreprinsǎ de cǎtre 
copii pe o temǎ şi un subiect despre care ei doresc sǎ cunoascǎ mai mult. 
              Prin valorificarea capacitǎţilor acestora, tratarea lor cu responsabilitate, respect şi 
profesionalism, dǎ posibilitatea de-a aplica priceperile dobândite, le stimuleazǎ interesele, 
capacitǎţile intelectuale, abilitǎţile practice şi trǎsǎturile pozitive de personalitate. De asemenea, 
proiectele constituie o investigaţie a unui subiect spre care copilul îşi îndraptǎ întreaga atenţie şi 
energie depistând detaliile şi întelegând subiectul în întreaga sa amploare fǎrǎ a-l obliga sǎ rǎspundǎ 
strict la întrebǎrile puse de educatoare. 
              A preda dupǎ metoda proiectelor înseamnǎ a îmbunǎtǎţi cunoştinţele predate anterior, pe 
de o parte şi pe de altǎ parte, a completa progresiv teme încât sǎ nu devinǎ o reptare monotonǎ a 
sarcinilor propuse în cadrul jocurilor şi a activitǎţilor frontale. 
              Pe parcursul anilor, am desfǎşurat mai multe proiecte tematice, abordând diverse teme cum 
au fost: „Comunitatea în care trăim, o mare familie”, „Pe aripi de primǎvarǎ”, „Toamna, un cântec 
în culoare”, dar în aceastǎ lucrare vom exemplifica desfǎşurarea a douǎ proiecte recente : „Apa - 
izvorul vieţii” şi  
„Ou roșu și frumos, de Învierea lui Hristos”. 
              În cadrul proiectului tematic „Apa – izvorul vieţii” ,copiii au dobândit informaţii despre 
apǎ: 
 caracteristici (culoare, miros, gust) 
 stǎri de agregare ( solidǎ, lichidǎ, gazoasǎ ) 
 foloase ( prepararea hranei, igienǎ ) 
 tipuri de ape ( ape de suprafaţǎ, ape subterane ) 
 utilizare ( electricitate, agriculturǎ, industrie, navigaţie ) 

Astfel am realizat în viziune interdisciplinarǎ urmǎtoarele activitǎţi: 
 CUNOAŞTEREA MEDIULUI: „Apa şi transformǎrile ei”- experiment 
 EDUCAREA LIMBAJULUI:  

„Norii” – memorizare- de Passionara Stoicescu                           
       „Pic-Pic şi Picǎ-Picǎ  - povestire –de Liliana Trǎsnea   
 ACTIVITATE MATEMATICĂ: 

„Să ne jucăm printre nori și cifre”(fişe de lucru diferențiat concepute – consolidare numerație 
limitele 1-8)  

      „Alcǎtuirea scǎrii numerice de la 1-8”( fişe individuale de lucru   
                       - coloreazǎ paharele cu apǎ în ordine descrescǎtoare) 
 EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ:  

„Valurile mǎrii” (tehnicǎ mixtǎ-pastǎ de bǎrbierit şi tempera) 
 EDUCAȚIE MUZICALĂ:  

Cântec „Ploaia” - predare 
Joc muzical „Podul de piatrǎ”- repetare 

 EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE: „Apa izvorul vieţii”-convorbire 
 ACTIVITATE PRACTICĂ: „Paharul pentru apǎ” 
 EDUCATIE PSIHO-MOTORIE: „Alergare cu ridicarea genunchiului la piept”; Joc „Aleargǎ 

odata cu râul” 
ACTIVITĂȚI ALESE ȘI RECREATIVE 
 BIBLIOTECĂ:  

„Citim imagini, pliante ,albume cu ape curgǎtoare” 
      „ Citim imagini, pliante, albume, cu ape stǎtǎtoare” 



      „La pescuit”- întâmplǎri hazlii 
      „Puzzlle” 
 ARTE: „Picǎturi de ploaie”- dactilopicturǎ 
 CONSTRUCȚII: „Poduri peste ape”,  ”Bǎrcuţe”, „Drumuri cǎtre .....Marea Neagrǎ” 
 JOCURI DE CREAȚIE: „De-a marinarii”, „De-a constructorii de hidrocentrale” 
 ȘTIINTE: „De ce îngheaţǎ apa?”, „Cum se formeazǎ norii?”, „Circuitul apei în naturǎ” 
 JOCURI SENZORIALE: „Rece – cald”, „Spune ce gust are?” 
 EDUCAȚIE ECOLOGICĂ:  

„Udǎm/curățim brazii din curtea grǎdiniţei” 
 PROGRAM DISTRACTIV:  

„Facem bulgǎri de zǎpadǎ” 
      „Mǎri şi oceane”- reconstituiri de imagini 
      „Cu patinele la joacă”- concurs 
      „Gheaţǎ la malul Bârzavei” – plimbare 

La al doilea proiect „Ou roșu și frumos de Învierea lui Hristos” am transmis şi valorificat 
cunostinţe referitoare la: 
 semnificaţia religioasă Paştelui (trǎdarea lui Iisus, drumul Crucii, rǎstignirea lui Iisus, Învierea.) 
 obiceiuri tradiţionale de Paşti (încondeiatul ouǎlor, sosirea Iepuraşului, udatul fetelor) 
 mâncǎruri tradiţionale de Paşti în Banat (ouǎle roşii, pasca, cozonacul, preparate din carne de 

miel) 
Pentru a realiza obiectivele propuse am desfǎşurat interdisciplinar urmǎtoarele categorii de 

activitǎţi: 
 CUNOAȘTERA MEDIULUI: „Minunea învierii”-povestire- Biblia ilustratǎ pentru copii 
 EDUCAREA LIMBAJULUI:  

„ In ziua de Paşti”- memorizare- de Elena Farago 
      „ Cui  dǎm ouǎ roşii?”- joc didactic- 
 ACTIVITATE MATEMATICĂ:  

”Iepurașul ne învață…” (compunerea şi descompunerea în limitele 1-9, învǎţarea numerelor 
ordinale de la 1-9) 

 EDUCAȚIE ARTISTICO – PLASTICĂ: „Ouǎ roșii de Paşti” 
 EDUCAȚIE MUZICALĂ: „ Hristos a înviat” 
 EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE: „ Cum ne pregǎtim de Paşti?” – convorbire 
 ACTIVITATE PRACTICĂ: „Coşuleţul cu ouǎ” – tǎiere, lipire. 
 ACTIVITATE PSIHO – MOTORIE: „Sǎritura de pe loc cu desprindere de pe un picior cu 

întoarcere”, joc: „Iepuraşii sar într-un picior” 
 
 
 
ACTIVITĂȚI ALESE ȘI RECREATIVE: 

BIBLIOTECĂ: „ Citim imagini cu icoane”, „Aranjǎm ouǎle dupǎ mǎrime şi culoare”,  „ Domino” 
„Citim imagini despre iepuraşul de Paşti” 

 ARTE: „Desenǎm coşuri cu ouǎ roşii”- desen din imaginaţie  
                   „Decorǎm ouǎ de Paşti” 
                   „Albumul nostru de Paşti”- aranjarea pozelor în album 
 CONSTRUCȚII: „Coşulete pentru ouǎ” ( floricele) 
                                   „Biserica din cartier”( cuburi) 
                                   „Cuiburi pentru iepuraşi”(Intellective Game) 
 JOCURI DE CREATIE: „ La udat”, „De-a doctorii” (consultǎ iepuraşii bolnavi) 
 ACTIVITATE GOSPODAREASCĂ: „Prǎjituri pentru masa de Paşti”, „Aranjarea sǎlii pentru 

serbare” 
 ȘTIINTE: „Ce ştim despre Paşti”? – convorbire 
 JOC SENZORIAL: „Vopsele pentru ouǎ”- culorile 



 PLIMBĂRI, VIZITE: „Binecuvântarea preotului” – vizitǎ la Biserica Ortodoxǎ ”Sf. Ierarh Iosif 
Cel Nou de la Partoș” 

      „Dǎruim din suflet” – vizitǎ la Centrele de copii din oraș – dǎruirea fiecǎrui copil a unui cadou 
confecţionat şi pictat de copii, pachete cu prǎjituri şi fructe, haine. 
     „Primǎvara bucuriei” - prezentarea spectacolului realizat de preșcolari sub îndrumarea 
educatoarelor. 
              Evaluarea proiectelor s-a materializat prin expoziţii cu lucrǎri ale copiilor, albume cu 
fotografii ale copiilor din timpul derulǎrii proiectelor, serbări tematice. 
              Ambele proiecte şi-au extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului educaţional 
dincolo de sala de grupǎ si au demonstrat care sunt efectele învǎţǎrii interdisciplinare şi active. 
              Bucuria şi satisfacţia s-a citit pe feţele copiilor, pǎrinţilor şi de ce nu şi a noastrǎ. 
              În loc de concluzii: 
              „Niciodatǎ nu vom şti totul şi mereu vom avea ceva de învǎţat”.  

Desfǎşurarea activitǎţilor instructiv-educative din grădiniță în mod interdisciplinar prin 
metoda proiectelor reprezintă o oportunitate reală în descoperirea firească și temeinică a 
cunoștințelor utile, esențiale prin relaționarea directă cu mediul înconjurǎtor. A comunica, a deduce, 
a acţiona reprezintă direcții de abordare a actului educațional derulat în preșcolaritate. 
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Extinderea rolului educaţiei în societatea democratică conduce în mod inevitabil la 
amplificarea investigaţiilor întreprinse în acest domniu,prin lărgirea ariei tematiceşi perfecţionarea 
investigaţiilor de cercetare. 

  Multiplele cercetări consemnate în literature de specialitate delimitează  mai multe tipologii de 
cercetare în funcţie de metodologia adoptată cum ar fi: 

-cercetări observaţionale (nonexperimentale) 
-cercetări experimentale 
Specific  pentru  cercetările observaţionale este faptul că agentul acţiunii(cadrul didactic 

cercetător) îşi propune să urmărească aspecte ale propriei sale activităţi,pentru a desprinde anumite 
constatări şi concluzii de natură psihopedagogică despre un elev sau o clasă de elevi. Întrucât este 
implicat nemijlocit în desfăşurarea acţiunii educaţionale ,prezenţa sa nu distorsionează rezultatele 
,având în acelaş timp posibilitatea să insiste  asupra amănuntelor şi să urmărească detaliile. 

Asemenea cercetări au o valoare descriptivă,oferind date asupra interacţiunilor dintre 
variabilile  acţiunii educaţionale,aşa cum se prezintă ele în mod natural şi permit delimitarea şi 
înregistrarea tuturor faptelor concrete,semnificative privitoare la problema investigată, care prin 
prelucrare şi interpretare  permit desprinderea unor concluzii teoretice şi sugestii practice.  
    Prin metodologia aplicată aceste acţiuni  stimulează  activitatea educatorului  
permiţând efectuarea unor reflecţii pihopedaogice privitoare la originea lor şi eventualele procedee 
de intervenţie. 

 
Cercetarea - acţiune, modalitate de stimulare a activităţii educatorului 



 
Cercetările pedagogice reprezintă un autentic factor de reglare, autoreglare, optimizare şi 

autooptimizare a sistemului de învăţământ şi a activităţii educaţionale, un factor de promovare a 
progresului general în educaţie. Ele au caracter riguros, ştiinţific, propunându-şi să studieze 
fenomenele educaţionale în complexitatea lor, în manieră interdisciplinară, pluridisciplinară sau 
transdisciplinară. 

Nu trebuie absolutizată dimensiunea cantitativă a fenomenelor educaţionale şi nici paradigma 
cercetării cantitative a acestora, în defavoarea celei calitative. 
În realitate nu se stabilesc relaţii de opoziţie, ci, dimpotrivă, de strânsă interacţiune şi 
complementaritate în vederea cunoaşterii cât mai obiective a unor aspecte ale realităţii educaţionale. 
Aşadar, cercetarea cantitativă nu poate substitui cercetarea calitativă şi invers. De altfel, în planul 
general al cunoaşterii ştiinţifice s-a renunţat la dihotomia cunoaştere cantitativă şi cunoaştere 
calitativă. 

În funcţie de situaţie, se pot realiza cercetări extensive, bazate pe observaţie, chestionare, 
lucrări scrise, prin care sunt urmărite clase întregi sau grupe de clase şi cercetări intensive, realizate 
pe eşantioane reprezentative, prin utilizarea de metode analitice (interviuri individuale, analiza 
portofoliilor, studiul de caz). Rezultatele obţinute asupra eşantionului studiat sunt confruntate cu 
datele culese prin metode extensive, formulându-se concluziile cercetării. Expresia Cercetare - 
acţiune a fost formulată pentru prima dată de psihologul Kurt Lewin în 1944, descriind procesul ca 
o succesiune a fazelor de planificare, culegere a datelor şi execuţie. 

Cercetarea - acţiune reprezintă o formă de abordare autoreflexivă realizată de participanţii la 
situaţii educaţionale cu scopul de a îmbunătăţi : 
• raţionalitatea şi justeţea propriilor practici educaţionale; 
• înţelegerea acestor practici şi a situaţiilor în care se desfăşoară practicile respective. 

Modelul Cercetare-acţiune este văzut ca un proces de rezolvare de probleme în cadrul căruia 
colaborează practicienii şi cercetătorii. Aceştia aduc laolaltă propriile obiective şi valori, 
împărtăşind experienţe comune, dar şi diferite în acelaşi timp. 

Cercetătorii sunt mai mult centraţi pe valori ca precizie, control, interpretare şi răspuns. Ei au 
tendinţa de a realiza generalizări pe baza diferitelor evenimente concrete. 

Practicienii sunt mai mult centraţi pe acţiune, fiind preocupaţi de ceea ce se întâmplă în 
situaţia de predare - învăţare. Ei traduc generalizările în acţiuni concrete. 

Cercetarea şi acţiunea ca activităţi separate, cu ideologii şi modus operandi specifice, se pot 
conjuga, nemaifiind mutual contradictorii.  

Ca mijloc de îmbunătăţire a comunicării dintre practică şi teorie, cercetarea - acţiune conferă 
educatorului un nou statut. Acest nou statut nu este doar necesar, ci şi eficient în ameliorarea 
praxisului. Când educatorul devine cercetător, el percepe succesul şi are o altă perspectivă asupra 
colectivului de elevi. 
Scopul multor cercetări - acţiune desfăşurate în clasă este acela de a îmbunătăţi practica. El 
reprezintă însă şi un mijloc eficient de perfecţionare a educatorului şi de introducere a unor noi 
abordări, metode şi competenţe în clasă. 

Educatorul - cercetător se concentrează pe identificarea, clarificarea şi rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă în transpunerea valorilor educaţionale în practică. El trebuie să reflecteze atât 
asupra mijloacelor, cât şi asupra rezultatelor deoarece activităţile de predare reprezintă interpretări 
practice ale unor valori. Prin desfăşurarea unei practici reflexive, este necesar ca educatorul - 
cercetător să se autoevalueze permanent. În centrul atenţiei trebuie să se situeze integrarea teoriei şi 
practicii, teoriile educaţionale fiind considerate ca sisteme de valori, idei şi convingeri reprezentate 
în formă de practici, nu în forme enunţiative, declarative, ele dezvoltându-se prin şi în practica 
îmbunătăţită. Astfel, dezvoltarea teoriei şi îmbunătăţirea practicii nu mai sunt procese separate. 

Calitatea de educator - cercetător se poate dezvolta prin practicarea unor dialoguri cu parteneri 
profesionali, prin întâlniri periodice, analize critice, împărtăşirea experienţelor. În acest sens, se 
impune respectarea unei game largi de condiţii, dintre care amintim : participarea să se realizeze pe 



bază voluntară, să fie planificată, educatorul investigând aspectele practice cotidiene, identificate, 
observate în propria clasă, urmărind, în acelaşi timp, şi îmbunătăţirea experienţei profesionale. 

Activitatea educatorului se centrează pe studierea unui grup particular, de exemplu, clasa de 
elevi. Cercetarea reprezintă un proces flexibil şi de schimbare, dezvăluind educatorului posibilităţi 
de acţiune viitoare, fiind sprijinit în acelaşi timp, de colegi, experţi, profesionişti.  De-a lungul 
cercetării, informaţiile sunt colectate împărtăşite, discutate, înregistrate, evaluate, acţionându-se pe 
baza lor. 
Aceste informaţii au, de obicei, caracter observaţional şi comportamental. Judecăţile sunt fondate pe 
cunoaşterea personală a situaţiei şi prezintă o viziune mai relaxată asupra metodei ştiinţifice.  

Modelul Cercetare - acţiune este transferabil în multe situaţii, dar rezultatele sunt specifice în 
funcţie de situaţiile şi persoanele implicate în cercetare. El stimulează dezvoltarea profesională a 
educatorului, a competenţelor sale şi dezvoltă cultura de colaborare în şcoală. 
Implicarea educatorului în colectarea şi interpretarea datelor despre propria lui practică 
generează creşterea responsabilităţii, acceptarea şi asumarea schimbărilor. 

Derularea acţiunii şi cercetării are efecte pe termen lung datorită abilitării educatorului ca 
cercetător al propriei practici. 

Participarea educatorului ca cercetător implică luarea de către acesta a unei poziţii 
antibirocratice prin care devine conştient de cadrul contextual mai larg. 

Rezultatele obţinute de educatorul - cercetător se reflectă nu numai asupra clasei, ci şi asupra 
şcolii, având un impact puternic şi asupra comunităţii. Ele pot informa şi inspira măsurile de 
schimbare iniţiate de către decidenţii din învăţământ. 
Integrarea viitorilor cetăţeni în societatea noului mileniu solicită o atitudine novatoare, antirutinieră, 
abilitatea de a gândi deschis, critic şi constructivist, de a prefigura diverse perspective. 

Se ştie că fiecare individ este unic în felul său. Actul didactic realizat în şcoală trebuie să 
acţioneze ca un stimulent pentru dezvoltarea personalităţii copilului, adaptându-se astfel 
conţinuturile învăţăturii la ritmul de dezvoltare al fiecărui individ, acceptându-se diversitatea, 
disonanţa. 

Prin competenţele sale, educatorul urmăreşte să transforme şcoala într-o instituţie care 
exersează democraţia, eliminând practicile nedemocratice care formează cetăţeni abstracţi, rupţi de 
realităţile pe care le trăiesc, incapabili de a lua decizii pentru ei, înşişi. 

Ar trebui ca şcoala să aibă ca obiectiv alfabetizarea civică prin practici democratice de predare 
şi printr-un curriculum care să-i implice activ pe elevi în deciziile şcolii pentru ca, ulterior, să 
participe la viaţa publică (aceasta fiind cerinţa fundamentală a democraţiei).   

În concluzie, se impune tot mai mult abilitarea educatorilor, atât în cadrul programului de 
formare continuă, cât şi a celor de formare iniţială - pentru participarea la proiectele centrate pe 
cercetare - acţiune.  
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47. METODE CREATIVE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE 
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Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În 
întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, 
îl au primii ani de şcoală. 

Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De 
aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi 
procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului 
instructiv-educativ . 

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou si 
important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre 
autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 
valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. 

Caracteristicile metodelor interactive: 
• sunt atractive; 
• stimulează implicarea activă în sarcina didactică 
• stimulează iniţiativa; 
• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 
• asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare; 
• valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor; 
• acţionează asupra gândirii critice a elevilor; 
• elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 
• promovează învăţarea prin cooperare; 
• copiii învaţă să argumenteze acţiunile; 
• îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur.  

BRAINSTORMINGUL SAU CIORCHINELE DE IDEI 
O strategie care oferă posibilitatea de a-i pune pe elevi în situaţia de a se gândi la o temă pe 

care o vor întâlni în text şi de a face asociaţii în legătură cu aceasta. 
* Dacă, de exemplu, se citeşte un text despre primăvară, li se cere elevilor să se gândească la 

idei, sentimente, evenimente pe care le pot asocia acestui anotimp. 
* Se realizează un ciorchine de idei reţea care să sintetizeze ideile exprimate de ei.  
CIORCHINELE 
Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile 

despre un subiect . Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze 
cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare. 

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi 
să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi 
semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa ciorchinele. 

Avantaje: 
• nu se critică ideile propuse; 
• poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii 

aşteptate de la elevi; 
• se poate aplica individual, în perechi sau în grup; 

se poate aplica în orice moment al lecţie ; 
• solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii.  



METODA CADRANELOR 
Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane. 
*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual. 
*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele: 
I. Am admirat…. II. Dezaprob…. 
III. N-am înţeles… IV. Am învăţat…. 

Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai multe 
răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze 

Avantaje: 
• stimulează atenţia si gândirea; 
• scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 
• conduce la sintetizare/esenţializare; 
• uşurează asimilarea de noi cunoştinţe; 
• se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare; 
• se poate folosi în diferite momente ele lecţiei; 
• stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică. 

CUBUL 
Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea 

oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare. 
Avantaje: 

• determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea 
sarcinilor; 

• permite diferenţierea sarcinilor de învăţare ; 
• formează deprinderi de muncă intelectuală; 
• stimulează gândirea logică a elevilor ; 
• creşte responsabilitatea faţă de învăţare şi faţă de grup; 
• sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii ); 
• familiarizează elevii cu cercetarea ştiinţifică; 
• formează abilităţi de comunicare şi cooperare . 

Limite: 
• rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp; 
• se creează un zgomot oarecare ; 
• facilitează erori în învăţare; 
• nu există un control precis asupra cantităţii/calităţii cunoştinţelor dobândite de fiecare elev. 
Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 

antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor 
interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii 
în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură 
condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine 
pentru activitatea socială. 

Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar 
putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii. 
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48. ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂŢILOR PE DOMENII EXPERENŢIALE  
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Învăţământul preşcolar, componentă a sistemului naţional de învăţământ, are rolul de a ajuta  

copilul să socializeze, să respecte regulile într-un grup social , ajutând totodată şi la dezvoltarea 
autonomiei personale,dar are si rolul de a  pregăti copilul pentru şcoală. Astfel, prin activităţile 
desfăsutate gădiniţa ocupă un   rol important în dezvoltarea copilului din punct de vedere psihic .  

Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare 
serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru viitor. Ne confruntăm 
frecvent cu problema de a-i pregăti optim pe copii pentru a reuşi într-un viitor pe care nu-l putem 
prevedea. Volumul enorm de informaţii face să devină imposibil de crezut că ceea ce învaţă copilul 
în şcoală ar putea fi semnificativ faţă de ceea ce va trebui ca ei să ştie în cursul vieţii lor..  

Grădiniţa este locul unde se pun bazele formării personalităţii copilului. Copilul este fiinţă 
unicată cu particularităţii originale riguros individualizate, ce trebuie să beneficieze de multă atenţie 
din partea adultului,fie părinte,fie cadru didactic. 

Prin abordarea integrată a activitătilor în grădinită, facem ca graniţele dintre tipurile şi 
categoriile de activităţi să dispară şi să studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a 
mai multor ştiinte. 

 În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a curriculum-ului este 
considerată o provocare pe care învăţământul preşcolar şi-a asumat-o atât la nivelul proiectării 
documentelor curriculare cât şi la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. Documentele 
curriculare care organizează activitatea educaţională în învăţământul preşcolar asigură  un cadru 
normativ care susţine din plin abordarea integrată a curriculum-ului. Prin această abordare integrată 
strategiile de predare-învăţare-evaluare  sunt diversificate, spaţiul educaţional este amenajat în 
funcţie de tema proiectului, iar familia joacă un rol  important în  desfăşurarea activităţilor,  prin 
contribuirea cu materiale  şi implicarea în desfăşurarea activităţilor la grupă. 

Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare conform noului curriculum pune 
accent deosebit pe metodele activ-participative, pe joc ca formă fundamentală de activitate şi formă 
de învăţare cu importanţă decisivă pentru dezvoltarea şi educaţia copilului, pe evaluare, care ar 
trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la grup . 

Noul curriculum pentru educaţia timpurie structurează experienţele copilului pe domenii 
experenţiale: limbă şi comunicare, ştiinţe, estetic-creativ, om şi societate, şi psihomotric. Având în 
vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, ca şi intenţia organizării unor 
activităţi integrate, sala de grupă este împărtită pe mai  multe centre de activitate, după cum 
urmează: Bibliotecă, Ştiinţe, Arte, Construcţii, Joc de rol, Nisip şi apă.Astfel, predarea integrată a 
cunoştinţelor  se dovedeşte a fi o soluţie mai bună de corelare a ştiinţei cu  societatea, cultura şi 
tehnologia. 

Activităţile integrate prezente în planificarea calendaristică sunt proiectate conform planului 
de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, în funcţie de tema anuală de studiu ,de tema 
proiectului, dau posibilitatea educatoarei de a avea  o mai mare libertatate  de a alege  sau propune 
conţinuturi. Reușita predării integrate a conţinuturilor în grădiniţă ţine în mare măsură de gradul de 
structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o 
manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învăţarea conform unei structuri 
riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. În activităţile  integrate 
accentul  cade pe activităţile  de grup şi nu pe cele cu  întreaga  grupă. O idee transcede graniţele  
diferitelor  discipline şi organizează  cunoaşterea  în funcţie de tema dezbătută, aleasă.  

Astfel, în cadrul activităţilor integrate, abordarea  realităţii se realizeză  printr-un demers 
global, graniţele dintre  categoriile şi tipurile  de activităţi  dispar,acestea cotopindu-se  într-un 



scenariu  unitar. Scenariul trebuie să fie  întocmit foarte bine de către educatoare, cu obiective clare, 
cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector de activitate şi asigurarea unei palete variate de 
opţiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse. Scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în 
grup, motivul fiind o poveste, o întîmplare sau un personaj si chiar dacă continuturile apartin unor 
domenii diferite au totusi un subiect comun care urmează să fie studiat în urma realizării 
obiectivelor propuse. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre 
care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora 
încurajează  copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, 
să facă predicţii. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile 
cu specialisti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească 
contactul cu lumea înconjuratoare. În atenţia  educatoarei se află în permanent, întreaga  paletă de 
activităţi ( jocuri  şi activităţi  la alegere,activităţi  pe domenii experenţiale,  activitati de dezvoltarea 
personală) şi modalităţi de organizare a acestora. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în 
microgrupul din care fac parte, participand la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din 
jur sau create chiar de ei. 

Pentru a putea realiza activităţi integrate , trebuie să organizăm centrele. De aceea , de altfel 
cum prevede şi curriculumul , grupa  este împărţită pe trei centre , pe care le pot schimba în funcţie 
de activitatea integrată pe care urnează să o  desfăşor. Trebuie totodată asigurat un micromediu fizic 
şi psihic adecvat comunicării , participării şi dezvoltării fiecărui copil în ritmul propriu. 

Activităţile integrate sunt iubite de  copii , deoarece implică folosirea jocului sub toate 
aspectele lui , alegerea partenerilor de joc şi a momentului când îl desfăşoară. Ei nu se mai 
plictisesc, descoperă lucruri noi prin efortul propriu de cercetare, nu obosesc, ci participă activ şi 
depun efort comun în căutarea răspunsurilor.  

Preşcolarii sunt avantajaţi , deoarece li se lasă libertate de exprimare şi acţiune, dezvoltându-
şi imaginaţia, gândirea şi memoria. Totodată , educatoarea fiind doar ghid, copiii văd în ea un 
prieten care îi ajută la nevoie, nu se mai simt priviţi de sus. 

Activităţile de tip  integrat implică alegerea unor metode active, selectarea şi proiectarea 
unor teme şi conţinuturi împreună cu preşcolarii. Trecându-se de la lucrul cu toată grupa de copii, 
de la stilul fragmentat, la activităţile de grup, sunt atraşi şi copiii timizi, retraşi şi cei care întâmpină 
greutăţi în rezolvarea unor sarcini, deoarece vor lucra împreună cu cei activi, vor cerceta şi vor 
căuta cea mai bună soluţie pentru rezolvarea unei probleme. 

De exemplu, activitate integrată, nivel de vârstă 3-5 ani, cu tema : “ Adunăm fructe din 
livadă” -  Activităţi pe domenii experenţiale: DPM – Educaţie  fizică  şi DŞ- Activitate matematică. 
Scopul activităţii: Dezvoltarea  deprinderii  motrice  de bază, mersul, în diferite  direcţii; verificarea 
unor  cunoştinţe  şi  capacităţi  matematice ale copiilor despre  mulţimi  şi  cifre,în concentrul 1-4. 
Dezvoltarea  capacitătii de a opta,  de a lua  decizii, de a  relaţiona  cu  ceilalţi.                                         

Se impune, ca procesul educaţional să fie creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze 
pe copii în vederea asimilării informaţiilor.  

Reuşita  predării integrate  a conţinuturilor în grădiniţă, în cadrul activităţilor pe domenii 
experenţiale,şi nu numai, ţine în mare masură  de gradul de structurare  a conţinutului  proiectat 
ţintind  anumite finalităţi  care să asigure  continuitate  în învăţare. 
 
Bibliografie:***Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă; 
Revista Învăţământului Preşcolar nr.1-2/2009, pag.184-194; 
Curriculum pentru  învățământ preșcolar, ( 3 -6 ani), 2008 
 
 
  



 
49. EDUCAREA LIMBAJULUI PRIN RECEPTAREA TEXTELOR LITERARE 
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        În cele ce urmează voi aborda o parte din receptarea textelor literare și anume receptarea 
prozei folclorice care este mult folosita în rândul preșcolarilor și elevilor. 
         Folclorul literar reprezintă un domeniu vast, cu un conținut deosebit de bogat și variat care 
cuprinde literatura, jocurile și obiceiurile populare, formele de teatru și spectacol popular. Literatura 
cultă izvorăște din cea populară. În dezvoltarea istorică a literaturii se constată o perfectă 
continuitate și interdependență între cei doi făuritori de artă. 
           Textele prevăzute în  literatura pentru copii acoperă în mare masură categoriile și speciile 
folclorului literar, atât în versuri cât și in proză. Ele cuprind: colinda, basmul, legenda, snoava și 
teatrul folcloric. Cea mai răspândită specie folclorică aparținând genului epic în proză și folosit cu 
preponderență în rândul preșcolarilor este basmul. În ciuda vechimii sale considerabile, basmul își 
trăiește și astăzi “tinerețea  fără bătrânețe”. 
            Fiind o narațiune amplă, pluriepisodică, basmul exprimă de regula conflictul dintre bine, 
reprezentat de Făt-Frumos, Prâslea cel voinic, Greuceanu,  și rău, reprezentat de zmei, balauri, 
uriași, Muma-pădurii și alte ființe monstruoase. Obiectul disputei îl constituie: fetele de împărat, 
Ileana Cosânzeana, merele de aur, soarele și luna furate de răufăcători și duse pe tărâmul celălalt. În 
lupta lui, eroul este ajutat de tovarășii năzdrăvani (Gerilă, Setilă, Ochilă etc.), de vietăți (albine, 
furnici, pești, păsări, pui de vulpe, de lup, de urs) tratate de el cu blândețe. El este adesea însoțit și 
sfătuit de calul năzdrăvan care-l poartă în zbor,” ca vântul și ca gândul”.  
            Tematica basmului se țese în jurul unor idei, ca triumful binelui asupra răului, al vitejiei și 
iscusinței care biruie intriga și prostia. 
            În primul rând prin studiul basmului sunt promovate voinicia, vitejia și frumusețea, 
simplitatea și modestia. Eroii basmului sunt miloși și generoși. Defectele sunt pedepsite. 
Supranaturalul și miraculosul constituie caracteristica fundementală a basmului. Eroii sunt pozitivi 
și negativi. 
             Pe primul plan stă voinicul din poveste care este Fat-Frumos, înzestrat cu toate calitățile 
posibile: bun, drept, viteaz, inteligent, frumos ieșind biruitor în orice împrejurare. El este fiul de 
împarat, dar și copilul moșului și al babei dintr-un sat uitat. În tot ce face este un echilibru moral. 
Mania sa este îndreptată numai împotriva nemerniciei și biruie prin istețime și inteligență. 
          Ileana-Cosânzeana este simbolul dragostei și al frumuseței, locuiește la palat ca fiica 
împăratului, ori este zână, fiind înzestrată cu frumusețe, modestie, bunătate, curățenie sufletească. 
Este pe rând cenușăreasa, fata moșului și a babei, zâna munților, o domniță furată de zmei sau 
ferecată printr-un blestem și readusă la viață. 
            Alături de Făt-Frumos, zmeul e cel mai popular erou din poveste, dar în sens negativ. 
Împreună cu baba-cloanța, balaurul, formează galeria personajelor negative.  
            Prezentate de către educatoare într-o formă aleasă și pe bază de exemple memorabile, 
receptarea textelor literare are o importanță deosebită în formarea și modelarea timpurie a 
trăsăturilor de caracter, exercitând o continuă chemare acele opere folclorice spre care copii au fost 
conduși prin observații inteligente și subtile, astfel încât au descoperit ceea ce singuri nu ar fi putut 
descoperi. O activitate corect planificată, reusită, izbutește să-i înzestreze pe copii cu abilități 
estetice și trezește în ei interese și emoții superioare, calități morale deosebite. Bazele priceperii de 
receptare a textelor literare se pun, în învățământul prescolar. Procedeul educației nu trebuie oprit la 
faza receptării, privându-i pe copii de exercițiul necesar formării. 
             În didactica modernă, rolul educatorului este de a stabili judicious sarcini, probleme mai 
mici, potrivite vârstei copiilor, să organizeze și să îndrume activitatea de descoperire a copiilor, să 
conducă dialogul referitor la textul literar prezentat, să precizeze și să nuanțeze observațiile sau să 
argumenteze anumite puncte de vedere. 



               Activitatea de educare a limbajului este prin excelență o activitate de cultivare a 
creativității, a sensibilității artistice și a imaginației. Ea trebuie să încurajeze vorbirea corectă și 
expresivă, să aprindă scânteia plăcerii de a citi mai târziu încă din perioada preșcolară. Toate 
acestea depind într-o mare măsură de pregătirea profesională, pedagogică a educatorului, de 
metodele și procedeele folosite. 
               Alături de lecturi după imagini, poezii, jocuri didactice, convorbiri, povestirile respectiv 
repovestirile, constituie un mijloc  excelent prin care putem transmite valorile etice şi estetice ale 
literaturii pentru copii, preşcolarilor. În toate acţiunile întreprinse, trebuie ținut seama în primul rând 
de particularităţile de vârstă ale preșcolarilor, de experiența lor de viaţă, de specificul formării 
noţiunilor, sentimentelor conduitei la această vârstă. În acelaşi timp am ţinut seama de faptul că 
fiecare copil dispune de ritmurile proprii de asimilare, depozitare, redare, expunere, formare, 
dezvoltare. Când ne gândim la rolul literaturii pentru copii la  vârsta  preşcolară, ne gândim mai ales 
ce poate dobândi copilul la această vârstă, prin contactul cu expresia literară, și ne gândim mai ales 
la posibilităţile şi nevoile „literare" ale preşcolarilor. 
                 Pentru ca mesajul etic al basmelor să ajungă până în conştiinţa copilului, sunt deosebit de 
importante modalităţile de realizare a activităţilor cu acest conţinut educativ. Numai astfel curajul, 
cinstea, demnitatea, bunătatea, deci toate aceste calităţi morale deosebite ale personajelor prezentate 
în basm, vor insufla copiilor nu numai sentimentul de admiraţie, respect, preţuire, dragoste, dar şi 
dorinţa de a deveni şi ei curajoşi, harnici, „vrednici” precum eroul “îndrăgit”. 
                Am căutat să aplic în practică metodele și procedeele cele mai adecvate, care să mă ajute 
în atingerea scopului propus iniţial, acela de a mă apropia de sufletul şi mintea copiilor, atrăgându-i, 
trezindu-le interesul pentru activitatea respectivă. Am apelat astfel în prezentarea faptelor la 
afectivitatea şi imaginaţia copiilor deosebit de puternică la această vârstă, care ii fac să trăiască 
întâmplările basmului ca fiind aevea. Am ales o gamă variată de basme, povești (atât cele precizate 
de programa activităţilor instructiv-educative, cât și cele considerate de mine ca fiind adecvate 
grupelor de vârstă), atât din literatura cultă română cît și cea universală. 
                 În predarea textului am căutat să elimin acele elemente fantastice care depăşeau 
posibilităţile de percepere şi înţelegere ale copiilor. Am folosit un material didactic deosebit de 
atrăgător: planșe viu colorate; jetoane; siluete (pentru teatru de masa şi teatru de umbre); măşti 
confecţionate împreună cu copiii; teatrul de păpuşi; care să îndeplinească toate cerinţele pedagogice 
necesare. 
                      Ştiinţa literaturii nu a găsit până în prezent o metodă unică de investigare a operei 
literare și de cooperare cu copiii. De aceea noi avem datoria să alegem cu mult discernământ 
metodele adecvate temei respective, a tipului de activitate (transmitere de cunoştinţe, 
consolidare...), deoarece nu avem la dispoziţie o metodă tip, o "rețetă" pentru descoperirea 
mesajului artistic. 
                        Povestirea o consider ca fiind mijlocul cel mai plăcut, eficient, atât pentru copil cât şi 
pentru educatoare, de a transmite conţinutul unui basm. Am folosit-o mai ales în activităţile de 
predare, de transmitere a cunoştinţelor. Povestirea am însoţit-o întotdeauna de imagini care 
constituie un mijloc foarte atrăgător de fixare a principalelor episoade ale basmului sau poveștii. 
Ilustraţiile au fost întotdeauna de calitate şi, le-am descoperit copiilor pe măsura ce am derulat 
conţinutul basmului, pentru a nu-i lăsa pe copii sa-şi imagineze eronat eroii. 
          Imaginile stimulau, trezeau interesul copiilor pentru poveste, le captivau atenţia. Uneori, în 
locul planșelor tradiţionale, am folosit siluetele personajelor (acolo unde povestea permite); am 
folosit astfel de siluete la poveşti ca: Mănuşa, Căsuţa din oala, Ridichea uriaşa, Scufiţa Roşie, am 
folosit şi teatrul de masă tot cu ajutorul siluetelor, în predarea poveştilor. 
                Repovestirea este modalitatea prin care fixăm povestea sau basmul predat în memoria 
copiilor.  Dacă la grupa mică repovestirea este făcută tot de educatoare şi tot în cadrul activităţilor 
obligatorii, la grupele mari am realizat-o împreună cu copiii, atât în cadrul activităţilor obligatorii 
cât şi în timpul programului distractiv. Imaginile (siluetele) care sintetizează principalele episoade 
ale basmului, rămân expuse în sală, la îndemâna copiilor pentru ca ei dimineaţa, să-şi povestească 
din nou unul altuia conţinutul basmului. În cadrul repovestirilor, am lăsat copiilor libertate în 



exprimarea conţinutului basmului pentru a putea urmări modul în care şi-au însuşit conţinutul 
basmului (înlănţuirea logică a acţiunilor), limba, expresivitatea cu care expun, dacă folosesc 
dialoguri acolo unde este necesar, cu ce intonaţii, dacă au căutat să-și introducă în vocabular 
expresiile noi transmise prin intermediul basmului. 
                   Dramatizarea este un alt mijloc de fixare a conţinutului basmelor. În desfăşurarea ei nu 
am pus niciodată copiii să memoreze rolurile, ci i-am lăsat să se exprime liber dezvoltându-le astfel 
imaginația, spiritul de iniţiativă. Ele sunt deosebit de plăcute copiilor, în timpul dramatizării am 
împărţit doar rolurile, pentru ca toţi preşcolarii să participe, iar prin rolurile principale sa treacă cât 
mai mulţi copii. Prin dramatizări am fixat şi mai bine conţinutul basmului, am urmărit să dezvoltăm 
creativitatea copiilor. Astfel am dramatizat: Ridichea uriaşă, Căsuţa din oală, Şoricelul cel prostuţ, 
Mănuşa, Scufiţa Roşie etc. Am constatat ca dramatizarea are o influență deosebită asupra stării 
psihice a copilului, produce emoţii pozitive, participă efectiv la acţiunea personajului, coplilul se 
identifică cu el, aduce multa veselie în grupă, aşteptare cu emoţii, toate acestea ducând la fixarea în 
condiţii excelente a conţinutului basmului. 
           Datele recente ale cercetarilor în domeniul psiho-pedagogic și practica personală la clasă a 
educatoarelor din grădinițe, au contribuit la înţelegerea deplină a esenţei jocului didactic, arătând că 
specificul lui constă în combinarea elementelor instructive cu activitatea de joc, care-i bucură pe 
copii. El ne ajută să organizăm activitatea intelectuală a copiilor în forme cât mai plăcute, 
atrăgătoare, accesibile și de o vădită eficienţă. Jocul didactit 1-am folosit ca mijloc de fixare a 
conţinutului basmului, de apreciere a caracterelor unor personaje, a mediului lor de comportare, a 
categoriilor de personaje cărora aparţin, l-am folosit cu succes la grupa mare .  
Mai putem enumera, ca modalităţii de transmitere a basmului, folosite in grădiniţa noastră: teatrul 
de umbre, diafilmul, teatrul de păpuşi (păpuşi mânuite de copii împreună cu educatoarea), audierea 
unor discuri cu povești, cunoscute deja de copii, interpretate de actori şi nu expuse de un singur 
actor povestitor) jocul de creaţie cu subiect din basme folosit în prima parte a programului zilnic din 
grădiniţă. Am amenajat în acest sens într-o parte a sălii de grupă pe măsuţe, în cutii mari, un loc 
anume, unde am pus tot cea ce am realizat cu copiii, materiale didactice necesare dramatizarilor: 
măşti, costume diverse pentru rolurile pe care copiii le vor interpreta. De exemplu: măşti 
reprezentând cap de iepure, cap de lup, vulpe, urs, șoarece, vrabie, coroană, pușcă de vânător etc. și 
accesorii: coșuleţul Scufiţei Roşii, vesela pentru cei șapte pitici. 
               Prin toate aceste 'metode', am urmărit urmatoarele: să dezvoltăm copiilor spiritul de 
iniţiativă, de independenţă în acţiune (în alegerea temelor din poveştile cunoscute), să educăm 
capacitatea copiilor de a reda prin joc trăsăturile care definesc un personaj, prin sublinierea 
trăsăturii pozitive de caracter, să dezvoltăm expresivitatea exprimării, să formăm obişnuinţa copiilor 
de a subordona interesele personale celor colective, să aprofundăm mesajul etic transmis prin basm. 
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Drumul omului în viaţă este presărat de nenumărate valori. Printre acestea valorile morale, 
naționale, au un rol deosebit atât în formarea caracterului şi a stilului distinctiv al oamenilor unii 
faţă de alţii, cât şi în solidarizarea lor în adoptarea unor proiecte comune care le canalizează viaţa. 
Omul are multiple nevoi personale care îl determină să aleagă din realitate ceea ce este potrivit, dar 
trăieşte totodată în diferite colectivităţi, care îi impun anumite criterii de alegere şi decizie.   



 Nu putem avea o imagine a principalelor valori morale, naționale, dacă nu deţinem  datele 
principale despre societatea în care ele sunt cultivate după anumite reguli şi obişnuinţe, tradiţii 
împărtăşite de membrii, instituţiile principale, grupurile din acea societate. 
 Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane, 
marii filosofi şi oameni ai culturii arătându-se preocupaţi de “darul cel mai frumos care poate fi 
făcut omului”. (Platon). Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia, 
în planuri multiple: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic. 
 Perioada preşcolarităţii reprezintă fundamentul personalităţii copilului. La grădiniţă, copilul 
trebuie să intre în contact cu ceea ce înseamnă bazele unei educaţii diverse şi care se va desfăşura pe 
tot parcursul vieţii. 
 Problema apropierii copilului de cunoaştere a normelor, regulilor de bază şi convieţuire 
trebuie văzute prin prisma jocului şi amenajării adecvate a spaţiilor locative. 
 Educaţia pentru societate formează copiilor o conduită morală bazată pe cunoaşterea 
cotidiană a regulilor vieţii sociale, urmăreşte iniţierea copiilor în practicarea unui comportament 
activ, responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, conştient de drepturi 
şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi. 
 Educatorul intervine la această vârstă în realizarea educaţiei moral civile şi sociale a 
copilului. 
Faptul ca unii copii prezintă trăsături morale ca cele ale părinţilor (bunătate/răutate); 
altruism/egoism) nu se explică prin ereditate, ci mai degrabă prin influenţa exemplului exercitat de 
mediul familial asupra copilului care la vârstă mică are tendinţa de a imita. 
 Grija pentru conduita morală este un aspect foarte important al educaţiei morale la această 
vârstă când imitarea este un mod de viaţă pentru preşcolar. Acum se pot forma uşor deprinderi de 
comportament civilizat ceea ce şi fac factorii educaţionali din grădiniţă. 
 La intrarea în grădiniţă, copilul are o experienţă de viaţă, care poate fi valorificată, însă 
educatorul trebuie să-l introducă pe copil în universul valorilor reale, să-l facă să înţeleagă 
semnificaţia acestora, să dobândească acea capacitate de a distinge ceea ce este frumos, bun, 
adevărat. Pentru ca aceste cunoştinţe să se transforme în conduite trebuie însoţite de trăiri afective, 
componenta cognitivă şi cea afectivă fiind indispensabile în formarea conştiinţei morale. 
 Totuşi formarea conştiinţei morale este un proces lung şi anevoios, iar transformarea 
acestuia în conduită presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: obiective, 
conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea acestora într-un 
sistem, deprinderea elementelor de bază, unitatea dintre teorie și practică şi fundamentarea actului 
educaţional pe principii ştiinţifice reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare. 
 La grădiniţă, copiii deprind normele de conduită civilizată de a îndeplini diferite sarcini, de a 
avea un program regulat şi astfel este ajutat să colaboreze mai bine cu cei din jurul său şi să aibă 
iniţiativă. Acum ei îşi îmbogăţesc vocabularul, îşi dezvoltă gândirea, concentrarea, memoria, 
dorinţa de cunoaştere şi atenţia, comunică mai mult, îşi dezvoltă aptitudinile fizice, psihice, 
artistice. 
 O direcţie importantă în educaţia morală o constituie cunoaşterea şi respectarea normelor de 
comportare civilizate, educarea comportamentului şi a conduitei disciplinate. O disciplină 
conştientă pentru preşcolar înseamnă îndeplinirea conştientă a cerinţelor educatoarei, ale părinţilor, 
abandonarea intereselor personale pentru cele colective. 
 Proverbele, zicătorile transmit prin valoarea lor estetică şi învăţăturile morale modele de 
acţiune în variate împrejurări cu care se confruntă omul. Prin intermediul lor, copiii înţeleg noţiuni 
cu conţinut pozitiv: cinstea, hărnicia, răbdarea, bunătatea, curajul, modestia. Dar ei pot învăţa şi din 
cele cu conţinut negativ pentru că mai repede omul învaţă din rău decât din bine, din situaţii 
identice trăite. 
 Proverbele şi zicătorile pot fi folosite la orice activitate, deoarece dacă ele sunt explicate pe 
măsura puterii lor de înţelegere sau prin exemple concrete, copiii vor reuşi să-şi însuşească valorile 
morale pe care ni le dorim. 



 Ghicitorile au şi ele învăţămintele lor. Prin intermediul lor, copiii pot să-şi precizeze 
reprezentări asupra trăsăturilor caracteristice obiectelor şi fenomenelor pe care le cunosc. Prin 
învăţarea lor, exerciţiul mintal devine antrenant şi distractiv. Li se dezvoltă astfel isteţimea, atenţia, 
priceperea de a scoate în evidenţă trăsătura principală a unui obiect.  
 Copiii de astăzi sunt cetăţenii societăţii informatice. Ei trebuie să acţioneze şi să gândească 
altfel decât au făcut-o părinţii lor. Asistăm la o transformare calitativă a societăţii omeneşti. Ea 
presupune (în termeni filosofici) că nu mai acordăm materiei rolul esenţial în univers. Acest loc este 
ocupat acum de informaţii. 
 Procesul de construire a profilului moral – civic al copilului este complex şi angajează nu 
numai cadrele didactice, ci şi părinţii, instituţiile culturale, biserica, mijloacele de comunicare în 
masă deci – societatea. 
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Jocurile didactice, devin o metodă activă şi eficientă de instruire şi educare. Jocul este 
activitatea fundamentală în grădiniţă. 

O latură importantă la pregătirea copilului pentru perioada şcolară o aduc jocurile didactice 
pentru dezvoltarea limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă 
binefăcătoare asupra dezvoltării limbajului copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării 
limbajului acestuia. Cu toate acestea, realitatea confirmă că influenţele exercitate de mediul familial 
sub acest aspect sunt încă deosebit de variate. În consecinţă, fie datorită acestor influenţe, fie 
datorită unor întârzieri sau defecţiuni în vorbirea copiilor la intrarea lor în grădiniţă, diferenţele 
semnalate în dezvoltarea limbajului sau a vocabularului acestora sunt încă deosebit de sesizabile. 
Aceste diferenţieri accentuate se menţin până la intrarea copilului în şcoală, mai ales pentru cei ce 
nu frecventează zilnic grădiniţa. Aceste diferenţieri în domeniul dezvoltării limbajului situează 
copiii în poziţii diferite, sub aspectele deosebit de complexe ale activităţilor instructiv-educative. 
Una dintre sarcinile majore ale grădiniţei instructiv-educative o constituie omogenizarea relativă a 
dezvoltării limbajului copiilor, în aşa fel încât la intrarea în şcoala primară, să posede noţiunile strict 
necesare însuşirii cunoştinţelor de bază prevăzute de programa şcolară. 

Importanţa dezvoltării limbajului se realizează atât în activităţile specifice dezvoltării 
vorbirii(DLC-Domeniul limbă şi comunicare), cât şi în cadrul întregului program din grădiniţă. 

Procesul de influenţare asupra dezvoltării limbajului copiilor începe la grupa mică, 
 ţinându-se seama de caracterul concret al limbajului, dificultăţile de pronunţie, vocabularul redus şi 
alte particularităţi psihice cum sunt: gândirea concretă, atenţia instabilă, memoria individuală. 

Este important de ştiut că dezvoltarea vorbirii copiilor se realizează în mod treptat, prin 
lărgirea relaţiilor verbale cu cei din jur, în condiţiile manifestării de către copii a curiozităţii de 
cunoaştere a obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte şi a atitudinii interogative referitoare la 
originea şi cauza unor fenomene, pe de altă parte.  

Atât în activităţile specifice cât şi în întregul proces de cultivare a limbajului şi în toate 
celelalte împrejurări se urmăreşte: 
- formarea deprinderilor de vorbire corectă (sub aspect fonetic, lexical, gramatical, coerentă şi expresivă); 



- îmbogăţirea şi activizarea limbajului şi a gândirii, dezvoltarea limbajului monologat şi dialogat, 
însuşirea simbolurilor verbale cu caracter generalizator, în funcţie de particularităţile de vârstă; 
-  formarea deprinderii de exprimare adecvată a gândurilor, ceea ce contribuie la pregătirea lor 
pentru activitatea instructiv-educativă din şcoală; 
-  trecerea treptată de la limbajul concret - situativ la limbajul contextual, pe măsură ce copilul 
depăşeşte limitele experienţei senzoriale, însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii materne 
în practica vorbirii, îmbogăţirea vocabularului în condiţiile comunicării continue cu persoanele din 
jur; 
     - prevenirea şi corectarea defectelor de pronunţie, în cadrul muncii individuale, cu grupuri mici 
de copii, precum şi în cadrul activităţii de dezvoltare a limbajului cu întreaga grupă de copii. 

Cel mai benefic mijloc de realizare a acestor sarcini îl constituie jocul didactic. Jocurile 
didactice se pot folosi atât pentru consolidarea şi precizarea cunoştinţelor, cât şi pentru verificarea şi 
sistematizarea lor, pentru deprinderea unei pronunţii corecte, pentru îmbogăţirea sau consolidarea 
vocabularului, pentru formarea vorbirii corecte şi coerente. 

Totalitatea jocurilor didactice destinate dezvoltării limbajului contribuie, în cea mai mare 
măsură, la dezvoltarea acuităţii auditive a auzului fonematic. Acestea solicită perceperea corectă a 
sunetelor, descifrarea compoziţiei sonore sau semnalarea prezenţei sau absenţei unui anumit sunet 
într-un cuvânt.   Asemenea sarcini pot fi înfăptuite prin jocurile: „Cine face?”, „Ce se aude?”, „De-a 
trenul”, „Repetă după mine”, „Cu ce sunet începe cuvăntul….?” etc. În astfel de jocuri s-a introdus 
mai întâi sunetele a căror pronunţie poate fi prelungită, cum este cazul vocalelor sau unele consoane 
ca: s, r, j, z, ş. Aceste sunete au fost introduse în exclamaţii ca: „Aaaa”, „Uuuu”, „Oooo” etc., fie 
prin onomatopee ca: sss, vâjjjj, bâzzzz, fâşşşş etc. 

O  sarcină importantă pe care o îndeplinesc jocurile didactice destinate dezvoltării limbajului 
se referă la clarificarea şi precizarea unor noţiuni, sarcină ce se realizează concomitent cu cele care 
se referă la îmbogăţirea vocabularului şi activizarea lui. 
 Jocul antrenează intens copilul în stimularea şi exercitarea vorbirii în direcţia propusă, fără ca el să 
conştientizeze acest efort. Prin intermediul jocului didactic se fixează şi se activizează vocabularul 
copiilor, se îmbogăţeşte pronunţia,  se formează noţiuni, se însuşesc construcţii gramaticale. 

În scopul îmbogăţirii vocabularului copiilor cu substantive proprii, care să denumească 
numele lor, al fraţilor, al părinţilor, al educatoarelor (la grupele mici şi mijlocii), apoi la grupa mare, 
nume de localităţi importante din judeţ, din ţară, ale unor forme de relief sau obiective socio-
economice cunoscute de copii, numele ţării, ale unor personalităţi istorice, se pot organiza şi 
desfăşura diverse jocuri didactice cum ar fi: „La cine s-a oprit ursuleţul Winnie?”(recunoaşterea şi 
denumirea membrilor grupei din care fac parte), „Familia mea” (numirea părinţilor, fraţilor, 
surorilor), „Unde s-a ascuns scrisoarea?” (denumirea corectă a adresei de acasă, de la grădiniţă, 
magazine, oraşe etc). 

Predomină jocurile didactice care sunt destinate îmbogăţirii lexicului copiilor cu substantive 
comune ce denumesc: obiecte şi fenomene percepute direct în natura înconjurătoare şi în viaţa 
socială, nume de obiecte necesare în viaţă şi activitatea lor, principalele încăperi cu obiectele 
necesare, părţile componente ale corpului, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
alimente, mijloace de locomoţie, anotimpurile şi fenomenele specifice lor, animale domestice şi 
sălbatice, plante cunoscute şi unele părţi componente ale acestora, unele aspecte ale muncii, ale 
vieţii sociale desfăşurate de părinţii lor. 

La grupa mare se acordă prioritate cuvintelor care exprimă aspecte comportamentale, sări 
afective, relaţii sociale şi noţiuni cu un grad mai mare de generalizare, trăsături de caracter, norme 
de comportare, sentimente etc. 

Toate cunoştinţele de limbă sunt date într-o organizare concentric – cantitativă, adăugându-
se pe niveluri de vârstă, componente ale aceleiaşi probleme abordate la grupele următoare, se reiau 
şi se aprofundează într-o prezentare concentric superioară, prin sporirea gradului de generalizare şi 
abstractizare a cunoştinţelor, fiecare parte de vorbire este reluată şi însoţită de precizări şi 
recomandări clare cu privire la cunoştinţele şi jocurile care se recomandă, pe grupe de vârstă.  



Ştim că jocul didactic mai contribuie şi la îmbogăţirea lexicului copiilor preşcolari şi cu diferite 
adjective; la grupa mică accentul cade pe însuşiri privind culoarea (roşu, galben, albastru, alb, 
negru), pe raporturi dimensionale (mare, mică); însuşiri gustative (dulce, acru), olfactive, termice 
sau anumite calităţi morale (leneş, harnic, mincinos). 
În cadrul jocurilor didactice, se are în vedere formarea deprinderii de a folosi corect gradele de 
comparaţie pozitiv şi comparativ ale adjectivelor, formulând propoziţii scurte în urma sesizării 
relaţiilor ce se pot stabili între două obiecte „Cum este?”. 
Jocurile didactice ce se organizează la grupele mari  au sarcini didactice mai complicate: 

• recunoaşterea şi denumirea diferitelor culori şi nuanţe, raportarea acestora la obiecte 
cunoscute („Ce culoare se potriveşte?”), 

• descoperirea numelui colegului după descrierea unor însuşiri fizice şi morale („Recunoaşte-
ţi colegul de grupă”), 

• recunoaşterea unor personaje din poveştile cunoscute, precizând trăsăturile fizice şi morale 
ale acestora („Recunoaşte personajul din povestea….”). 

Jocurile didactice duc din plin la îmbogăţirea lexicului sub aspectul achiziţionării de noi cuvinte, 
al consolidării şi activizării lor, sarcină deosebit de importanţă la această vârstă a marilor acumulări. 
Se pot organiza diferite jocuri care pot să opereze cu diferite antonime, ştiut faptul că preşcolarul îşi 
precizează mai uşor sensurile cuvintelor pe care le diferenţiază prin contrast „Răspunde repede şi 
bine” (precizarea şi activizarea vocabularului cu unele cuvinte – adjective – substantive – cu sens 
contrar, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea unor propoziţii cu acestea). 
Pentru precizarea sensului unor cuvinte – omonime, se pot desfăşura diferite jocuri cum ar fi: „Uite 
câte ştiu!”, (se denumesc obiectele expuse şi se alcătuiesc propoziţii cu ele: toc – broască; cocoş; 
căţel; ochi etc.). 

Prin intermediul jocului didactic: „Spun cum este?” (expunerea unor scurte poveşti despre 
anumite animale cunoscute prin observarea directă, şi din poveşti, fabule, în care să se folosească în 
fraze succesive diferite sinonime: vulpe hoaţă, şireată, vicleană, precizând sensul lipsit de 
sinceritate se îmbogăţeşte vocabularul preşcolarilor cu, cuvinte sinonime se poate realiza cu mare 
eficienţă. Ştiind că numărul sinonimelor ca şi al cuvintelor polisemantice în limba română este 
foarte mare şi sunt mai greu sesizabile la vârsta preşcolară, este necesar un bogat material concret, 
intuitiv în desfăşurarea unor astfel de jocuri didactice. 

La grupa mare se completează pronumele demonstrativ „celălalt, cealaltă” şi se recomandă 
folosirea unor pronume relativ-interogative: care, cine ce şi nehotărâte: cineva, ceva, unul altul, 
fiecare, oricine. Acestea se pot însuşi numai prin exerciţii în cadrul jocurilor didactice („Cine este?”, 
„Cine sunt?”). La grupele mari copii se familiarizează şi cu numeralele distributive: câte doi, câte 
zece, în cadrul jocurilor didactice utilizându-se şi versuri care au un accentuat caracter ludic, fiind 
atractive prin umorul lor, prin ritmicitate şi muzicalitate. 

Împreună cu colega mea, am observat la grupa mare”Ursuleţii Winnie” pe care o 
coordonăm, că în cadrul jocurilor didactice desfăşurate în cadrul activităţii de educarea limbajului, 
copiilor le place foarte mult ultima parte a  jocului didactic cea cu complicarea acestuia.Sunt 
încântaţi atunci când sarcinile jocului sunt mai complicate, iar ei reuşesc să îndeplinească la bun 
sfârşit aceste sarcini. Jocul didactic contribuie atât la îmbogăţirea vocabularului, activizarea şi 
exersarea lui; cât şi la însuşirea unei exprimări clare, coerente, corecte din punct de vedere 
gramatical, la cultivarea independenţei în vorbire şi stimularea creativităţii în exprimarea orală. 

Prin intermediul jocului didactic se asigură înţelegerea, fixarea sau repetarea anumitor 
cunoştinţe în mod plăcut, fără ca interesul celor care comunică să scadă. Jocul se constituie ca 
activitate fundamentală la vârsta preşcolară. J. Piaget denumeşte jocul ca fiind un anumit tip de 
activitate, înţeleasă ca un exerciţiu funcţional. 
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Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei 
țări, în general. Ea este aceea care poate furniza categorii socio-profesionale atât de necesare 
oricărei societăți contemporane. 

 În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest 
fapt a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își 
exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală 
și societate.  

Însă, chiar dacă dascălul încearcă să introducă inovații în modul de organizare a învățării, de 
multe ori standardele de evaluare nu îl avantajează; unele manuale alternative nu sunt realizate 
corect; mulți părinți nu au timp si nu se preocupa de situația școlară a copiilor lor, iar multe dintre 
cele mai importante cauze ale eșecului școlar sunt cele familiale; in unele unitati de invatamant nu 
se pot dezvolta programe extrașcolare deoarece nu sunt resurse. 

Şcoala nu mai înseamnă doar predarea de la catedră, aşa cum mult timp s-a considerat in 
ţara noastră.  Realitățile din instituțiile de învățământ ne duc la această concluzie.  

Multe dintre cadrele didactice au înteles că nu mai pot preda folosindu-se de autoritatea dată 
de funcţia lor şi doar din locul lor oficial, de la catedră; ele s-au adaptat şi au devenit parte 
integrantă a clasei, lucrând alături de elevi. Profesorul nu mai reprezintă doar  autoritatea ci este un 
coleg mai bine informat. Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-și 
exercita profesia doar prin contact permanent cu elevii, cu celelalte cadre didactice, dar si cu 
părinții. 

Renunţarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o barieră greu de trecut de către unii profesori. 
Schimbările în stilul de instruire nu se realizează cu usurinţă, ci este nevoie de conștientizare, pentru 
că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. Pretențiile sunt cu totul altele 
în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate greșite. Dar prezentul și viitorul 
oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe implementarea de noi tehnologii. 

Utilizarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, desi produce 
adesea reacții de respingere și rezistență la schimbare. 

Utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, o necesitate. 
Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, o prezentare 
care îl poate ajuta foarte mult la ora. Copiii sunt mult mai receptivi la informaţiile primite pe această 
cale. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează practicile educaționale 
deja existente.  

Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la orice nivel de învătământ, 
dar în cazul în care îl utilizăm ca element ajutător la clasă putem prezenta lecții în PowerPoint, 
fotografii, filme care au un impact mai mare asupra elevilor. În prezent, copiii sunt mai greu atraşi 
de lectura tradiţională, din cărţi, si mult mai receptivi la orice material prezentat în format 
electronic. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 



Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (desi sunt mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar 
câteva dintre acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Turul galeriei, Bulgărele de 
zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Explozia stelară. 

Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline, dar foarte rar la toate. 

În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea acestor metode în 
procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul lecției 
(prezentare de noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, disponibilitatea 
elevilor de a lucra individual sau pe grupe. 

Am avut surpriza de a descoperi in activitatea la clasă că, deşi sunt extrem de complexe, 
aceste tipuri de activităţi au mare success chiar şi la copiii de vârstă preşcolară. Foarte important 
este însă modul în care le sunt explicate regulile. Atâta timp cât copiii înteleg exact ce li se cere/ ce 
au de efectuat, participă cu mare interes.  

Spre exemplu, la inspecţia pentru obţinerea gradului didactic I am susţinut o activitate de 
educarea limbajului cu tema “Spune ce este?” (joc didactic – mijloace de transport terestre). 

Activitatea a avut ca mijloc de realizare jocul didactic şi am folosit în cadrul jocului metoda 
“Explozia stelară”.  

Copiii au fost imparţiţi in 2 echipe : echipa locomotivelor şi echipa camioanelor. ‘Agentul 
de circulaţie’ a prezentat surpriza pregatită: plicuri cu imagini cu mijloace de transport. Apoi,  a 
desemnat pe rând câte un copil de la fiecare echipă care a venit in faţa clasei, a ales un plic şi l-a 
desfăcut. Au scos din plic imaginea şi steluţele cu întrebările aferente. Imaginea a fost aşezată la 
panou şi el a răspuns la întrebările înscrise pe fiecare dintre cele 5 steluţe. În cazul unui răspuns 
corect, fiecare steluţă a fost aşezată la locul ei pe panou. Câştiga echipa cu cele mai multe 
răspunsuri corecte. 

Prezentarea acestei activităţi sub formă de concurs de cunoştinţe, materialul didactic variat, 
atractiv şi accesibil au asigurat succesul activităţii şi, in principal, participarea cu interes a copiilor 
la întreaga activitate. . 

O altă activitate pe care am desfăşurat-o cu succes a fost în cadrul unui alt joc didactic de 
cunoaşterea mediului. De această dată, am folosit metoda ciorchinelui. Copiii au fost solicitaţi să 
răspundă la întrebări legate de anotimpul toamna iar răspunsurilor lor au asociat câte o imagine pe 
care au aşezat-o pe tablă, la sfârşitul activităţii având realizat un adevărat tablou de toamnă pe baza 
răspunsurilor. 

Metoda Turul galeriilor o folosim deseori la începutul sau sfârşitul activităţilor care implică 
activităţi pe grupuri mici de lucru. Atfel putem la început să facem un inventar al materialelor 
didactice care urmează a fi folosite şi al temelor propuse pentru fiecare grup de studiu, iar la final 
constatăm cum au ales să rezolve sarcinile didactice şi ce lucrări au realizat fiecare dintre ei. Este o 
metodă bună pentru a exersa capacitatea de analiză a copiilor, simţul critic, capacitatea de sinteză, 
înţelegerea şi respectarea criteriilor de evaluare precum şi a temei propuse de către educatoare. 

Un alt aspect, la fel de important, al acestui tip de activităţi, este participarea părinţilor 
alături de cadre didactice şi copii, la culegerea de  informaţii, la prelucrarea lor, la asigurarea unui 
minim de materiale didactice. Şi este destul de dificil să îi facem pe părinţi să înţeleagă noutăţile 
sistemului de învăţământ, să îi facem să renunţe la principiile învechite conform cărora profesorul 
este cel căruia îi revine exclusiv sarcina de a-i educa pe copii. Cu cât parinţii sunt mai deschişi la 
nou şi cu cât mai repede acceptă să vină alături de cadrele didactice şi împreună să facă o echipă, cu 
atât mai uşor va fi să folosim strategiile moderne în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate in 
unităţile de învăţătmânt şi astfel, să uşurăm procesul intructiv-educativ şi să îl facem mai accesibil 
şi atractiv. 
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Inovaţia în învăţământ este o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi 
într-un context dat, fiind o activitate pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a 
pregătirii elevilor printr-o situaţie de interacţiune şi interactivitate.  
 Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului presupun prelungirea duratei o nouă 
ordonare, succesiune a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ce trebuie transmise şi formate la 
elevi. Aceasta este necesară din următoarele motive: pe de o parte, totalitatea cunoştinţelor, 
informaţiilor acumulate la nivelul societăţii este imposibil de cuprins şi transmis prin conţinutul 
învăţământului, oricât de mult s-ar prelungi perioada de şcolarizare, iar pe de altă parte, 
cunoştinţele, informaţiile au devenit nu doar foarte numeroase, ci chiar, în unele cazuri, perisabile, 
astfel că între momentul debutului şcolarizării şi finalizarea acesteia ceea ce şi-a însuşit individul 
poate să nu mai corespundă exigenţelor societăţii şi economiei. Susţinătorii inovării conţinutului 
învăţământului au propus o selecţie a cunoştinţelor, informaţiilor ce urmează a fi transmise elevilor, 
dar mai cu seamă formarea la aceştia a unor deprinderi, priceperi, abilităţi de a învăţa continuu, pe 
tot parcursul vieţii, pentru a evita mai ales excluderea de pe piaţa forţei de muncă. Descentralizarea 
sistemului de învăţământ a permis introducerea disciplinelor opţionale, a curricumului la decizia 
şcolii, demers prin care oferta educaţională este adaptată nu numai nevoilor individului, ci şi 
comunităţii. Preocupările privind inovarea conţinutului învăţământului s-au manifestat încă din anii 
’70, odată cu dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi tehnologiei şi introducerea TIC în învăţământ. 
 Oamenii au opinii diferite asupra rolului pe care tehnologia digitală îl poate juca și ar 
trebui să îl joace în școli. Dar nu putem ignora modul în care instrumentele digitale au transformat 
atât de fundamental lumea în jurul școlilor. Elevii care nu reușesc să navigheze prin peisajul digital 
complex nu mai pot participa la viața noastră socială, economică și culturală. 
 În trecut, educația viza ca elevii să învețe ceva. Acum, este vorba despre a ajuta elevii să 
dezvolte o busolă de încredere și abilitățile de navigare pentru a-și găsi propria cale printr-o lume 
tot mai incertă, volatilă și ambiguă. În aceste zile, nu mai știm exact cum se vor desfășura lucrurile, 
adesea suntem surprinși și trebuie să învățăm de la extraordinar și, uneori, facem greșeli de-a lungul 
drumului. Și adesea vor fi greșelile și eșecurile, atunci când sunt înțelese în mod corespunzător, care 
creează contextul pentru învățare și creștere. Astăzi, școlile trebuie să pregătească elevii pentru 
schimbări economice și sociale mai rapide decât oricând înainte, pentru a nu fi creat încă locuri de 
muncă, pentru a utiliza tehnologii care nu au fost încă inventate și pentru a rezolva probleme sociale 
pe care nu le știm încă . 
 Dilema pentru educatori este că acele abilități care sunt cele mai ușor de învățat și mai 
ușor de testat sunt și abilitățile care sunt mai ușor de digitizat, automatizate și externalizate. 
Jumătate din locurile de muncă pe care le cunoaștem pot fi deja realizate prin tehnologia digitală. 
Pur și simplu, lumea nu mai recompensează oamenii doar pentru ceea ce știu - Google știe totul - 
dar pentru ceea ce pot face cu ceea ce știu. Pentru că astăzi este principalul diferențiator, educația 
devine mai mult despre moduri de gândire; care implică creativitate, gândire critică, rezolvarea 
problemelor și luarea deciziilor; despre modalitățile de lucru, inclusiv comunicarea și colaborarea; 
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cu privire la instrumentele de lucru și care include nu numai capacitatea de a utiliza tehnologia, ci și 
recunoașterea potențialului său de noi moduri de lucru; și, nu în ultimul rând, este vorba despre 
abilitățile sociale și emoționale care ajută oamenii să trăiască și să lucreze împreună. Gândiți-vă la 
curaj, integritate, curiozitate, conducere, rezistență sau empatie. 
Tot ceea ce necesită abordări noi și inovatoare în domeniul educației, în care tehnologia nu mai 
poate fi pe marginea educației, dar trebuie să fie centrală pentru orice soluție. 
 Tehnologia oferă, de asemenea, platforme excelente de colaborare în crearea de 
cunoștințe, unde profesorii pot împărtăși și îmbogăți materialele didactice. Într-adevăr, dacă te uiți 
la țările cu cei mai mulți studenți în tehnologie, încep de obicei să le conectezi pe profesori înainte 
de a împinge tehnologia în sălile de clasă.  

Ca avantaje pentru utilizarea tehnologiei în demersul  didactic putem aminti: 
 Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă; 
 Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 
 Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
 Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
 Dezvoltarea culturii vizuale; 
 Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
 Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 
 Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 
 Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
 Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioara; 
 Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 
 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
 Metode pedagogice diverse; 
 Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între 

educat şi educator. 
  

Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 
 Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si 

de investigare a realităţii; 
 Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 
 Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
 Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o 

bună parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 
  Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă 
metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, 
resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor 
celorlalte instrumente asociate. 

Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite 
anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins 
standarde noi şi are o evoluţie uimitoare. 
 Inovaţia în învăţământ poate şi trebuie să fie susţinută şi stimulată, atât prin măsuri care să 
acţioneze din interiorul sistemului, cât şi din afara lui. Sistemul de învăţământ românesc trebuie să 
se concentreze într-o mai mare măsură asupra dezvoltării unor programe educaţionale specifice 



pentru diferite categorii de populaţie, de la persoane cu dizabilităţi, la minorităţi etnice, indivizi 
superior dotaţi, până la posibilitatea includerii în sistemul de învăţământ a tuturor celor care doresc 
să-şi perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară. 
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54. IMPORTANŢA CREATIVITĂŢII ÎN CADRUL GRĂDINIŢEI 
 

Prof.înv.preşcolar Atanasiu Andreea 
Colegiul T.T.F.,,Anghel Saligny’’ Simeria, jud. Hunedoara 

 
           Creativitatea reprezintă un fenomen extrem de complex, care scoate în evidenţă vocaţia 
fundamentală a fiinţei umane. Să fii creativ astăzi nu mai este o calitate, ci o necesitate. Indiferent 
dacă este vorba despre viaţa personală sau cea profesională, întotdeauna apar situaţii în care este 
nevoie de o anumită doză de creativitate. Copiii se nasc cu un simț creativ inedit, care trebuie 
îngrijit și hrănit cu multă atenție, sârguință și dedicare pentru a fi păstrat cu trăinicie pe tot parcursul 
vieții. 
           Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este necesară stimularea potenţialului creativ al 
copilului prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor latente şi prin 
susţinerea manifestărilor printr-o motivaţie intrisecă. Începând cu această vârstă copilul dobândeşte 
valori  precum originalitatea, perseverenţa, interesele cognitive dar şi artistice.  
        Mediul educațional în care se desfășoară activitatea  are o influență important si esentiala 
asupra creativității și curiozității manifestate de cel mic. Fiecare obiect și arie de experiență din sala 
de clasă, modul în care sunt organizate activitățile pe ariile de interes, calitatea resurselor 
educaționale folosite au un aport major în sporirea unei creativități sănătoase la nivel cognitiv. 
       Unul dintre cadrele de stimulare a creativitatii il reprezinta jocul. Jocul didactic este o eficientă 
metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare a preşcolarului, exprimată prin 
interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit. Sarcinile didactice cuprinse în 
jocurile didactice contribuie la valorificarea creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, 
la dobândirea, prin mijloace proprii, de noi cunoştinţe. Folosirea jocurilor didactice dă posibilitatea 
verificării activităţii creatoare, preşcolarii se lasă antrenaţi cu multă uşurinţă, participarea lor nu este 
formală, jocul dezvoltându-le procese psihice precum: gândirea logică, memoria şi imaginaţia 
creatoare. Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai 
viu şi mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi bucurie, de 
divertisment şi de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii sau stării de oboseală.  
        Poveştirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creative. Ele 
demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de un 
model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 
spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă.  
        Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura mesajului pe care îl 
transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. În povestirile create de copil, 
surprinde simbioza dintre artă şi joc, dintre real şi imaginar. Povestirile lui sunt scurte, fără 
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divagaţii, fără explicaţii întinse, cu aparentă incoerenţă, o înlănţuire spontană de imagini. Copilul se 
centrează pe întâmplări cu animale sau cu oameni în care se întrevăd, în acelaşi timp, umorul, dar şi 
conflictele, problemele cunoscute direct sau indirect. Experienţa personală este punctul de plecare. 
                 Mai mult decât în alte activităţi, cele din domeniul educaţiei estetice constituie cadrul şi 
mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil 
să trăiască în frumuseţe, în armonie, să recepteze frumosul şi să vibreze în faţa 
lui.                Cuvintele, sunetele, gesturile, formele plastice, culorile sunt mijloace de exprimare, de 
exteriorizare a dorinţelor, aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. Mijloacele artei devin 
pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor de echilibrare, de 
armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de automodelare . Prin bucurie şi 
prin trăire, copilul va reasimila în adâncime şi înălţime frumosul şi armoniosul prezente ca 
paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate. Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, 
dar şi cea artistică şi delicateţea comportamentală. 
            Stimularea creativităţii este favorizată de metode interactive ca: ,,Brainstorming’’ 
,,Brainwriting’’, ,,Lotus’’, ,,Tehnica Viselor’’ copiii au parte de momente creative integrate în 
activităţi şi jocuri cu scopul exersării gândirii. Toate aceste metode favorizează comunicarea, 
activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă în 
gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 
           Brainstormingul sau „furtună în creier”, „efervescenţa creierului”, „asalt de idei”, este o 
metodă de stimulare a creativităţii ce constă în enunţarea spontană a cât mai multe idei pentru 
soluţionarea unei probleme într-o atmosferă lipsită de critică. Această metodă are ca obiectiv 
exersarea capacităţilor creatoare a copiilor în procesul didactic  la diferite categorii de activităţi care 
să conducă la formarea unor copii activi, capabili să se concentreze mai mult timp, în grupuri 
creative. 
Avantajele metodei: 
-stimulează creativitatea în grup, spiritul competitiv 
-creează multe idei noi şi originale; 
-permite reacţii în lanţ; 
-are efecte psihologice remarcabile: reduce frustaţia, sporeşte încrederea,creşte spiritul de echipă; 
-stimulează participarea activă, spiritul competitiv; 
-dezvoltăun climat pozitiv de lucru; 
-oferă posibilitatea manifestării libere, spontane. 
-creşte productivitatea creativităţii individuale; 
-dezvoltă abilităţi pentru munca în grup; 
-stimulează competenţele 
       Brainwriting-ul reprezintă o modalitate de lucru bazată pe construcţia de „idei pe idei” în 
domeniul creativităţii. Obiectivul urmărit este stimularea creativităţii de grup a copiilor prin 
solicitarea de a găsi cât mai multe soluţii/idei având la bază o temă dată. 
 
Avantajele metodei: 
-stimulează copiii să formuleze idei; 
-determină toţi copiii să-şi exprime ideile; 
-implică copii timizi, necomunicativi; 
-orientează copiii spre a face analize, comparaţii, generalizări; 
-dezvoltă spiritul critic necesar în evaluare: 
-încurajează spiritul de întrecere/competiţie; 
-dezvoltă atenţia voluntară;                                                       
-îmbină munca individuală cu cea colectivă. 
          Tehnica viselor reprezint[ o tehnică bazată pe meditaţie în care copilul îşi lasă în voie 
imaginaţia să lucreze pentru a exprima cea ce a gândit că poate face el în viitor, cum va arăta 
locuinţa lui, colegii, şcoala,parcul, etc., apoi compară visul cu realitatea în vederea obţinerii unor 



situaţii viabile pentru viitor. Obiectivul urmărit este stimularea imaginaţiei prin crearea de situaţii 
comparabile cu cele existente în viaţa reală.. 
       Metoda Lotus (Floarea de nufăr) este o metodă interactivă în grup care oferă posibilitatea 
stabiliri de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte teme. Obiectivul 
urmărit este stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi de 
grup pe teme din diferite domenii: 
Încurajarea creativităţii în grădiniţă : 

• Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără restrângeri 
exaggerate; 

• Prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 
potrivescă cu cele ale adulţilor; 

• Prin aducerea de ,,nou’’ în cadrul fiecarei activităţi şi diversificarea cât mai ampla a 
materialelor puse la dispoziţie; 

• Prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care acesta 
rezolvă o problemă; 

• Folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar 
în viaţa de zi cu zi; 

• Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor, pentru trecerea de la 
ideile obişnuite la idei mai originale; 

• Prin elaborarea, confecţionarea materialelor didactice necesare care să cuprindă toate 
activităţile care se desfasoară în gardiniţa de copii 
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55. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
 

Educatoare: Barbu Clara 
G PN nr. 8, Drăgășani 

 
Elevul trebuie să fie învățat să treacă de la „a ști” la „a ști să facă”. Profesorul trebuie să 

manifeste creativitate profesională și să utilizeze, în manieră modernă modelele clasice dar și 
strategiile noi de provocare și dirijare a gândirii, pentru a obține eficiență maximă. Copilul trebuie 
să fie ajutat să-și manifeste și să-și dezvolte personalitatea, fiind lăsat să se exprime, să acționeze 
conform cu preocupările, înclinațiile și interesele sale. 

Promovarea metodelor moderne de instruire, a metodelor interactive, a vedenit o reală 
necesitate. Este important ca preșcolarul să ajungă să se identifice cu sarcina de învățare. 

Accentul nu mai cade pe cantitatea informațiilor pe care un elev poate să o asimileze, ci pe 
valoarea informației pentru acel elev. Copiii discern între ceea ce are valoare și utilitatea practică și 
ceea ce este lipsit de aceste priorități. 

Cei patru piloni ai educației în sec. XXI sunt: 
- „a învăța să cunoști; 
- „a învăța să faci”; 
- „a învăța să fii”; 
- „a învăța să conviețuiești”. 



În esență, învățarea trebuie să devină un proiect personal al elevului, asistat de învățător, 
care este mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unei situații de instruire, care să 
faciliteze îmbunătățirea actului educațional. 

Învățătorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învățăturii active și interactive 
folosind metode, procedee și tehnici de învățare eficientă. 

Fără a exclude strategiile învățământului tradițional, învățătorul trebuie să folosească și 
strategii didactice moderne, care vor menține interesul elevilor, vor avea atmosferă propice de 
învățare și vor ridica actul educațional la nivelul necesar momentului în care trăim, începutul 
mileniului trei. 

Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecți activi ce contribuie la propria 
formare. 

Realizarea obiectivelor instructiv – educative sau formativ – informative prin activitatea 
din grădiniță, transformarea procesului de cunoștere dintr-un proces spontan într-unul de învățare 
conștientă, impun folosirea unor metode și procedee de lucru adecvate situațiilor de învățare. 

Modul optim de organizare a activităților instructiv – educative în vederea realizării 
obiectivelor propuse este legat de îmbinarea corectă a efortuluyi educatoarei cu cele ale copiilor, 
lucru determinat de alegerea metodelor de învățământ. 

Metodele de învățământ privesc atât modul cum se transmit și se asimilează cunoștințele, 
cât și dezvoltarea unor calități intelectuale și morale, precum și controlul dobândirii cunoștințelor și 
al formării deprinderilor și abilităților. 

Metoda de învățământ este „calea urmată de elevi și profesori cu scopul ca elevul să se 
formeze atât prin activitatea îndrumată de profesor cât și prin cea desfășurată în mod independent, 
procesul fiind un aspect particular, practic de folosire a unei metode”. 

Între acestea, un loc deosebit de important îl ocupă metodele și procedeele utilizate pentru 
însușirea cunoștințelor matematice de către preșcolari. 

Modernizarea metodelor de învățământ constă în folosirea metodelor clasice „modelate” 
potrivit datelor psihologiei moderne, pe de o parte și introducerea unor metode noi care să asigure 
realizarea obiectivului educațional al școlii. 

Perfecționarea metodelor de învățământ impune o îmbinare judicioasă a metodelor clasice 
cu cele moderne în care tradiția cu elementele ei valoroase - și inovația să fuzioneze să nu se 
excludă. 
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56. AVANTAJELE IMPLICĂRII PĂRINȚILOR  ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

DE EDUCAREA LIMBAJULUI DESTINATE POVESTIRILOR CREATE DE COPII 
 

prof. înv. preșc.  Popovici Andreea  
Școala Gimnazială Nr. 2 Sighetu Marmației  

 
În activitatea pe care am desfășurat-o la grupă, am observat că mulți copii își exprimă cu 

greutate propriile gânduri și trăiri. De aceea, am acordat mai multă atenție acestui aspect. Am aflat 
din discuțiile cu unele învățătoare de la clasa I că și ele întâmpină aceleași probleme, că elevii mici 
întâmpină greutăți în a se exprima.  

La ședințele cu părinții și din discuțiile cu aceștia am ajuns la concluzia că mulți părinți, deși 
implicați în educația propriilor copii, nu acordă o importanță majoră formării unor deprinderi de 
exprimare clară, nu pun accent pe necesitatea utilizării cuvintelor limbajului literar, ci pun accent pe 
asimilarea cunoștințelor matematice (socotit, numărat ) sau memorarea a cât mai multor poezii și 
cântece.   

Din aceste considerente, cât și datorită faptului că povestirile create de copii sunt activități 
atractive, accesibile și plăcute am hotărât să acord exprimării orale expresive și fluente a copiilor, o 
mai mare pondere în cadrul preocupărilor mele.  

Din paleta largă a activităților organizate cu preșcolarii, povestirile create de copii oferă 
cadrul în care se pot manifesta deopotrivă creativitatea naivă a copiilor, experiență dobândită  și se 
poate exersa exprimarea lor orală. Așadar, fără a diminua rolul celorlalte mijloace de exersare și 
perfecționare a exprimării verbale, consider povestirile create de copii ca un mijloc complex, care se 
adtresează deopotrivălaturii fonetice , lexicale și gramaticale a limbajului copiilor. Pentru că 
implicarea părinților îi încântă și îi stimulează pe copii în realizarea de produse originale, în acest 
gen de activități am încercat să antrenez și părinții, la început ca simpli spectatori , apoi ca 
participanți activi alături de copii, în crearea unor povestiri care de cele mai multe ori au fost 
însoțite și de desene.  

Pornind de la acestă idee am conceput un proiect de parteneriat cu părinții preșcolari, pe care 
l-am desfășurat împreună.  

Am procedat în felul următor : am planificat o ședință, la care au fost invitați toți părinții 
grupului de preșcolari pe care am aplicat cercetarea. La ședință am prezentat părinților importanța 
activităților de dezvoltarea limbajului pentru dezvoltarea laturii creative a personalității copiilor, 
pentru exprimarea clară și corectă, pentru îmbogățirea vocabularului și o comunicare cât mai bună 
în ceea ce-i privește pe copii.  

Le-am prezentat proiectul ce urmează a fi derulat , scopul și obiectivele generale:  
SCOPUL:  

- Dobândirea de către părinți a unor abilități de a petrece timpul liber cu copiii;  
- Încurajarea părinților de a le citi povești, de a  crea povești împreună cu ei,pentru a contribui 

în mod direct la dezvoltarea limbajului preșcolarilor;  
OBIECTIVE GENERALE : 

- Cultivarea interesului pentru lumea magică a cărților;  
- Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral; 
- Instrumentarea părinților cu noi strategii de relaționare  cu copiii lor.  
Am aplicat părinților un chestionar ca să observ în ce măsură își cunosc copiii și cât de mult 

contribuie la îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea limbajului acestora.  
CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI  

1. Spuneți sau citiți povești copilului dumneavoastră?  
2. Vă solicită copilul dumneavostră să-i spuneți povești? 
3. Ce povești preferă copilul dumneavostră?  
4. Care este personajul cel mai îndrăgit de copilul dumneavoastră? 



5. Copulul dumneavoastră este creativ? Continuă povești începute, sau găsește finalul unei 
întâmplări? 

6. Doriți șă participați la activități desfășurate în cadrul grădiniței? 
Am aplicat părinților acest chestionar și am constatat următoarelor:  
- Toți părinții spun că povestesc sau citesc povești copilului, dar diferă timpul acordat acestei 

activități;  
- 100%  din părinții chestionați au răspuns cu DA la întrebarea 1, doar 20 % spun copiilor 

povești zilnic , 40 % spun de 3 ori pe săptămână, 15 % o dată pe săptămână, iar 25 % uneori.  
De asemenea am constatat că :  
- 70 %  dintre părinții au răspuns că sunt solicitați de copii să le spună povești și doar 30 % 

sunt cei care le spun copiilor povești fără a fi solicitați.  
Am constatat că poveștile preferate de copii sunt atât cele cu eroi din povești dar și cele din 

desene animate. Personajele îndrăgite , alături de Albă ca zăpada , Fata moșului , prințese, și feți 
frumoși, sunt și Sofia, Violetta si alți eroi din desene animate.    

- 50 % dintre părinți au constatat că preșcolarul este creativ și are o imaginație bogată, 30% 
dintre părinți au observat că copilul lor este mai puțin creativ, iar 20 % nu au dat nici un 
răspuns concret.  

Surprinzător însă, toți părinții chestionați s-au arătat interesați de participarea alături de propriul 
copil la activități desfășurate în grădiniță.  

După aplicarea acestui chestionar le-am sugerat părinților să desfășoare acasă împreună cu 
copiii lor un joc de creare de povești.  

Pentru că  urmează Sărbătorile de iarnă , perioadă mult așteptată și iubită de copii, după ce 
aceștia au acumulat mai multe informații în ceea ce privește venirea lui Moș Crăciun, le-am cerut să 
creeze acasă scurte povestioare sub genericul Minunățiile iernii. Conținuturile acestor povestioare 
au fost dintre cele mai diverse și reușite. Unele au urmărit planul de idei din alte povești sau 
povestiri, cu personaje imaginare.  

Toate poveștile au respectat formulele de început și încheiere, iar ceea ce era comun tuturor 
creațiilor a fost dorința ca binele să învingă răul, oamenii de la mic la mare să fie fericiți și să 
primească de la Moșul cel bun tot ce au ei nevoie. Aceasta denotă dorința copiilor de a fi buni cu cei 
din jur, darnici și iubitori, precum și dorința părinților de a da copiilor sfaturi bune.  

Continuând această activitate de implicare a părinților în universul povestirilor am organizat o 
șezătoare artistică Povești la gura sobei, la care i-am invitat să ia parte alături de copiii lor. 
Activitatea am desfășurat-o în grădiniță.  

La început am organizat o activitate de spart gheața, pentru a se cunoaște participanții, să 
comunice, să scape de inhibiții, să răspundă solicitărilor. Pe măsuță am așezat ecusoane cu 
personaje din poveste, fiecare pereche părinte –copil și-a ales ecusoane cu personajele dorite , apoi 
a trebuit să spună ce ecuson au ales și să motiveze de ce.  

În continuare s-au audiat scurte povestioare, după audierea lor s-au pus unele întrebări, iar 
echipele părinte-copil au avut sarcina să aleagă răspunsul corect și să-l exprime prin ridicarea unei 
palete verzi, pentru răspunsul pozitiv, și ridicarea unei palete roșii, pentru răspunsul negativ.  
De ex :  
Fata moșului este harnică? 
Lupul și-a pierdut coada în apă? 
Vulpea era șireată? 
După aceasta, am audiat povestea Puiul de al. Brătescu Voinești, și le-am cerut echipelor să 
modifice finalul povestirii, alegând variante proprii cât mai interesante. Am constatat o imensă 
participare din partea părinților, care au ajuns la un moment dat într-o competiție, căutând idei 
originale.  

Ca o concluzie în urma observării unei activități desfășurate cu părinții, pot să menționez 
următoarele: 

- Implicând activ părinții într-o activitate desfășurată în cadrul grădiniței am constatat nu 
numai o strânsă legătură dintre aceștia și instituția în care își desfășoară activitatea copiii, ci 



și o implicare conștientă în cadrul formării și educării propriilor copii, precum și a celorlalți 
existenți în grupă. Părinții au reușit astfel să înțeleagă nivelul de comunicare eficientă cu 
propriul copil, nu numai în vederea transmiterii unor cunoștințe sau informații, ci și pentru 
dezvoltarea creativității și implicit a posibilității de comunicare deci, a limbajului.  

Avantajele acestei activități:  
- Copiii percep activitatea din grădiniță ca fiind mult mai importantă daca li se alătură și 

părinți;  
- Copiii se implică mult mai mult pentru a obține aprecieri din partea educatoarei, dar mai ales 

a părinților; 
- Comunicarea dintre copii și părinți este foarte bună;  

Dezavantajele acestei activități:  
- Prezența părinților la grupă determină pe unii copii să ignore regulile, deranjând activitatea 

și pe ceilalți copii; 
- Unul dintre copii, la vederea atâtor persoane străine s-a inhibat, a refuzat orice fel de 

participare la activitate și a început să plângă; 
Activitatea a fost un real succes, majoritatea părinților și-au manifestat dorința de a organiza și 

alte întâlniri atât de plăcute și benefice.  
Acest gen de activități contribuie la creșterea interesului părinților pentru activitatea desfășurată 

în grădiniță și la implicarea lor activă în activitatea și evoluția copiilor lor și cel mai important , se 
reușește a se exercita asupra copiilor o influență educativă concretă, coordonată, conștient proiectată 
și condusă.  
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57. EVALUAREA DIDACTICĂ 
FACTOR DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

 
Săceanu Eliza Maria  

Grădinița cu P.P. Nr. 3 
 

             Evaluarea este o activitate de autoreglare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, în 
perspectiva obţinerii unor performanţe superioare. Oricare ar fi obiectivele imediate ale sale, 
evaluarea trebuie să susţină şi să stimuleze activitatea de predare-învăţare. Ea facilitează reglarea 
activităţii profesionale, oferind informaţii despre calitatea predării, despre modul în care a fost 
realizat conţinutul instruirii, despre accesibilitatea acestuia, despre valoarea tehnologiilor de 
predare. 

            Rolul evaluării didactice este de : 
–          constatare; 
–          diagnosticare; 
–          prognosticare. 
           Capacitatea de a gândi creator trebuie să fie o caracteristică de primă dimensiune a 

omului societăţii contemporane. În societate modernă, progresul este de neconceput fără a avea 
creatori numeroşi. Tema creativităţii nu poate fi lăsată ca o manifestare a hazardului în sfera 
evoluţiei istorice. 



În evaluare, cretivitatea este indicatorul cel mai de preţ; ea presupune formarea unor 
capacităţi de cunoaştere ce devin fundamentale pentru procesul creator real, care permit găsirea 
unor soluţii, idei, metode etc., descoperite pe cale independentă, prin efort propriu de gândire, de 
către cei supuşi actului evaluării. 

            Măsura în care soluţiile găsite în rezolvarea problemelor produc o stare de surpriză 
plăcută, care reanimă dorinţa  şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi, alte soluţii, eventual mai 
elegante, toate acestea nu pot să nu atragă atenţia evaluatorilor. În procesul evaluării, asemenea 
indicatori ridică standardul, calitatea nivelului acestui moment al procesului didactic. 

Calităţile instrumentelor de evaluare sunt: 
–          fidelitatea (consecvenţa); 
–          validitatea: de conţinut;  de aspect; 
–          obiectivitatea; 
–          caracterul practic (aplicabilitatea). 
           Tipologia itemilor de evaluare este următoarea: 
1. Itemi obiectivi: 
a)      Itemi cu alegere duală; 
b)      Itemi cu alegere multiplă; 
c)      Itemi de asociere/tip pereche. 
2. Itemi semiobiectivi: 
a)      Itemi cu răspuns scurt (maximum o propoziţie); 
b)      Itemi de completare; 
c)      Întrebări structurate – se folosesc pentru a evalua rezultate ale învăţării precum 

prezentarea, descrierea, explicarea unor concepte, metode, argumente etc. 
3. Itemi subiectivi: 
a)      Eseu structurat – tratează o anumită temă care presupune un număr variabil de cerinţe, 

ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului; vizează atât cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi 
creativitatea şi originalitatea; 

b)      Eseu liber – se enunţă doar tema; încurajează activităţile creatoare şi critice precum 
discutarea cauzelor şi a efectelor, analiza situaţiilor complexe, argumentarea unor opinii etc. 

c)      Rezolvarea de probleme are scopul de a pune elevul în situaţia de a folosi cunoştinţele 
şi deprinderile însuşite pentru a formula o posibilă soluţie a problemei. Se utilizează ca sarcină de 
lucru individuală sau de grup, în vederea dezvoltării  imaginaţiei, a gândirii divergente, încurajând 
activităţile creatoare şi critice. 

             Metode complementare de evaluare: 
1.    Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor: 
a)      fişa de evaluare; 
b)      scara de clasificare ( cu răspunsurile: da, nu, indiferent); 
2.   Investigaţia presupune următoarele etape: 
–    enunţarea sarcinii de lucru; 
–   identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele necesare; 
–   strângerea datelor; 
–    stabilirea strategiei de utilizare a datelor; 
–   scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev). 
              Investigaţia stimulează creativitatea şi iniţiativa, dezvoltă capacitatea de 

argumentare şi gândirea logică. Se foloseşte atunci când se doreşte urmărirea procesului şi 
realizarea produsului, dar şi atitudinea elevului. 

3.  Proiectul se foloseşte mai ales pentru munca în echipă, stimulează iniţiativa, evidenţiază 
multe abilităţi ale elevului, dezvoltă creativitatea, capacitatea de argumentare şi gândirea logică. 

              Proiectul se utilizează pentru evaluarea unor capacităţi de nivel superior: aplicarea, 
analiza, sinteza şi evaluarea (emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material şi/sau a unei 
metode). 

             Etapele proiectului sunt: 



–  enunţarea sarcinii de lucru; 
–  repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
– colectarea datelor/a materialelor; 
–  prelucrarea şi organizarea datelor; 
– realizarea produsului; 
–  prezentarea. 
             Criteriile de evaluare pentru produsul final sunt: 
–  validitatea; 
–  elaborarea şi structurarea; 
–  calitatea materialului; 
– creativitatea. 
            Criteriile de evaluare pentru proces sunt: 
–  raportarea la tema proiectului; 
– documentarea; 
– lucrul în echipă; 
– calitatea rezultatelor. 
4.  Portofoliul – evidenţiază multe abilităţi ale elevului; oferă o imagine clară asupra 

evoluţiei în timp a elevului; consumă mult timp; e o metodă foarte subiectivă. 
5.  Autoevaluarea – încurajează elevul să-şi pună întrebări în legătură cu modul în care a 

rezolvat o sarcină de lucru; stimulează elevul să-şi conştientizeze progresele şi achiziţiile făcute; 
este dependentă de sinceritatea elevului; consumă timp. La sfârşitul unei sarcini de lucru importante 
se completează un chestionar. 
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58. JOACA SENZORIALĂ ȘI ÎNVĂȚAREA 

 
Prof. Roseti Gabriela Sorina 

Prof. Șișcă Sorina 
Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 
Pentru a cunoaște lumea și a învăța, copiii se folosesc de simțuri. Ei trebuie încurajați să 

exploreze, să simtă lucrurile, să le analizeze. Astfel, dezvoltarea lor va fi una armonioasă, vor 
căpăta încredere în ei. Prin joaca vor achiziționa foarte ușor noi deprinderi.  

Cel mai mult îmi place să folosesc cuvantul joacă. Joaca este baza în dezvoltarea cognitiv-
emoțională a copilului. Atunci când un copil este cu adevarat preocupat de jocul său, el învață tot 
ceea ce are nevoie pentru viitor. De aceea este esențial ca noi să-i expunem la cât mai multe 
experiențe de joc cu sens; adică ei să învețe cum să se raporteze la mediul înconjurător, la situații și 
la context. Copiii sunt înzestrați cu capacități senzoriale încă din perioada intrauterină, acestea fiind 
cele mai importante unelte cu care cel mic poate lucra pentru a obține toată informația necesară 
dezvoltării sale complete, în special în primii ani de viață. Încă din burtica mamei au mirosit, auzit, 
văzut, au gustat și au simțit. Încă din primele momente ale existentei lor fizice, totul se transformă 
pentru ei într-o experiență senzorială de mare intensitate. 

Cuvantul de ordine este DISTRACȚIA. Cu cât este mai distractiv, cu atât mai mult acesta se 
va implica în joc și va împinge cât mai departe experiența. Bineînteles că un educator va 
supraveghea întotdeauna jocul, iar cei care doresc să păstreze anumite limite, cred că va fi suficient 
să stea alături de copii și să seteze cadrul de joacă. Ideile expuse mai jos se potrivesc copilașilor cu 
vârste cuprinse între 2ani și 5-6 ani. Multe dintre ele pot fi liniștitoare pentru copilași, mai ales în 
perioade agitate, când sunt bolnavi sau nervoși. 

Bolul cu orez - Plimbatul mâinilor prin orezul simplu sau colorat. Într-un bol sau o cutie 
mare transparentă se toarnă o punga de orez simplu. Copilul este lăsat să-și plimbe în voie mâinile 
prin el. Precum apa, și orezul are un efect liniștitor asupra copilului. Pentru orezul colorat se 
foloseste colorant alimentar. 

Ligheanul cu apă - în care sunt pregătite câteva jucării și un obiect de turnat apa (o cana, o 
stropitoare etc.) este recomandat în mod special copilașilor mai mici. Apa curgătoare liniștește 
mintea și îi fascinează. 

Cuburi de gheata colorate - De cu seară se pune apă și colorant alimentar (rosu, galben sau 
albastru) în forme de gheață și se bagă la congelator. A doua zi, se pun cuburile într-un bol mare și 
se lasa copilașul să se joace, să le exploreze, să observe cum se topesc și se transforma în apă 
colorată. La început își vor retrage mâna, dar mai apoi vor deveni curioși și se vor chinui să le 
prinda cu mânuțele. Texturile se vor schimba, forma dura a gheții va deveni fină, iar mai apoi apă. 
Vor lua un prim contact cu formele apei și modul în care materia își schimbă forma. 

Coca de modelat - Plastelina de tip Play Dough sau orice altă forma non-toxica de material 
de modelat. Pentru coca de modelat se pregătesc urmatoarele ingrediente: (2 cești de făină,1 ceașcă 
de sare, 2 linguri de ulei, 2 cești de apă, 4 lingurițe de sare de lamiae, colorant alimentar. Se 
amestecă și se lasă copilul să modeleze orice formă va dori. Este foarte utilă atunci când doriți să-i 
învățați pe copii să învețe formele geometrice și echivalentul spațial al acestora (sfera, cilindru etc.). 
Obiectele obținute, în special bilele, pot fi utilizate într-un sensory bin ( o cutie, de obicei 
transparentă, cu obiecte ce stimulează atingerea, manevrarea obiectelor, vizualul, auditivul) 

Pictura cu degetele este liniștitoare, calmantă. Copilul amestecă culorile și învață despre 
texturi și culori. Se poate începe cu câte două culori primare: galben și albastru; galben și roșu sau 
albastru și roșu. 

Nisipul este un mediu excelent pentru dezvoltarea abilităților tactile, a motricității fine, mai 
târziu a scrisului și a desenatului. Se poate folosi în loc de nisip și sare, griș sau alt material cu 
textură fină. În special în anotimpul cald, e bine să încurajăm copiii să se joace la ladița cu nisip. 
Dar nu numai tactilul poate fi stimulat, ci și simțul olfactiv, auditiv și vizual.  



Desenăm în făina și/sau sare - fiecărui copil îi place joaca în nisip. Să variăm distracția 
celor mici, propunându-le să deseneze în făină sau sare, materiale naturale, accesibile, ieftine, utile 
și prezente în fiecare familie. Această activitate nu are limită de vârstă. Tehnica de desen este una 
simplă– desenăm cu degetelele în făina/sare (stimulând dezvoltarea senzorială), iar pentru a corecta 
sau șterge desenul nivelăm cu mâna sau un burete de vase. Această tehnică permite a desena cu 
ambele mâni, sporind, astfel, dezvoltarea ambelor emisfere ale creierului. Pentru a desfășura această 
activitate avem nevoie de o taviță, făină sau sare (în jur de 400 – 500 grame) și un burete de vase  și 
dăm start imaginației. Pentru început este bine să-i arătam copilului cum desenăm și în același timp 
să-i vorbim despre materialul folosit. Exemplu: dacă alegem făina, povestim ce facem cu ea în 
bucătarie; dacă copilul e mare putem să-i povestim și cum se produce făina. 

Joaca cu un material granular (nisip, sare, zahăr, crupe) sau pulbere (făina) - Calmează 
copilul. Acesta se eliberează de stres și inhibiție, își descarcă energia negativă și o canalizează într-o 
direcție mai bună. În timpul procesului de desen, copilul simte bucuria creării și împlinirii. Prin 
desen se dezvoltă gândirea, imaginația, creativitatea, mișcările de coordonare și se îmbunătățește 
memoria copilului. Desenând cu degetelele în material granular sau pulbere se dezvoltă motricitatea 
fină care are legatură directă cu aria responsabilă de vorbire (pronunție și limbaj). Folosirea 
materialelor naturale în activitățile de joacă, desen ajută copilul să descopere lumea înconjurătoare, 
lărgindu-i în așa mod orizontul cunoașterii. 

Camera Senzorială – include de obicei : 
1. Efecte de lumini cum sunt proiectoarele care dispersează lumina în toată camera, lămpi, 
spoturi luminoase, panouri cu steluțe, figuri fosforescente (luminoase), instalații. Acestea pot fi cel 
mai bine văzute dacă în camera este complet întuneric. 
2. Activități senzoriale: suflatul baloanelor de săpun, pictatul cu degetele, folosirea plastilinei. 
3. Experiențe tactile cum sunt: atingerea și simțirea mingiilor de bumbac, acoperirea cu diverse 
materiale textile de contexturi diferite, pene si hârtia satinată. 
4. Itemi care sunt cauză și efect: cum sunt : folosirea schimburilor care permit copilului să 
controleze itemii din mediul său și jucării care oferă efecte vizuale care vibrează, fac zgomot sau 
pot fi simțite tactil. 
5. Itemi moi pe podea cum sunt blana de oaie, perne, scaune cu bile. 
6. Itemi aromatici care pot fi utilizați în aromoterapie, uleiuri și substanțe răcoritoare (folosirea 
unor esențe care calmează și stimulează). 
7. Efecte sonore cum ar fi muzica pentru copii, sunete din natură sau cum ar fi ale unor 
animale. Selectați ritmuri muzicale cu o varietate de tonuri, ritmuri. 

Materiale pe care le putem folosi pentru stimularea senzorială: 
STIMULAREA VIZUALĂ se poate realiza cu: acvariu, lampa care face bule, lumini negre, 
proiector, lumini din fibre optica, lumini cu aprindere intermitentă , oglinzi care nu se sparg, forme 
care reflectă lumina, hârtie staniol, televizor cu DVD și video, mingi și jucării care se aprind, Jucării 
din fibră optica, minge de discotecă, moriști și jucării care se învârt, coarda elastică, lipici 
strălucitor, baloane de săpun. 
STIMULARE AUDITIVĂ - bețe de ploaie, clopotei, muzică de relaxare, xilofon, perna cu radio 
triunghi, tamburina tobă , boxe, sunete din natură, mingi , jucării muzicale, clopoței de ușă. 
STIMULARE OLFACTIVĂ - stativ cu mirosuri diferite, lotiuni, uleiuri esențiale, spray de corp, 
arome revigorante, ulei de masaj, perne mirositoare, aromă de cameră. 
STIMULARE TACTILĂ - placuțe tactile, țigla, pensule, pămătuf, perie de masaj, pensulă de 
unghii, pensulă vegetală, pensulă de pictat, lufe și bureți, mănușă de masaj, inele, bile tactile 
colorate, minge mica agățată de un elastic,  jucării vibratoare, blana de oaie, rolă de pictat, pungă de 
gheață, mingi care se pot strânge, plastelină, rolă din material pufos, bandaje diferite pămătuf de 
curățat praf, perne cu bile, ladă cu nisip., vopsele de pictat cu degete, mingi de bumbac, pene cutii 
cu orez. 

Când se joacă, copilul explorează și învată diversele fațete ale realitătii într-o manieră 
sigură, jocurile devenind un lung șir de repetiții înainte de provocările ce vor urma odată cu 
maturizarea. Cu cât copilul are ocazia să repete mai mult și în moduri cât mai diverse (singur sau cu 



ceilalți prin jocuri senzoriale, sociale, de mișcare, creative, proiective, artistice etc), cu atât se va 
adapta la diverse situații mai plin de încredere și curaj, mai original și “colorat”, mai armonios și 
viu! Jocurile senzoriale sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a simțului eului și îl 
ajută pe copil să intre în contact cu lumea inconjurătoare, având ocazia de a explora și cunoaște 
realitatea folosindu-se de toate simțurile: tactil, vizual, auditiv, chinestezic, gustativ și olfactiv. 
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Preşcolaritatea este vârsta jocului, având o dublă semnificaţie: pe de o parte, el este cadrul în care se 
manifestă, se exteriorizează întreaga viaţă pishică a copilului, în joc copilul experimentându-şi 
cunoştinţele, emoţiile satisfăcându-şi dorinţele şi eliberându-se, descărcându-se tensional, iar pe de 
altă parte jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a capacităţilor psihice ale 
copilului, nici una dintre funcţiile şi însuşirile lui psihice neputând fi concepute şi imaginate în afara 
jocului. 
Cu privire la joc au fost formulate mai multe teorii: C.K. Groos consideră jocul  ca exercitarea 
instinctelor proprii vieţi, între jocurile copiilor şi cele ale animalelor neexistând nici o diferenţă, 
după el, jocul ar fi un fel de exerciţiu al activităţilor viitoare. După Ch Buhles, jocul este o excitare 
musculară, valabilă dezvoltării biologice; Schilles şi Spener susţin că jocul se bazează pe surplusul 
de energie al copilului, Chateau, vede în joc o activitate fizică sau mintală gratuită, realizată datorită 
plăcerii de a o provoca. 
Psihologii indiferent de şcoala sau orientarea căreia îi aparţin, sunt aproape unanimi în a admite că 
jocul aduce contribuţii importante la dezvoltarea copilului. 
Prezentate sintetic, acestea au în vedere următoarele aspecte (Elisabeta Voiculescu, 2003, 82-83): 

 Jocul este un vehicul al stimulării cognitive. 
Prin intermediul activităţii ludice, copiii fac descoperiri senzorio-motorii privind mărimile şi 
formele, noţiunile de jos şi sus, tare şi moale, etc. Ei mânuiesc, manipulează, identifică, ordonează, 
structurează şi măsoară. 
Exersându-şi percepţia, abilitatea de a reacţiona şi abilitatea gândirii, copilul acumulează experienţă 
directă. Esenţială pentru copil, în joc, este natura primară a experienţei nu doar pentru că îi 
furnizează impresii imediate, ci şi pentru că îi furnizează impresii imediate, ci şi pentru că îi oferă 
feed back-ul şi îi determină progresul în învăţarea independentă. 

 Jocul îi pregăteşte pe copii pentru viaţă, dar de o manieră specifică. Jucându-se copiii se 
experimentează şi se exersează pe ei înşişi ca agenţi activi ai mediului şi nu doar ca elemente 
reactive. În familie şi la grădiniţă copiii sunt frecvent chemaţi să acţioneze în conformitate cu 
anumite seturi de modele. În lumea jocului ei pot fi cei care iau decizii. 

  Jocul oferă oportunitatea de a exersa roluri ale adulţilor. Copiii se pot juca „de-a şcoala”, 
„de-a profesorii”, „de-a magazinul”, interpretând roluri de profesori, medici, vânzătoare. Jocurile 
sunt mijloace afective prin care copiii învaţă să-şi adapteze acţiunile la acelea ale unui partener. 

  Jocul este un exerciţiu crucial pentru formarea şi dezvoltarea responsabilităţii etice. În 
cadrul său, copilul practică nu doar comunicarea şi solidaritatea socială, ci şi configurează totodată 
propriile sale valori de judecată cu privire la ce este bine şi ce este rău într-un context social. El 
învaţă corecţia socială şi intervenţia nu doar de la adulţii care „supervizează”, ci mai degrabă de la 
colegii de joc din aceeaşi grupă de vârstă. 

  În activitatea ludică este, de asemenea exersată judecata estetică a copilului. El învaţă să 
aprecieze lucrurile ca frumoase sau urâte, să opteze pentru anume forme, culori, materiale. 



  Jocul stimulează fantezia conştiinţa imaginativă” şi un anume gen de percepţie a ideilor. 
Copilul este stimulat el are idei, face legături intuitive între lucruri. Prin intermediul jocului, un 
copil poate realiza care idei sunt ale sale şi, în acest proces, poate lua în cunoştinţă de propriul său 
potenţial inovativ şi îl poate experimenta. 

  Prin intermediul jocului, alături de a-şi apăra şi de a-şi afirma individualitatea. Obligat 
de context să iasă din el însuşi şi să privească dintr-o altă perspectivă, copilul îşi construieşte un 
sens propriu al identităţii, sens concretizat în imaginea de sine (Aurora Hrituleac, 2000, 43). 
J. Piaget concepe jocul ca un anumit tip de activitate înţeleasă ca „un exerciţiu funcţional” cu 
funcţia de „extindere a mediului.” Conform teoriei sale asupra evoluţiei inteligenţei „jocul este 
adaptare, adică asimilare şi demodare” (Jean Piaget, 1974, 60). 
J. Piaget susţine că, copilăriei îi este proprie căutarea echilibrului prin adaptare printr-o serie de 
exerciţii sau conduite, o activitate continuu structurală. 
Piaget clasifică jocurile în: jocul exerciţiu, jocul simbolic, jocul cu reguli şi jocul de construcţie. 
Jocul exerciţiu – reprezintă forma primitivă a jocului, singura prezentă la nivel senzoriomotorii care 
se păstrează şi în continuare prin includerea sa în formele imediat superioare. La originea sa 
senzorio-motorie, jocul nu este decât o asimilare a realului la eu, atât în sensul biologic al asimilării 
funcţionale care explică de ce jocurile-exerciţiu dezvoltă efectiv organele şi conduitele cât şi în 
sensul psihologic al unei încorporări a lucrurilor în activitatea proprie. 
Jocul-exerciţiu nu comportă nici un fel de simbolism şi nici vreo tehnică specific ludică, el constând 
doar în „repetarea de plăcere a unei activităţi însuşite pe căi, în scopul adaptării” (Jean Piaget, 1974, 
61). 
Prin jocul simbolic, activitatea ludică a copilului ajunge la apogeu între 5-6 ani. 
Obligat să se adapteze neîncetat lumii sociale a celor mari, ale cărei interese şi reguli îi rămân 
exterioare, şi unei lumi fizice pe care, deocamdată o înţelege greu, copilul nu reuşeşte să-şi satisfacă 
trebuinţele afective proprie în cursul acestor adaptări care, pentru el rămân, cu atât mai nedesluşite, 
cu cât el este mai mic. Pentru echilibrul său intelectual şi afectiv este necesar ca el să poată dispune 
de un sector de activitate a cărei motivaţie să nu fie adaptarea la real ci dimpotrivă; asimilarea 
realului la „eul” sau fără constrângeri sau sancţiuni. 
Piaget susţine că „jocul simbolic este cel ce reprezintă nu numai asimilarea realului la „eu”, ca jocul 
general, ci asimilarea asigurată printr-un limbaj simbolic construit de „eu” şi modificabil potrivit 
trebuinţelor sale” (Jean Piaget, 1974, 52). El leagă apariţia jocului simbolic şi evoluţia acestuia de 
schemele de asimilare ale inteligenţei. Copilul construieşte simbolul după dorinţă, pentru a exprima 
tot ceea ce în experienţa trăită nu poate fi formulat şi asimilat numai prin mijloacele limbajului. 
Jocurile cu reguli sunt jocurile care se transmit în cadrul social de la copil la copil şi a căror 
importanţă creşte odată cu vârsta. În cadrul acestor jocuri copiilor le place să fie împreună şi adesea 
caută grupările de câte doi sau trei, dar nici în cadrul acestor grupuri mici nu încearcă să-şi 
coordoneze eforturile fiecare acţionează pentru sine, cu sau fără asimilare reciprocă, fiecare aplică 
reguli în felul său şi toţi copiii ies câştigători. Piaget numeşte acest fenomen „efectul 
egocentrismului iniţial”. Acest tip de joacă este după opinia lui Piaget, unul din punctele de pornire 
a procesului de socializare progresivă. 
În jocul cu reguli, el trebuie să cucerească cele două proprietăţi esenţiale ale societăţii exterioare: 
înţelegerea reciprocă bazată pe cuvânt şi disciplina comună bazată pe norme de reciprocitate. 
Jocurile de construcţie se dezvoltă pe baza jocului simbolic, la început fiind integrate în simbolism 
ludic, pentru ca, mai târziu, să constituie adevărate sau rezolvări de probleme şi creaţii inteligente. 
De cele mai multe ori jocurile sunt complexe şi conţin elemente din toate categoriile. Importante 
sunt efectele psihologice produse de aceste tipuri de jocuri: lărgirea spectrului relaţiilor 
intepersonale, disciplinarea conduitei, dezvoltarea unor capacităţi intelectuale (spiritul de 
observaţie, perspicacitatea, etc.) amplificarea proceselor de orientare în spaţiu, antrenarea voinţei, 
dezvoltarea şi exersarea proceselor afective şi a expresiilor emoţionale. 
Jocul se manifestă diferenţiat la nivelul celor trei substadii ale preşcolarităţii. Preşcolarul mic se 
caracterizează prin incapacitatea de a participa corelat şi concomitent cu toţi ceilalţi preşcolari la 
toate etapele jocului, el nu reţine toate regulile ci doar una sau două. 



Pentru a se putea integra şi coopera eficient cu cei din jur, copilul trebuie să atingă un anumit nivel 
al socializării în care nu este suficientă numai posedarea unor calităţi în planul dezvoltării psihice, ci 
presupune şi o modalitate de percepere şi considerare a calităţilor celor cu care vin în contact. 
Socializarea este mai avansată atunci când identificarea şi imaginea de sine este corectă, când se 
realizează prin raportarea la alţii şi când în relaţie cu aceştia se motivează pentru activităţile 
desfăşurate şi pentru o comunicare cu un conţinut informaţional complex, fără tensiuni, fără 
distorsiuni, cu lejeritate, sensibilitate şi cu o anumită încărcătură afectivă. 
Chateau arată că „sufletul şi inteligenţa devin mai mari prin joc. Un copil care nu ştie să se joace 
este un mic bătrân, un adult care nu va şti să gândească. Jocul oferă copiilor un izvor inepuizabil de 
impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume”. 
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„Nu e nevoie să ştim cȃt de inteligentă este o persoană, ci mai degrabă este util să 

ştim ce tipuri de inteligenţă posedă persoana respectivă.” Mary Meeker 
Probabil că fiecare dintre noi a observat, în activitatea didactică, cât de diferite sunt 

comportamentele copiilor, dar poate că nu întotdeauna am știut să ne racordăm predarea la nevoile 
și interesele acestora. Din dorința de a-i educa cât mai bine, avem tendința de a-i îndruma pe copii 
în procesul de învățare fără a ține cont de competențele și nevoile lor, uitând, uneori, că misiunea 
noastră nu este instrucția, ci, mai degrabă, a face fiecare copil să învețe în modul lui specific, prin 
mijloacele cu ajutorul cărora funcționează cel mai bine, în sensul valorizării și dezvoltării 
potențialului propriu. 
  Fiecare copil învață diferit, în funcție de aptitudinile sale. „Acelaşi copil poate fi 
interesat, gânditor şi angajat în anumite conţinuturi, în timp ce se poate dovedi 
irascibil, impulsiv şi neatent pe alte conţinuturi.” (Gardner, 2006)  
             Teoria inteligențelor multiple, propusă de Howard Gardner, vine în întâmpinarea acestor 
probleme, ajutându-ne să înțelegem că fiecare copil poate fi deștept în diferite feluri și 
instrumentându-ne în a-i ajuta să evolueze diferit. Această teorie justifică ceea ce se poate constata, 
de altfel, în activitatea cotidiană a fiecăruia: că nu învățăm în același mod, că avem stiluri și 



atitudini de învățare diferite și, ca urmare, avem nevoie de un tratament diferit, individualizat pe tot 
parcursul procesului de instruire și formare. 
  Această necesitate este prevăzută chiar și în Declarația universală a drepturilor omului: 
„Educația trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și 
întărirea respectului față de drepturile omului și față de libertățile sale 
fundamentale…”. Așadar, este dreptul fiecărui copil de a fi tratat diferențiat, astfel încât să se 
asigure dezvoltarea armonioasă a personalității sale, în funcție de dominantele sale de inteligență și 
de tipul său de personalitate. 
  Conform acestei teorii, fiecare dintre noi este înzestrat cu un dar. În acest sens, metoda 
ideală de învățare variază de la copil la copil, ea trebuind să antreneze tocmai aceste abilități 
personale. Scopul acestei teorii este clar definit: „Fiecare copil ar trebui să fie capabil să se 
dezvolte la maximum de capacitate în conformitate cu potențialul propriu”. 
                Implicarea teoriei inteligențelor multiple în individualizarea învățării demonstrează că 
toate tipurile de inteligență au același grad de importanță în dezvoltarea personalității copiilor. Rolul 
grădiniței și al educatorilor constă în descoperirea profilului cognitiv şi aptitudinal al fiecărui copil 
şi dezvoltarea acestor inteligenţe. Pornind de la aserțiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt 
tipuri de inteligență sunt necesare pentru o funcționare optimă a intelectului uman, în procesul 
instructiv-educativ trebuie să li se acorde aceeași importanță. Consider că noi, cei care  lucrăm cu 
copiii, trebuie să-i tratăm din perspectiva dezvoltării, percepându-i ca fiind unici, demni de respect 
și înțelegere, înzestrați cu anumite talente, dar și cu slăbiciuni. Numai astfel putem crea pentru ei 
experiențe satisfăcătoare, realizând o educație care să răspundă nevoilor, intereselor și profilului de 
inteligență al acestora. În societatea actuală are loc un proces dinamic care ne obligă pe toți să ținem 
pasul cu evoluția societății și, implicit, a educației. Nevoile și cerințele copiilor pretind educatorilor 
o schimbare radicală a  modului de abordare a activității didactice,  impunând o abordare modernă 
cu influență fundamentală asupra dezvoltării ulterioare a copilului. Nevoia de reformă, dorința de 
schimbare și de respectare a diversității copilului m-au motivat să împrumut și să experimentez 
exemplele de bună practică, eliminând șabloanele, în favoarea unor modele pentru viață ce 
reprezintă un exercițiu conștient, modern și eficient. Pentru mine este o provocare să încerc să 
valorific, prin strategii individualizate, potențialul fiecărui copil, în funcție de capacitățile care se 
evidențiază și nu numai, acordând o atenție deosebită, în același timp, educării caracterului copiilor, 
urmând îndemnul lui Einstein: „Nu căutați să fiți oameni de succes, căutați să fiți oameni 
de valoare!” 

Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele, Gardner ajunge la concluzia că există 
şapte tipuri de inteligenţă, la care în 1991 adaugă sistemului său şi inteligenţa naturalistă.  

1. Inteligenţa logico matematică 
2. Inteligenţa spaţială 
3. Inteligenţa lingvistică 
4. Inteligenţa muzicală  
5. Inteligenţa corporal chinestezică 
6. Inteligenţa interpersonală 
7. Inteligenţa intrapersonală 
8. Inteligenţa naturalistă   

Inteligenţa logico matematică  
♦ Prevalenţa ei determină analiza cauzelor şi efectelor, înţeleg raporturile dintre acţiuni, obiecte şi 
idei, gândeşte conceptual, relaţionează, pătrunde esenţele, analizează, sintetizează, clasifică, 
cuantifică şi abstractizează. 
Inteligenţa lingvistică  
♦ Cei care posedă acest tip de inteligenţă gândesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă 
limba pentru a exprima şi înţelege realităţi complexe ale existenţei vieţii în familie şi societate. 
Meditează asupra mesajelor proprii sau primite. Ei sesizează uşor ,,înţelesul cuvintelor, sunt 
sensibili la ordinea cuvintelor, la sonoritatea limbii şi ritmurile comunicării, rostesc adesea 
cuvintele în gând înainte de a le citi, pronunţa sau scrie.  



Inteligenţa muzicală 
♦ Persoanele cu această inteligenţă gândesc în sunete, ritmuri, melodii şi rime; sunt sensibili la 
ton, intensitatea, înălţimea şi timbrul sunetelor, la comunicarea nonverbală, la sunetele şi 
zgomotele din mediul înconjurător. 
Inteligenţa spaţială 
♦ Înseamnă să gândeşti în imagini; să percepi cu acurateţe şi acuitate (agerime) lumea vizuală; să 
sesizeze cele trei dimensiuni; să recreeze aspecte ale experienţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei; să 
înţeleagă relaţiile din spaţiu. 
Inteligenţa corporal chinestezică  
♦ Dominanta acestei inteligenţe aduce după sine gândirea în mişcări şi folosirea corpului în moduri 
abile şi complicate, periculoase chiar; au simţul coordonării în mişcări ale întregului corp şi ale 
mâinilor în manipularea obiectelor; crează produse folosind corpul sau diferite părţi ale corpului. 
,,Acest tip de inteligenţă include deprinderi fizice speciale precum coordonarea, echilibrul, 
dexteritatea, forţa, flexibilitatea, precum şi deprinderi la nivel tactil şi cutanat”. 
Inteligenţa interpersonală 
♦ Gândesc despre alte persoane şi le înţeleg; ştiu cum să le abordeze şi cum să lucreze cu ele; au 
capacităţi simpatice şi empatetice; diferenţiază oameni; sunt sensibili la motivele, intenţiile şi 
stările acestora; reacţionează adecvat la semnalele celor din jur, implică deprinderi de comunicare 
verbală şi nonverbală. 
Inteligenţa intrapersonală 
♦ Domină o gândire şi formarea unui model despre sine; se înţeleg pe sine şi operează cu acest 
model în viaţă; se autocunosc; se situează şi se analizează în raport cu ceilalţi; este conştient de 
propriile puncte tari şi slabe; îşi programează eficient atingerea obiectivelor personale; îşi 
monitorizează şi controlează propriile gânduri, sentimente şi atitudini; iau decizii pe baza 
autocunoaşterii; înţeleg că viaţa este o continuă experienţă de autocunoaştere pentru autodevenire. 
Inteligenţa intrapersonală 
♦ Domină o gândire şi formarea unui model despre sine; se înţeleg pe sine şi operează cu acest 
model în viaţă; se autocunosc; se situează şi se analizează în raport cu ceilalţi; este conştient de 
propriile puncte tari şi slabe; îşi programează eficient atingerea obiectivelor personale; îşi 
monitorizează şi controlează propriile gânduri, sentimente şi atitudini; iau decizii pe baza 
autocunoaşterii; înţeleg că viaţa este o continuă experienţă de autocunoaştere pentru autodevenire. 
Inteligenţa naturalistă 
♦ Indivizii cu această inteligenţă înţeleg lumea naturală; recunosc şi clasifică indivizi, specii şi 
relaţii ecologice; interacţionează cu mediul natural descoperind scheme funcţionale legate de viaţă 
şi de forţele naturii; concep creaţia ca un sistem de tipare şi comportamente. 
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”Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, 
cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără 
dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai 
minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” (C. MIHĂESCU) 

O modalitate de implicare a părinţilor în activităţile grădiniţei, uşor de realizat, o reprezintă 
activităţile outdoor, văzute ca o “combinaţie de activităţi în aer liber, de educaţie de mediu şi de 
dezvoltare socială şi personal”, activităţi  la care se doreşte şi  participarea părinţilor. Unii părinţi au 
mai mult timp să se implice, alţii mai puţin. Este ideal un mediu şcolar care să întâmpine deschis 
părinţii şi să le dea informaţiile necesare. Toţi părinţii au nevoie de sfaturi şi de sprijin. 

Activităţile outdoor “vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a 
cadrului natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor deprinderi  pentru a lucra tematic, folosind 
acest spaţiu într-un mod interdisciplinar”. Activităţile outdoor care se desfăşoară cu preşcolarii pot 
fi organizate sub formă de: ateliere de creaţie, activităţi sportive, excursii, jocuri diverse, acţiuni 
practic-gospodăreşti etc. 

Mişcarea fizică ajută la dezvoltarea psihică a copilului, previne labilitatea emoţionalǎ, 
modeleazǎ temperamentul şi atitudinile.  Unii specialişti ai domeniului apreciază că: „educaţia 
fizică este fiziologică prin natura exerciţiilor sale, pedagogică prin metodă, biologică prin efectele 
sale şi socială prin organizare şi activitate, în centrul căreia stă omul”. 
  Pe toţi, sportul, mişcarea, ne fac să ne recâştigam demnitatea, tonusul, să ne integrăm mai 
bine în societate. Pe lângă beneficiile asupra sănătăţii, sportul  va îmbunătăţi şi comportamentul, 
învăţându-l pe copil ce înseamnă competiţia şi spiritul de echipă, îl va face ambiţios şi mai 
disciplinat. În plus, acesta va câştiga încredere în forţele proprii, se va  orienta mai uşor în spaţiu 
şi  va învăţa să se descurce singur. Am organizat excursii şi drumeţii în toate anotimpurile, prilej 
minunat de a admira natura în ipostaze diferite, de a cunoaşte transformările suferite, impactul 
omului asupra sa, dar şi ocazie de a participa la acţiuni de ecologizare. De fiecare dată, aceste 
activităţi au fost minuţios pregătite, copiii întorcându-se mai bogaţi sufleteşte. Şi aici au fost alături 
de noi familiile, societăţile comerciale cu care avem parteneriate şi care au sponsorizat o parte a 
costurilor. 
  Pornind de la universal conturat prin propriile lor cunoştințe, copiii de vârstă preşcolară pot 
descoperi prin intermediul exponatelor ce înseamnă frumosul în artă, un mod aparte de redare a 
realităţii înconjurătoare, care este propriu artistului, află informaţii despre civilizaţii apuse, 
exersează modalităţi de comunicare cu ceilalţi. Atelierul de creaţie “Fantezie şi culoare”, care a 
permis tuturor participanţilor să se exprime prin experimentarea unor tehnici diverse, cum ar fi 
desenul, picturi, modelajul sau colajul, dar mai ales, să-şi dezvolte imaginaţia prin tratarea creativă 
a tematicii. Discuţia ulterioară, pe marginea lucrărilor realizate de copii, constituie un element 
esenţial al atelierului, deoarece sunt învăţaţi să-şi depăşească concentrarea, atenţia li interesul strict 
pentru propria creaţi şi sunt îndemnaţi să analizeze şi să aprecieze şi celelalte realizări, ale colegilor. 
Sunt susţinuţi  să-şi explice opţiunile personale în privinţa “evaluării artistice” a celorlalte lucrări şi 
să caute argument prin care să-şi susţină sau să-şi justifice opinia. 
  Concurs de întreceri sportive ”Sportivii în acţiune”, acţiuni de tradiţie a grădiniţei noastre, 
care are drept obiectiv stimularea interesului pentru educaţie fizică şi sport, dezvoltarea armonioasă 
a organismului şi menţinerea stării de sănătate. Folosind  o varietate de modalități de 
colaborare  care presupun o implicare activă a părinților  alături de copii și educatoare, considerăm 
că au  de câștigat atât  copiii cât și părinții, colectivul grădiniței  dar şi  comunitatea locală.”Parcul 



nostru ca o floare!” – activitate de igienizare a parcului din apropierea grădiniţei. Preşcolarii, 
înarmaţi cu saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, după o discuţie prealabilă, au înţeles 
necesitatea menţinerii curăţeniei în parcul în care ei se joacă zilnic, şi astfel au participat la 
igienizarea acestuia, iar la sfârşit, au simţit o mare  bucurie  văzând rezultatele muncii lor. Acţiunea 
a continuat prin organizarea în parcul curat a unor jocuri distractive şi sportive de echipă. 
  ,,Alaiul sărbătorilor de iarnă” – activitate derulată în pragul sărbătorilor de iarnă. Au fost 
implicate Prefectura judeţului Mehedinți și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. Nici o 
altă activitate desfăşurată în grădiniţă pe tema sărbătorilor de iarnă nu ar fi trezit atâtea sentimente şi 
trăiri ca atunci când au trăit pe viu, în momentele în care au colindat și au primit dulciurile sau 
fructele pentru urările adresate de ei. 
  ”Grădiniţa cu flori şi copii” – acţiune de înfrumuseţare a spaţiului exterior al grădiniţei, unde 
a fost implicată  Agenţia pentru Protecţia Mediului Drobeta Turnu Severin. Preşcolarii au plantat 
flori şi puieţi ornamentali în grădina grădiniţei şi în jardinière. Zi de zi, copiii urmăresc evoluţia 
florilor plantate de ei, le îngrijesc şi le protejează, valoarea educativă a acţiunii fiind foarte mare. 
  Prin toate activităţile desfăşurate, s-au constatat următoarele beneficii directe: 
 acest tip de educaţie o completează pe cea formală; 
 socializare; 
 educare pentru o viaţă sănătoasă; 
 participanţii sunt  puşi în situaţia de a-şi cunoaşte şi chiar de a-şi depăşi propriile limite; 
 trăirea de experienţe inedite în mijlocul naturii; 
 creşterea stimei de sine; 
 creşterea disponibilităţii spre comunicarea cu părinţii; 
 dezvoltarea personală şi la creşterea şanselor de integrare socială a acestora 
 gestionarea fricii de vorbit şi acţionat în public; 
 înţelegerea, acceptarea şi respectarea regulilor prezente în familie şi 

societate,      îmbunătăţirea performanţelor şcolare,  descoperirea aptitudinilor şi talentelor; 
 creşterea încrederii în sine, capacitatea de a se integra rapid într-un grup de copii cu aceiaşi 

vârstă,  dezvoltarea aptitudinilor de leader; 
 trezesc interesul de a participa la sarcini noi şi complexe; 
 îi încurajează să nu se sperie de situații imprevizibile și să găsească cea mai bună soluție; 
 dezvoltă abilitățile de comunicare fiind orientați către cooperare şi colaborare, fără de care nu 

poate fi atins obiectivul comun al echipei; 
 copiii învață să recunoască meritele celorlalți, să le respecte ideile, sentimentele și nevoile, îi 

ajută să învețe din greşeli; nu exista eșec ci doar feed-back la sfârşitul unei activităţi outdoor. 
Concluzionând: “Cât mai mult timp în natură!” 
Bibliografie: 
Revista Învăţământului Preşcolar nr.2/ 2007.  
Manualul de educaţie outdoor, 2013, Comenius Regio Partnership Eco- Edu Beyond Rhetoric 
Project, traducere. 
 
  



 
62. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN GRĂDINIȚĂ:  
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”A ști nu este de ajuns; este nevoie să aplicăm.  A dori nu este suficient; trebuie să 

acționăm.” (Johann Goethe) 
Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra 

generație trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile 
trecute au știut să folosească hârtia, creionul, instrumentele intelectuale ale timpului lor. 
  Societatea informațională este o stare de fapt a prezentului și rămâne la latitudinea noastră 
cât de repede vom ști să facem parte din ea, și aceasta ca o necesitate individuală de armonizare. 
  Noua orientare a învățământului românesc urmărește dezvoltarea gândirii critice a copiilor 
prin folosirea unor metode și tehnici activ-participative care pun accentul pe participarea activă a 
copilului și îl plasează pe acesta în centrul procesului de învățare. Copilul dobândește capacitatea de 
a gândi critic în timp, ceea ce-i permite să se manifeste spontan, fără îngrădire, fără să-i fie teamă de 
părerea celor din jur, oferindu-i  putere și încredere de analiză și reflexie. 
  Jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, iar 
”utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăța, jucându-se”. (Elena Nica) 

În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea asistată pe 
calculator dacă sunt îndeplinite cumulativ trei coordonate esențiale: cadrele didactice dispun de 
pregătirea necesară care să le permită utilizarea calculatorului, grădinița să dețină baza materială 
necesară desfășurării activităților asistate de calculator, timpul alocat să fie în concordanță deplină 
cu nevoile și nivelul de vârstă al preșcolarilor.                                                                             

În activitatea cu preșcolarii, utilizarea tehnologiei informației are un ecou pozitiv. În 
demersul de pregătire se pornește de la premisa că, alături de mijloacele didactice clasice, 
calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării activităților. 
Utilizarea calculatorului în activitatea didactică crește randamentul profesorului, încurajează 
inovația/ modernizarea procesului didactic, facilitează înțelegerea fenomenelor de către copii, 
promovează învățarea cooperativă, dezvoltând abilități de lucru în echipă, permite o învățare 
individualizată, personalizată. TIC se poate utiliza pentru următoarele tipuri de activități: predarea și 
învățarea ce se poate face utilizând lecții electronice, interactive, multimedia (un film documentar 
sau didactic, o pagină web, o prezentare pe calculator), softuri educaționale, activități în care se cere 
copiilor să fie creativi, să exploreze și să inoveze, utilizând Internetul, îmbogățindu-și cunoștințele 
cu informații din domenii variate. Jocurile dezvoltă viteza de reacție, gândirea logică, spiritul 
competitiv. Copilul poate învăța prin joc, într-un mod plăcut și accesibil, culorile, cifrele, literele, 
formele geometrice, compunerea și descompunerea numerelor naturale, ordonarea obiectelor după 
diferite criterii etc. Calculatorul, prin intermediul softurilor educaționale, poate, în egală măsură, să 
instruiască, să ajute în rezolvarea unor sarcini și să distreze. Ambianța educațională specifică 
situațiilor de învățare face to face este înlocuită cu mediul virtual de învățare. 

 Folosirea calculatorului în activitățile cu preșcolarii are unele avantaje și dezavantaje pe 
care le-am sintetizat astfel: 
 
 
Avantaje: 
 reprezintă un mijloc de învățare preferat de copii, pentru că este animat, viu și  interactiv, 
 stimulează interesul, curiozitatea, independența în rezolvarea sarcinilor, în căutarea soluțiilor, 
 permite minții și mâinii să se joace până la găsirea soluției, creând din instinct, imaginație, 

simplă plăcere ludică, 



 dezvoltă perspicacitatea, gândirea logică, creativitatea, puterea de concentrare, îndemânarea, 
 accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 
 utilizatorul poate învăța în propriul său ritm, controlându-și rapid progresele, beneficiind de 

un feedback rapid și permanent, 
 interacțiunea cu profesorul este neconstrângătoare și liberă, 
 petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și util, 
 instrumentele și aplicațiile sunt ușor de folosit. 

 Dezavantaje: 
 lucrul la calculator implică o poziție statică, solicitând coloana vertebrală și generând poziții 

defectuoase, 
 poate afecta vederea, 
 unele jocuri dezvoltă și încurajează violența, 
 nu favorizează relațiile sociale, putând duce la așa numita ”singurătate computerizată” și, în 

final, la izolarea individului, 
 creează dependență, 
 este o ”fabrică” uriașă de cunoaștere, dar care exploatată excesiv provoacă pierderea unor 

aspecte din lumea basmelor, poveștilor, a jocurilor în aer liber, 
 folosirea excesivă poate conduce la îngrădirea și limitarea dezvoltării afective firești a 

copiilor. 
  Proiectată și desfășurată corect, predarea-învățarea-evaluarea cu ajutorul calculatorului 
poate deveni o  metodă prin care preșcolarii descoperă și se dezvoltă în mod planificat, ajutându-i să 
învețe prin acțiuni logice, evitându-se dezvoltarea unor deprinderi mecanice. Utilizarea softului 
educațional poate fi o metodă motivantă, ce contribuie la eficientizarea și modernizarea demersului 
didactic, la susținerea inovației didactice, la accesibilizarea cunoștințelor. 
  Îmi exprim deschiderea către utilizarea tehnologiilor informaționale în grădiniță, dar 
grădinița nu ar mai avea farmecul specific dacă s-ar renunța la jocuri, poezii, povești care 
modelează suflete și îi ajută pe copii să înțeleagă lumea pe care o trăim. 
 
Bibliografie: 
1. Ordean, Grațian. Primii pași în lumea calculatoarelor. Editura Sigma Plus, Deva, 2001. 
2. MECT. Curriculum pentru învățământul preșcolar. MECT, 2008.  
3. TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație. Impactul formativ al utilizării AEL în educație. 
București, 2004.   
4. Neacșu, I. Metode și tehnici de învățare eficientă. Editura Militara, București, 1990. 
5. Oprea, C. L. Strategii didactice interactive. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007. 
 
 

63. PROIECTELE ETWINNING –  
OPORTUNITĂȚI DE DEVOLTARE PROFESIONALĂ  

 
Prof. Glonț Ramona 

 Școala Gimnazială Măgura -G.P.N Buleta, com. Mihăești, jud. Vâlcea 
 

               Parteneriatul educaţional  tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 
curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se 
identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care 
presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă 
pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social. 
eTwinning este Comunitatea şcolilor din Europa. Cadrele didactice din ţările participante se pot 
înscrie pe site şi pot folosi instrumentele eTwinning online, portalul şi Desktop-ul, pentru a intra în 
contact, a face schimb de idei şi de exemple practice, a participa la seminarii şi a desfăşura proiecte 
online. Un proiect implică cel puţin două şcoli din două ţări europene diferite. Activităţile de proiect 



se vor desfăşura cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC). Proiectele nu beneficiază 
de susţinere financiară, nu există restricţii de natură administrativă, iar întâlnirile tête-à-tête nu sunt 
necesare.Profesorii şi elevii lor pot forma parteneriate pe termen scurt sau lung, pot colabora pe o 
serie întreagă de proiecte bazate pe curriculum, în orice domeniu şi pot folosi o gamă largă de 
instrumente TIC interesante şi inovatoare.  
Proiectele eTwinning reprezinta o oportunitate de a vedea cum lucrează alte cadre didactice, de a 
face schimb de informaţii, de a analiza, înţelege, de a învăţa si experimenta lucruri noi.  Ele au 
contribuit la imbunatatirea calitatii si consolidarea dimensiunii europene in procesul de educatie, la 
promovarea constiintei interculturale si a inovatiei in ceea ce privesc metodele pedagogice si 
tehnicile informationale, la incurajarea invatarii limbilor straine si a cooperarii transnationale intre 
scoli.  
            Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei 
Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, 
Formare, Tineret și Sport, din 2014. Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat de 
European Schoolnet, un parteneriat internaţional format din 31 ministere europene ale educaţiei, ce 
concepe instrumente de învăţare pentru şcolile, cadrele didactice şi elevii din Europa. 
Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru 
dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii 
internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. Elevii şi cadrele didactice au acces la un cadru 
activ de învăţare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. 
            Platforma etwinning.net oferă: instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în 
procesul de învăţare; cunoaşterea ţărilor participante; posibilitatea implicării în activităţi curriculare 
comune; participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, 
prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ 
schimburi de experienţă; un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; recunoaşterea 
oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; premii 
anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. 
           Etwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în 
şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi 
schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă 
comunitate educaţională din Europa. 
            Acţiunea eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul 
tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii 
şcolilor. 
              Portalul eTwinning (www.etwinning.net) este punctul central de întâlnire şi de lucru al 
acţiunii. Portalul este disponibil în 26 de limbi şi numără circa 230.277 de membri şi peste 5462 de 
proiecte* din toată Europa. De asemenea, portalul pune la dispoziţia cadrelor didactice instrumente 
online cu ajutorul cărora pot căuta parteneri, pot demara proiecte, pot face schimb de idei şi bune 
practici şi pot începe să colaboreze imediat graţie gamei variate de instrumente personalizate de pe 
platforma eTwinning. 
            În ultimii ani, am tot auzit de problematica proiectelor europene.  Acesul permanent la 
mediul virtual de colaborare, oportunităţile de dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte 
internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă au 
făcut ca anul acesta să inscriu și eu în marea  familie eTwinning. 
          Primul proiect la care m-am înscris  a fost ”Colours of my childhood”. Scopul principal al 
proiectului este de a învăța mai multe despre festivaluri și tradiții din diferite țări , anotimpuri , luni 
ale anului și a vieții în fiecare zi. Copiii exprima ceea ce îi fac fericiți sau cum isi petrec timpul 
liber. 
       În fiecare lună este un subiect diferit . Fiecare școală poate decide pe cont propriu ce 
instrumente are de gând să utilizeze . Acesta poate fi un calculator ( Paint , PaintNET , desen pentru 
copii , ArtRage , Picmonkey , Fotor etc ) , o tabletă ( ScribblePress , Sketch O Paint gratuit , etc.) 
sau o bucată de hârtie . Elevii pot canta , de asemenea, cântece , jocuri , face spectacole , pot să 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_ro.htm
http://www.eun.org/
http://www.etwinning.net/


spună povești sau poezii  . La sfârșitul proiectului fiecare școală va face un dicționar despre culori . 
Durata septembrie 2015 / aprilie 2016.  Partenerii sunt din Polonia, Italia, Turcia, Grecia, Slovenia, 
Spania. 
        Al doilea proiect este ”Discover of  the near and more distant environment”. Scopul proiectului 
este de a descoperii ceea ce se află in mediul apropiat și mai îndepărtat: grădinița noastră, orașul 
nostru, casele noastre; și de a descoperii școli, orașe și case din alte țări. 
           Partenerii se pot implica în tot proiectul și în întreaga întregul an sau doar într-o parte a 
proiectului și doar pentru câteva luni. Fiecare școală decide ce folosește : fotografii , desene , 
schimb de hărți sau alte producții care prezintă propriile lor școlare , cartier , oraș , case .  In prima 
parte a anului scolar( septembrie - decembrie ) : copiii  trebuie să descopere clasa și școala / școală 
partenerilor . În a doua parte a anului ( ianuarie, februarie , martie) : să descopere   reginiunea din 
apropierea instituților/scolilor, " centrul orașului " și orașul partenerii noștri. A treia parte a anului 
(aprilie- iunie) : să descopere casele elevilor și să le compare cu partenerii  . (  Unde este fereastra 
dormitorului lor ? Ce se vedea de la fereastra dormitorului lor ?). Partenerii sunt din Franța, Polonia, 
România și Spania. 
               Un alt proiect este ”Respectons la nature”. Cu acest proiect , dorim să stimulăm copiii să 
înțeleagă necesitatea protejării naturii prin reciclarea materialului , în special plastic și carton. 
        Obiectivul acestui proiect este de a stimula observarea directă, de a pune întrebări și să se 
angajeze într-un dialog; de a-i învăța pe copiii să aibă un comportament responsabil față de natură. 
           Beneficiile derulării parteneriatelor internaţionale prin proiecte eTwinning sunt multiple. 
Acestea completează şi întregesc strategiile naţionale privind asigurarea calităţii educaţiei; oferă o 
modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii activităţilor de 
învăţare desfăşurate cu elevii; cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/ cunoaştere; permit 
cunoaşterea altor sisteme de învăţământ şi sporesc formarea competenţelor de comunicare într-o 
limbă străină. 
                Proiectele eTwinning realizate prin parteneriate internaţionale oferă o perspectivă mai 
bună în ce priveşte responsabilităţile şi contribuţia didactică. în cadrul şcolii, o atenţie sporită 
acordată calităţii proiectelor pe care le realizaeză cadrele didactice, o perspectivă mai avizată în ce 
priveşte selecţia activităţilor care să aducă valoare adăugată pentru situaţiile educative pe care le 
proiectăm pentru elevii noştri.Totodată oferă o îmbunătăţirea a  relaţiei cu conducerea şcolii, mai 
multe activităţi de colaborare între profesori din şcoală pentru schimb de experienţe didactice şi 
idei, o relaţie profesori-elevi mai bună şi o mai multă deschidere a şcolii către parteneriate. 
               Proiectele eTwinning permit creşterea calităţii activităţilor de învăţare desfăşurate cu 
elevii, activitatea independentă desfăşurată de elevi devine, astfel, concludentă. Învăţarea prin 
descoperire asigură elevilor o dobândire conştientă a conţinutului curricular, acesta fiind uşor de 
reactualizat, o dată trecut prin filtrul propriu. 
              Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a 
studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i face să renunţe 
la rolul pasiv. Toate aceste oportunităţi le oferă participarea cu elevii la proiectele educaţionale de 
pe platforma eTwinning. 
              Munca desfăşurată pe platforma educaţională eTwinning aduce nenumărate beneficii atât 
acelora ce sunt implicaţi în activităţile derulate în proiecte (cadre didactice, elevi), unităţilor de 
învăţământ, cât şi comunităţilor în general. Progresul realizat este vizibil la nivelul performanţelor 
şcolare şi la nivelul disciplinelor predate în şcoală. 
                 Proiectele eTwinning sunt ideale pentru realizarea de competențe-cheie  căci în esenţă ele 
înseamnă colaborarea încorporată în derularea activităților de proiect și în realizarea produselor 
finale, având ca scop dezvoltarea diferitelor abilități ale elevilor. Implicarea în parteneriate şcolare 
prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele realizate se bazează pe stabilirea 
de relații academice și personale între cadre didactice şi elevi aparţinând unor diferite culturi, fiind 
desfăşurate de către toate echipele de proiect prin intermediul comunicării, interacțiunii, negocierii 
și dialogului intercultural cu scopul de a atinge obiective comune. Prin comunicarea cu elevi care 



aparțin altor culturi, elevii noştri își îmbunătățesc competențele sociale și se formează ca cetățeni 
responsabili, devin mai încrezători în forţele proprii, învăţând valoarea reală a muncii în echipă. 
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          Spre deosebire de celelalte activitãţi, activitatea de educaţie fizicã presupune instruirea şi 
formarea copilului în şi prin mişcare. Activitatea fizicã are o pondere însemnatã în dezvoltarea 
fizicã corectã şi armonioasã a copilului. 
          Integratã într-o educaţie permanentã, educaţia fizicã concurã, prin conţinutul ei specific, la 
realizarea idealului educaţional, la realizarea unei armonii între elementele biologice şi cele psihice 
ale personalitãţii umane.          
        “Prin întreaga noastrã activitate se urmãreşte pregãtirea copilului pentru o societate dinamicã, 
în continuã evoluţie, societate care cere o anumitã configuraţie fizicã, intelectualã, moralã, civicã, 
un anumit profil care sã îmbine în mod armonios laturile personalitãţii sale: un copil sãnãtos, 
armonios, dezvoltat fizic, educat, un copil cu gândire creativã, rapidã, cu spirit de iniţiativã, cu 
capacitate de selectare, sistematizare şi organizare a informatiilor, de a alege cele mai bune soluţii şi 
de a decide rapid aplicarea lor practicã.” ¹ (¹ Pantelimon G., Verza E., Zlate M .- “Psihologia 
copilului”,Ed. Did. şi Ped.,R.A.,Bucuresti, 1993, pag. 99-100)    
          Educṭia fizicӑ este  o componentӑ a educaṭiei generale (alӑturi de educaṭia intelectualӑ, 
esteticӑ, moralӑ ṣi tehnico-profesionalӑ). În majoritatea cazurilor educaṭia implicӑ, ṣi presupune 
activitate. Ea se desfӑṣoarӑ sub forma de proces bilateral ṣi este logicӑ, necesarӑ prezenṭa celor doi 
factori “educatorul” ṣi “educatul” –preṣcolarul. 
          Educaṭia fizicӑ este un proces instructiv-educativ care vizeazӑ “creṣterea”, “formarea” , “ 
cultivarea” capacitӑṭilor fizice ale copilului. Este un proces deliberat construit ṣi desfӑṣurat ȋn 
vederea perfecṭionӑrii, dezvoltӑrii fizice ṣi a capacitӑṭii motrice, ȋn funcṭie de particularitӑṭile de 
vȃrstӑ si sex, cerinṭele de  integrare, specificul unor profesii. Pe întreaga perioadã a preşcolaritãţii, 
motricitatea se caracterizeazã printr-o intensã dezvoltare, contribuind la creşterea posibilitãţilor 
copilului de a lua contact direct cu lumea înconjurãtoare şi de a facilita exercitarea unor 
comportamente practic-acţionale. 
          “Domeniul psiho-motric (DPM) acoperã coordonarea şi controlul mişcãrilor corporale, 
mobilitatea generalã şi rezistenţa fizicã, abilitãţile motorii şi de manipulare, de finete, ca şi 
elementele de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.          Activitãţile prin 
care preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activitãţile care implicã mişcare 
corporalã, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilitãţi psihomotorii, ca şi 
activitãţile care pot avea drept rezultat o mai bunã suplete, forţã, rezistenţã sau ţinutã.”² (² ****  - 
“Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, M.E.C., Bucureşti, 2008) 
           Activitãţile de educaţie fizicã desfãşurate în învãţãmântul preşcolar, în cadrul domeniului 
psiho-motric, pot avea ca teme de bazã, alãturi de exerciţiile fizice şi jocurile de mişcare şi dansurile 
populare. 
          Dansurile populare, prin frumuseţea costumului, a melodiei, prin supletea şi expresivitatea 
mişcãrilor, prin voiciunea pe care o imprimã copiilor, contribuie in mare mãsurã la dezvoltarea 
simţului ritmic, dar şi la dezvoltarea simţului estetic şi al dragostei pentru folclor. De asemenea, 
dansul dezvoltã copiilor şi capacitatea de coordonare a mişcãrilor, gustul pentru frumos, pentru 
armonie, îi familiarizeazã cu elemente ale folclorului, contribuind prin acestea la dragostea pentru 
arta poporului din fragedã copilãrie. 
         Dansul popular exprimã crezul artistic al fiecãrui popor, obiceiuri şi tradiţii transmise din 
generaţie în generaţie. Fiind un dans de grup, acesta exprimã în diferite forme viaţa interioarã, 
utilizând mişcãrile exterioare, formând deprinderi de mişcare a întregului organism în diferite 



ritmuri. Astfel este ritm lent, vioi, accelerat sau rapid, toate fiind impuse de melodia ce ȋnsoteşte 
dansul pe tot parcursul desfãşurãrii. 
         Expresivitatea artisticã a dansului popular genereazã copiilor stãri afective de ȋnaltã 
sensibilitate, formându-le simţul pentru frumos, pentru preţuirea artei populare. Alãturi de dansul în 
sine şi muzica lui şi costumele populare specifice fiecãrui dans, fiecãrei zone folclorice, creazã o 
îmbinare armonioasã, un tot unitar, de o valoare inestimabilã, fãcându-l pe copil sã-şi educe 
dragostea pentru folclorul românesc. 
         Valorificând toate acestea în cadrul serbãrilor şi festivalurilor cu preşcolarii, le cãlãuzim paşii 
spre cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti. Serbãrile au o importanţã majorã în educarea 
copiilor, ȋn primul rând – prin conṭinutul lor pentru cã transmit un mesaj, iar în al doilea rând prin 
eforturile susţinute pentru realizarea unui scop, reuşita serbãrii.  
Pentru copil, jocul înseamnã exerciţiu fizic, observaţie şi imitaţie, explorare, comunicare, 
socializare, învãţare, cunoaştere şi mai ales plãcere. Puii oricãrei specii cresc jucându-se şi 
dobândesc în joacã deprinderile care le asigurã supravieţuirea. Prin jocul sau, aparent atât de naiv, 
de simplu şi uşor, copilul descoperã, în modul cel mai accesibil şi mai atractiv pentru el, lumea şi 
viaţa. Le cerceteazã curios, prelucreazã informaţia şi o transformã în experienţã personalã. Copilul 
poate sã înveţe orice în joacã şi o va face repede, temeinic şi cu plãcere. 
            Jocurile, mai ales cele de mişcare, sunt un exerciţiu fizic minunat pentru copil, favorizând 
dezvoltarea sistemului osos, a muşchilor şi articulaţiilor, contribuind la intãrirea muşchiului cardiac 
şi la o mai bunã circulaţie sanguinã. De asemenea, fortificã organismul prin creşterea cãldurii care îl 
fereşte pe copil de rãcealã, permite corectarea unor defecte fizice şi a posturii, favorizeazã 
echilibrul. Joaca ar trebui sa fie principala activitate fizica pentru majoritatea copiilor. Joaca le 
conferã o stare de bine şi un tonus psihic bun care se reflectã într-o mai bunã imunitate, într-o 
dezvoltare armonioasã, precum şi în creşterea capacitãţii sale de învãţare. 
copilului. 
          Activitӑṭile de educaṭie psiho-motorie asigurӑ ȋntr-un mod organizat procesul de creṣtere ṣi ȋn 
mod deosebit, dezvoltarea armonioasӑ a organismului uman, punȃndu-se accent pe componenta 
biologicӑ a organismului. Aceastӑ componentӑ reprezintӑ doar substratul pe care se clӑdeṣte 
personalitatea umanӑ. Influenṭa beneficӑ a activitӑṭii de educaṭie fizicӑ ṣi sport asupra bunei 
dispoziṭii, asupra sӑnӑtӑṭii sau mai exact  spus asupra creӑrii unui mod calitativ nou ṣi echilibrat de 
viaṭӑ a devenit ȋn zilele noastre o preocupare prioritarӑ pentru mulṭi specialiṣti. 
        Marele pedagog Pestalozzi vedea posibilӑ dezvoltarea personalitӑṭii omului prin legӑtura 
strȃnsӑ ȋntre educaṭia intelectualӑ, educaṭia moralӑ ṣi educaṭia fizicӑ. El considera cӑ “educaṭia 
fizicӑ este ce dintȃi acṭiune de influenṭare raṭionalӑ a adultului asupra copiilor. Cȃnd copilul intrӑ ȋn 
ṣcoalӑ, educaṭia fizicӑ ia un caracter nou ṣi variat: realizeazӑ dezvoltarea fizicӑ, dar formeazӑ ṣi 
deprinderile de care va avea nevoie mai tȃrziu, in activitatea profesionalӑ, il pregӑteṣte pentru 
viaṭӑ.” 
                 Jocul/dansul dӑ sens copilӑriei deoarece miṣcarea, exerciṭiul fizic ȋn sine ȋi fac pe copii 
fericiṭi. Printr-o activitate minuṭios elaboratӑ, la ṣcolarul mic se pot descoperi talente cu ȋnclinaṭii 
spre dans, care ȋndrumate ṣi cultivate atent pot da roade. 
          Exerciṭiile fizice realizate prin dans dezvoltӑ calitӑṭi ṣi deprinderi motrice ṣi artistice, 
contribuind cu precӑdere la educaṭia estetico-motricӑ a copiilor. Stimularea ṣi formarea calitӑṭilor 
psihico-fizice prin ȋnvӑṭarea unor paṣi de dans determinӑ dezvoltarea unor capacitӑṭi de percepere ṣi 
ȋnṭelegere a frumosului din naturӑ, artӑ ṣi societate. 
          Fiind practicate atȃt ȋn activitӑṭile ṣcolare, cȃt ṣi extraṣcolare, dansurile ajutӑ la dezvoltarea 
interesului pentru miṣcarea expresivӑ ṣi formarea unui limbaj motric expresiv, plastic ṣi estetic. Prin 
dans se realizeazӑ miṣcarea ȋntr-un ritm suplu ṣi natural, se sincronizeazӑ paṣii pe ritmul muzicii. 
Implicarea afectivӑ ṣi efectivӑ a copiilor, ȋn acest gen de activitate, a dovedit cӑ nu existӑ un mijloc 
de educaṭie fizicӑ mai complet, pe care copilul sӑ-l facӑ cu atȃt de multӑ plӑcere. Dansul are la 
modul natural- ritm, supleṭe, echilibru, ṭinutӑ adecvatӑ ṣi cultivӑ ȋn mod plӑcut, anumite virtuṭi 
fizice, precum: ȋndemȃnarea, tenacitatea, viteza, simṭul orientӑrii ȋn spaṭiu. 



 Înţelegerea corectă a tradiţiilor şi obiceiurilor creează sentimentul de apartenenţă naţională şi 
declanşează sentimentul patriotic în personalitatea individului. 
        Serbӑrile ṣcolare au un rol formativ care este ȋndeplinit numai ȋn cazul valorificӑrii pe diferite 
planuri a capacitӑṭiilor copiilor. Pentru a facilita acest lucru, serbӑrile ȋn grӑdiniṭӑ se organizeazӑ ȋn 
jurul unei teme, iar conṭinutul progranului se fixeazӑ ȋnfuncṭie de tema respectivӑ. 
         O ocazie eficientӑ de valorificare a tradiṭiilor ṣi obiceiurilor strӑbune o constituie serbӑrile 
organizate cu diferite ocazii. 
         Cele mai ȋntȃlnite serbӑri sunt cele ocazionale (sӑrbӑtoarea diferitelor evenimente mai 
importante din viaṭa copiilor: 1 Iunie, 8 Martie, serbӑri de sfȃrṣit de an ṣcolar), serbӑri prilejuite de 
marile evenimente istorico-sociale (1 Decembrie, 24 Ianuarie), serbarea lui Moṣ Crӑciun ṣi a 
celorlalte tradiṭii populare (serbarea toamnei).   
        La vȃrsta preṣcolarӑ sunt mai greu de ȋnṭeles evenimentele petrecute de Crӑciun, Anul Nou, 
Boboteazӑ, Sf. Paṣti. Rolul educatoarei este acela de a transmite copiilor, din generaṭie ȋn generaṭie, 
portul, graiul, datinile ṣi obiceiurile, aṣa cum le-a moṣtenit de la strӑbuni. 
        Serbӑrile organizate cu diferite ocazii sunt un izvor de bucurii ṣi satisfacṭii care creeazӑ 
copiilor o stare de bunӑ dispoziṭie, favorabilӑ atȃt ȋn dezvoltarea psihicӑ, cȃt ṣi in cea fizicӑ ṣi 
esteticӑ. Copiii trebuie sӑ interpreteze diferite roluri (de cȃntӑret, de dansator, de povestitor, creator 
de artizanat), astfel formȃndu-ṣi  ṣi perfecṭionȃndu-ṣi o serie de abilitӑṭi artistice. 
          Pentru a realiza o serbare reuṣitӑ, care sӑ respecte tradiṭiile ṣi obiceiurile este necesarӑ o 
adaptare ṣi prelucrare a repertoriului specific vȃrstei preṣcolare ce cuprinde ȋn forme tradiṭionale 
poezii ṣi cȃntece specifice temei/serbӑrii respective. 
          În concluzie, serbӑrile ṣcolare ȋṣi ȋndeplinesc scopul pentru care au fost organizate dacӑ au un 
conṭinut adecvat, pregӑtit sistematic, iar desfӑṣurarea lor este condusӑ cu tact ṣi rӑbdare de cӑtre 
educatoare, astfel contribuind la dezvoltarea personalitӑṭii copiilor. 
         Dansurile populare sunt cel mai bine valorificate ȋn serbӑrile ṣcolare, ȋi ajutӑ pe preṣcolari sӑ 
cunoascӑ o parte din tradiṭiile ṣi obiceiurile romȃneṣti. Prin conṭinutul serbӑrilor, copiii sunt ajutaṭi 
de cӑtre educatoare sӑ ȋnṭeleagӑ mesajul ṣi conṭinuturile acestor obiceiuri populare, adaptȃndu-le 
particularitӑṭile de vȃrstӑ   ṣi aptitudinile artistice individuale. 
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“Creativitatea este o floare atăt de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timpce 

descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” 
Thomas Carlyle 

               Cine nu-şi doreşte copii creativi, imaginativi care să picteze aşa cum altcineva n-a mai 
făcut-o, să spună cele mai originale poveşti sau să danseze pe orice melodie? Sigur că nu e deloc 
uşor şi adesea ne gandim dacă acei copii atât de talentaţi pe care îi vedem la televizor sau pe scenă 
au fost pregatiţi de mici pentru asta sau pur şi simplu sunt talentaţi şi atât. 

Problema creativităţii a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi, şi practicieni în 
domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi care învăluie persoana şi 
comportamentul unor indivizi creatori. Creativitatea continuă să preocupe, nu pentru că eforturile de 
până acum au fost sterile, ci pentru că potenţialul creativ reprezintă una dintre avuţiile cele mai 
complexe şi mai misterioase, iar educarea lui în vederea manifestării prin comportamente creatoare, 
unul dintre cele mai îndrăzneţe şi mai înalte obiective. 
           Conceptul de creativitate, unul dintre cele mai fascinante concepte cu care a operat vreodată 
ştiinţa, este încă insuficient delimitat şi definit. Aceasta se explică prin complexitatea procesului 
creativ, ca şi prin diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. După unii autori, acest lucru 
se întâmplă ori de câte ori o noţiune este difuzată de la un grup restrâns de specialişti la o populaţie 
mai largă, pierzându-şi astfel caracterul univoc, stabilitatea şi rigoarea. Nu este vorba de un proces 
de degradare, ci de asimilare a gândirii logice individuale la gândirea socială. Problemă de cercetare 
pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, esteticieni, sociologi şi sociologi ai culturii, 
axiologi, antropologi, economişti – dată fiind complexitatea uimitoare a fenomenului, creativitatea 
este şi în atenţia lingviştilor şi a psiholingviştilor. Precizarea termenului, impunerea lui în limbă din 
palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în dicţionarele lexicale, 
dar şi în cele de pedagogie şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în conştientizarea şi valorificarea 
creativităţii. 
            Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin “creare”, care înseamnă “a 
zămisli”, “a făuri”, “a crea”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de 
creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât 
originea cât şi scopul. 
      Întrucât lumea contemporană, cu atât cea de mâine, se caracterizează prin complexitate, 
globalizarea problemelor, accelerarea şi generalizarea schimbărilor, educaţia îl instrumentează pe 
viitorul adult pentru complexitate şi schimbare, interes şi entuziasm pentru devenire şi progres, îi 
dezvoltă capacitatea de a descoperi si melimina disfuncţionalităţile, capacitatea de a le stăpânii, 
responsabilitatea pentru actele personale, independenţa şi deschiderea pentru interacţiune si 
schimbul de idei. Toate aceste trăsături convergente pot fi reunite în ceea ce se numeşte creativitate. 
Astăzi, într-o lume de largă deschidere democratică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii nu 
este numai un deziderat, ci o reală şi stringentă necesitate. 
           Încă de acum două decenii, psihologul Morris Stein anunţa acest prag de minunată 
deschidere pentru creativitate şi spiritele creative: “O societate care stimulează creativitatea asigură 
cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi 
investigare, libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi”. Acest din urmă “a fi tu însuţi” îl 
vizează formarea creativă şi în învăţământul românesc.  Creativitatea este o formă de rezolvare a 
problemelor. Dar este una specială deoarece implică probleme la care nu există răspunsuri simple, 
probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. Creativitatea 
implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii.    Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe 



studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi. 
            Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului, trebuie să distingem creativitatea de 
inteligenţă şi talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată de 
celelalte abilităţi cognitive. Studii recente, însă, au arătat că anumite componente ale potenţialului 
creativ pot fi deosebite de inteligenţă.  Termenul “înzestrat” este utilizat de obicei pentru a desemna 
un grad înalt de inteligenţă. Dar se pare că inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Un copil 
foarte creativ nu este neaparat şi foarte inteligent. 
             În cazul copiilor mici, creativitatea ar trebui să se axeze pe proces: generarea de idei. 
Acceptarea ideilor multiple de către adulţi într-o atmosferă non-evaluativă va ajuta copiii să 
genereze din ce în ce mai multe idei sau să treacă la stadiul următor, cel de evaluare de sine. Pe 
măsură ce copiii îşi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii, astfel calitatea lor şi generarea 
de soluţii devin din ce în ce mai importante. La această vârstă ( a preşcolarităţii), accentul trebuie 
pus pe evaluarea ideilor proprii, deoarece aceşti copii îşi explorează capacitatea de generare şi 
evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-se pe această evaluare. Deoarece 
preşcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut de manifestarea pregnantă a trebuinţelor de 
cunoaştere, de autoafirmare şi independenţă, de relaţii cu ceilalţi, stimularea acestor trebuinţe ar 
trebui să cunducă la întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale preşcolarului. 
     Potenţialul creativ reprezintă sistemul disponibilităţilor psihice care îi permit individului să 
depăşească propria experienţă şi să construiască noul în planul modalităţilor de expresie, al acţiunii 
şi al cunoaşterii. 

Componentele acestui potenţial creativ sunt: 
•     Trebuinţele de progres întâlnite la această vârstă – trebuinţa de cunoaştere, trebuinţa de 
independenţă, trebuinţa de autoexprimare; 
•     Imaginaţia liberă, nestânjenită de canoane; 
•     Spontaneitatea; 
•     Animismul gândirii, care mijloceşte interferenţa firească a lumii umane cu lumea animalelor şi 
cu lumea lucrurilor. 
           Potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale cotidiene: în joc 
(activitatea fundamentală), în desen şi pictură (activităţi care pentru el, cel puţin iniţial, un joc cu 
liniile şi culorile), în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii), 
matematică, muzică. 
          Copiilor le place să asculte şi să inventeze poveşti, să joace roluri, să interacţioneze printr-un 
joc continuu, pe care-l îmbogăţesc mereu, din ce în ce mai mult, fiind atenţi si receptivi totodată la 
ce descoperă la ceilalţi. 

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, feluritele jocuri în aer liber sau acasă, la 
grădiniţă, toate au darul de a-i ajuta să exprime emoţii, gânduri, sentimente care, în această manieră 
artistica, sunt mai accesibile a fi exteriorizate. 

Câteva exerciţii de stimulare a creativităţii: desenul liber, fără structură, pictura cu mâna 
dominantă dar şi cu cea non-dominantă sau cu picioarele:, modelajul unei poveşti inventate, 
soluţiile personale pe care copiii învaţă să le adapteze în funcţie de situaţie. Chiar atunci când 
sunteţi în mijlocul unei poveşti fascinante, opriţi-vă din citit sau din joc şi rugaţi-i pe ei să continue 
povestea! Oare cum continuă ea? Creativitatea le este stimulată, dezvoltându-le, în primul rând, 
încrederea în ei, în ceea ce pot oferi, respectându-i pentru frumuseţea şi unicitatea lor. 
              Cadrul cel mai important de manifestare dar şi de stimulare a potenţialului creativ este 
jocul, cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul comportament 
creativ care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. 
       Deşi este mai simplu, alături de jocul imitativ, jocul de mânuire de obiecte se îmbogăţeşte 
teptat, copilul combină diferite mişcări şi descoperă multiple utilizări ale obiectelor. 
    În jocul de construcţie imită şi reproduce modele de acţiune implicate în situaţii de viaţă, 
întâlnite în lumea adulţilor şi a obiectelor. 
    În jocul de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv modele 
de comportament oferite de cei din jur, dar numai pe acelea care sunt în accord cu dorinţele şi 



preferinţele sale. În realizarea rolurilor asumate se foloseşte de obiecte reale cărora le dă nu numai 
semnificaţii reale, ci şi semnificaţii proprii. Dacă la început acţiunile reprodue sunt simplificate, în 
timp le complică, le combină între ele, le îmbogăţeşte cu ceea ce a acumulat în experienţa sa 
cognitivă. 
      Jocul de creaţie cu subiect din basme şi poveşti aduce şi el modificări, adăugiri, combinări 
de replică, de acţiuni. Preşcolarul modifică, în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă de personaj, 
evoluţia acestuia, relaţiile lui cu celelalte personaje. Manifestă independenţă în alegere şi 
spontaneitate în interpretarea rolului asumat. Este capabil chiar să interpreteze toate rolurile din 
aceeaşi poveste, fără a imita educatoarea sau colegul care l-a precedat. Prin jocul de creaţie cu 
subiect din basme şi poveşti, copilul se transpune într-o lume mirifică, a tuturor posibilităţilor, 
conştientizând caracterul ei nereal (“ştiu că nu e aşa, dar aşa aş vrea să fie”). 
    Manifestarea potenţialului creativ în cadrul jocului nu este intenţionată. Ea este posibilă 
datorită semnificaţiei afectogene a obiectelor, persoanelor, relaţiilor şi mai ales reflectă trebuinţa de 
independenţă şi autoexprimare a copilului. Jocul copilului nu este un veritabil produs creator, este 
nou şi original în raport cu sine şi în raport cu ceilalţi copii. Originalitatea jocului derivă din funcţia 
pe care acesta o are pentru copil: asimilarea realului fără constrângeri sau sancţiuni, rezolvarea 
echilibrului afectiv şi intelectual al eului în confruntarea cu realul. 
         Un mijloc obişnuit de educare a potenţialului creativ al preşcolarului este lectura după 
imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care preşcolarul învaţă să le citească 
creativ. Descrierea conţinuturilor nu se limitează numai la descrierea imaginilor ci poate deveni o 
autentică creaţie verbală. 
        Povestirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creativ; ele 
demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de un 
model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 
spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. În povestirile create de copil, surprinde simbioza dintre artă 
şi joc, dintre real şi imaginar. Povestirile lui sunt scurte, fără divagaţii, fără explicaţii întinse, cu 
aparentă incoerenţă, o înlănţuire spontană de imagini. Copilul se centrează pe întâmplări cu animale 
sau cu oameni în care se întrevăd, în acelaşi timp, umorul, dar şi conflictele, problemele cunoscute 
direct sau indirect. Experienţa personală este punctul de plecare. 
        Mai mult decât în alte activităţi, cele din domeniul educaţiei estetice constituie cadrul şi 
mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil 
să trăiască în frumuseţe, în armonie, să recepteze frumosul şi să vibreze în faţa lui.  Mijloacele artei 
devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor de echilibrare, 
de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de automodelare . Prin bucurie şi 
prin trăire, copilul va reasimila în adâncime şi înălţime frumosul şi armoniosul prezente ca 
paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate. Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, 
dar şi cea artistică şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza 
afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile 
mediului în care se formează. 
        Să fii creativ astăzi nu mai este o calitate, ci o necesitate. Indiferent dacă este vorba despre 
viaţa personală sau cea profesională, întotdeauna apar situaţii în care este nevoie de o anumită doză 
de creativitate. Fie că avem nevoie de noi strategii, suntem într-un impas sau întâlnim o problemă, 
toate implică idei noi şi spontaneitate. Vorbim despre a ştii cum să găseşti soluţia potrivită la 
problemă şi momentul potrivit. 
      De aceea este atât de importantă cultivarea creativităţii, pentru ca în fiecare moment, în 
fiecare situaţie dificilă, copilul să fie capabil să gasească cel puţin o ieşire, o rezolvare alternativă şi 
astfel să poată alege ce este mai bun. A fi creativ cu viaţa ta înseamnă a te putea remodela, a fi 
deschis la a înţelege mai mult decât înţelegi în momentul prezent, din tine şi din ceilalţi, a căuta 
alternative şi soluţii la problemele ce inevitabil se ivesc, a rămâne mai ales mobil, dându-ţi astfel 
posibilitatea unei creşteri din interior. Aşadar, înseamnă a-i permite copilului interior să trăiască în 
continuare în tine. a-l lăsa să te ajute să descoperi şi să redescoperi magia şi bucuria visului ce se 
împleteşte cu realitatea. 
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      Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai importanta experienţă 
educaţionala din viaţa unei persoane ,pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în 
dezvoltarea individualitaţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente 
pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale . 
     De aceea nu putem face abstacţie de cele două dimensiuni esenţiale pentru intreaga dezvoltare si 
afirmare a personalităţii;imaginaţia şi creativitatea . 
     Profilul psihologic al vârsrei preşolarităţii cuprinde multiple premise favorizante pentru 
cultivarea potenţialului creativ şi imaginativ .Când afirmăm acest lucru avem în vedere dinamismul 
,impetuozitatea ,expresivitatea proprii acestei vârste ,acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi 
efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ.  
    Alte condiţii favorizante pentru stimularea imaginaţiei şi creativităţii la preşcolari o reprezintă şi 
nevoia pentru activitate ,tendinţa spontană către autoexpresie ,spiritul său investigativ de căutare a 
unor răspunsuri în faţa noului (în consens cu vârsta întrebărilor ,,de ce?”)toate aceste tendinţe fireşti 
spre activism intelectual ,imaginativ şi practic ,constructiv şi novator sunt corelate acelor 
disponibilităţi mai generale pentru joc la copii . 
    Alt factor de ordin intelectual ce favorizează dezvoltarea creativitătii la această vîrstă –de altfel 
menţionat şi în literatura de specialitate (J.P.GUILFORD)este şi gândirea divergentă , creatoare cu 
caracteristicile ei ;originalitatea ,flexibilitatea (verbală ,semantică  ,plastică) fluenţa,inventivitatea 
,elaborarea originală,fluxul imaginativ ,la care se adaugă alte variabile cognitive specifice actului 
creator :imaginaţia constructivă ,gândirea imaginativă ,curiozitatea în acţiune ,spirit de observaţie . 
   Responsabili pentru descoperirea şi dezvoltarea potenţialului creativ al copilului sunt părintele şi 
cadrul didactic ;prin trăirile afective pe care le declanşează prin forma de motivaţie pe care o 
utilizează ,prin atenţia ,căldura afectivă ,interesul,empatia pe care le dovedesc ,prin încurajările 
,aprecierile manifestate faţă de conduita activă a copilului, ei asigură cadrul de dezvoltare a 
potentialului creativ . 
       Pe baza realului ,copilul îşi crează un univers imaginar care îi satisface nevoia de ordine ,de 
armonie ,de coerenţă .Întrucât nu înţelege legile obiective care guvernează lumea ,întâmplările reale 
îi par neorganizate ,haotice ,neinteligibile .Prin imaginaţie îşi apropie lumea în vederea cunoaşterii 
ei ,soluţionează probleme ,anticipează întâmplări nepetrecute încă ,îşi proiectează dincolo de real 
propriile dorinţe .Aduce miraculosul în real ,în jocurile sale şi transformă realul în miraculos 
.Adopta o atitudine interogativă ,dar şi o atitudine de uimire ,de mirare în faţa realităţii,ceea ce 
generează bucuria în faţa necunoscutului. 
    Potenţialul creativ şi imaginativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale cotidiene , în joc 
(activitatea fundamentală),în desenele şi picturile realizate (activităţi care sunt pentru el cel puţin 



iniţial tot un joc cu liniile şi culorile )şi în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu 
mijloacele limbii). 
   Cadrul cel mai importamt de manifestare dar şi de stimulare a potentialului creativ este JOCUL cu 
toate tipurile sale .Conduita creativă ludică este premisa pentru viitorul  comportament creativ care 
se va materializa in produse noi ,originale ,cu valoare socială nu   
numai individuală   . 

• În jocul de construcţie imită şi reproduce modele de acţiune implicate în situaţii de viaţă 
,întâlnite în lumea adulţilor şi a obiectelor .Le reproduce însă prin simplificare (nu numai din 
cauza percepţiei şi gândirii sincretice care nu-i permit sesizarea relaţiei dintre elemente şi 
unitate ,ci şi a nilvelului relativ deficitar al deprinderilor motrice şi practice).În acelaşi timp 
,adaugă noi elemente ,dictate de emoţiile şi dorinţele sale.Construieşte ,astfel ,un avion pe 
care îl ansamblează într-un parc sau intr-o curte sau situează în apropierea lui un animal sau 
personaj care l-a impresionat de curând (lupul sau dinozaurul ,deşi ştie că nu mai există 
dinozauri). 

• În jocul de creaţie cu subiecte din viaţa cotidiană ,copilul imită şi reproduce selectiv modele 
de comportament oferite de cei din jur ,dar numai pe acelea care sunt în acord cu dorinţele şi 
preferinţele sale .Preluarea acestor modele se face spontan ,fără constrângeri exterioare sau 
cerinţe impuse persuasiv .În realizarea rolurilor asumate se foloseşte de obiecte reale cărora 
le dă nu numai semnificaţii reale ,ci şi semnificaţii proprii.Dacă la început acţiunile 
repoduse sunt simplificate ,în timp le complică ,le combină între ele ,le îmbogăţeşte cu ceea 
ce a acumulat în experienţa sa cognitivă.Astfel,vânzătorul măsoară produsele pe care le 
vinde şi utilizează mijloace neconvenţionale ,însuşite în activitatea matematică.Datorită 
focalizării în jurul unei teme oferite de mediul social ,în cadrul căruia acumulează 
experienţă,acţiunile ludice capătă coeziune,fluienţă ,inventivitate (se realizează o adevărată 
invenţie prin adăugire,  prin analogie ,prin asociere ). 

•      Jocul de creaţie cu subiect din basme şi poveşti aduce şi el modificări ,  adăugiri   , combinări 
de replici ,acţiuni .Preşcolarul modifică ,în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă de personaj 
,evoluţia acestuia ,,,destinul’’,relaţiile lui cu celelalte personaje . Manifestă independenţă în 
alegere şi spontaneitate în interpretarea rolului asumat .Este capabil chiar să interpreteze toate 
rolurile din aceeaşi poveste ,fără a imita educatoarea sau colegul care l-a precedat .Prin acest tip 
de joc copilul se transpune într-o lume mirifică a tuturor posibilităţilor ,conştientizând caracterul 
ei nereal (,,ştiu că nu este aşa ,dar aşa aş vrea să fie ‚’’).Manifestarea potenţialului creativ în 
cadrul jocului nu este intenţionată .Ea este posibilă datorită semnificaţiei afectogene a obiectelor 
,persoanelor ,relaţiilor şi mai ales reflectă trebuinţa de independenţă şi autoexprimare a 
preşcolarului. 

• Pregnantă la vârsta preşcolară este manifestarea potenţialului creativ în desen şi pictură -
activităţi  care au funcţii importante în viaţa preşcolarului.Prin intermediul lor ,copilul ajunge 
întâmplător la artă ,îşi însuşeşte instrumente de morfologie şi sintaxa artei pe care mai apoi le va 
utiliza deliberat .Acestea expimă şi stimulează potenţialul creativ al preşcolarului. Prin desen şi 
apoi prin pictură ,copilul reflectă ,selectiv şi într-o formă specifică ,realitatea .  

       Creativitatea devine educabilă încă de la vărsta preşcolară în condiţiile în care educatoarea este 
preocupată pentru crearea unui climat corespunzător ,propunăndu-şi să utilizeze metode active ,să 
realizeze corelaţii interdisciplinare ,să promoveze manifestarea liberă a copiilor în învăţare ,dar în 
primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil ,recurgănd la 
creativitatea în grup ,cel mai eficient procedeu susţinut de specialişti. 
*  Una din metodele aplicate de noi a fost 6-3-5 pe care am adaptat-o la particularităţile de vârstă 
ale copiilor preşcolari .prin care am urmărit stimularea creativităţii copiilor .Presupune un număr de 
6 copii care enumeră 3 soluţii pe care le va nota educatoarea pe foaie ,pe parcursul a 5 
timpi.Rotindu-se foaia pe care se desenează sau spune fiecare dintre cele trei idei ,în aşa fel încât 
foaia să treacă pe la toţi cei 6 participanţi obţinându-se în final o multitudine de soluţii, variante 
,idei . 



Ca temă au avut :,,Spune cât mai multe obiecte cu care crezi că se  aseamănă pata de culoare ! *S-a 
desfăşurat astfel:Am format prin suprapunera foii peste tempera, o pată de culoare în faţa copiilor 
.Le-am cerut să privească cu atentie pata astfel obţinută şi sa găsească trei lucruri cu care ar putea 
semana .Foaia se roteşte de la dreapta la stânga pe la fiecare copil  .Acesta o priveşte şi spune 
repede cele trei lucruri cu care crede că se aseamănă şi tansmite foaia mai departe colegului din 
dreapta sa care va proceda la fel .După fiecare raspuns corect copilul pune in coşuleţ atâtea bile câte 
asemănări a găsit .La sfârşit se numără aceste bile şi se stabileşte învingătorul . 
*.Interpretând răspunsurile înregistrate s-au desprins următoarele dimensiuni ale personalitătii 
preşcolarilor :imaginaţie ,gândire divergentă ,originalitate ,flexibilitate ,fluiditate ,analiză ,sinteză 
,perseverenţă ,independenţă ,emotivitate pozitivă ,fantezie ,încredere. 
*Factorii care pot împiedica manifestarea creativităţii sunt:factori de educaţie psihoindividuali ,de 
personalitate ,psihosociali ,organizatorici. 
*Metoda a mai fost aplicată în alte variante şi în alte situaţii în procesul de învăţământ :Joc didactic 
;,Răspunde repede şi bine!’’,,,Jocul sunetelor ‚’’. 
Important de remarcat este relaţia care se stabileşte între educatoare şi copii pe parcursul 
desfasurării acestei metode .Se lasă libertate copiilor în derularea jocului ,dar este necesar să 
sintervină evaluând comportamentul copiilor ,printr-o comunicare afectivă ,care să se bazeze pe 
elemente pozitive din derularea jocului,pentru a le da încredere de aşi exprima ideile , gândurile 
,fără reţineri . 
*O altă metodă pe care am aplicat-o cu succes a fost metoda brainstorming adaptată la posibilităţile 
psihice ale copiilor dar şi la modalitatea de desfăşurare a activităţilor din grădiniţă.Această metodă a 
stat la baza unei activităţi de joc de construcţie şi a cunoscut mai multe etape :etapa pregătitoare 
(Au fost investigaţi membrii grupului şi selecţionaţi ,au fost familiarizaţi cu tehnica de desfăşurare  
faza de pregătire a sălii ,a materialelor ),etapa stabilirii tematicii şi desfăşurării propriuzise( în care 
se cere copiilor să modifice ,să adauge  ,să combine ,să inverseze construcţia continuu iar caceştia 
răspund prin acţiune .Fiecare copil aduce aduce idei originale care schimbă infăţişarea construcţiei) 
etapa evaluării (în care copii au voie să-şi exprime găndirea critică faţă de lucrarea efectuată). 
S-a dovedit că această metodă are o valoare formativă deosebită prin antrenamentul creativ la care 
sunt angajaţi copiii şi se poate extinde şi la alte tipuri de activităţi : din domeniul estetic şi ceativ 
prin care pe lângă stimularea imaginaţiei şi creativităţii să se urmărească şi cultivarea gustului 
pentru frumos . 
       Mai putem menţiona mai multe categorii de exerciţii de antrenament creativ: 
1.Exerciţii creative al căror material este cuvântul: 
      a)Jocul sinonomelor :Se cere copiilor să găsească toate sinonomele unor cuvinte date şi să 
fărmeze propoziţii .Se evidenţiază păstrarea asau modificarea semnificaţiilor .Într-o altă variantă se 
cere înlocuirea în propoziţii date a unor cuvinte cu sinonimele lor .Se cultivă flexibilitatea 
gândirii,gândirea analogică. 
     b)Ce titlu se potriveşte :Se cere copiilor să găsească cât mai multe titluri posibile pentru 
povestioare propuse de eductoare.În altă variantă ,se cere găsirea titlurilor unui desen .Se dezvoltă 
gândirea logică şi divergentă. 
     c)Piatra în lac-are la bază următorul principiu :,,Un cuvânt aruncat în vânt ,la întâmplare , 
produce valuri la suprafaţă şi adâncime ,provoacă o serie de reacţii în lanţ ,antrenînd în căderea sa 
sunete şi imagini ,analogii şi amintiri ,sensuri şi vise ,într-o mişcare ce interesează experienţa şi 
memoria ,fantezia şi inconştientul.’’Exerciţiul presupune următoarele procedee: 
Dându-se un cuvânt se cere :-găsirea cuvintelor care încep cu sunetul iniţial al cuvântului 
dat./găsirea cuvintelor care încep cu aceeaşi silabă/ găsirea cuvintelor care se termină cu acelaşi 
sunet/găsirea cuvintelor care se termină cu aceeaşi silabă./ găsirea tuturor sensurilor 
cuvintelor/formularea propoziţiilor cu aceste cuvinte/găsirea imaginilor declanşate de cuvântul dat. 
     d)Încurcătura poveştilor –Educatoarea ,,greşeşte ‚’’poveştile încurcându-le sau aşezând eroii în 
alte spaţii sau alte timpuri ,sau modificând ,răsturnând situaţia . Se cere copiilor să continuie 
povestea în situaţia nou creată .Exemple :,,Scufiţa Roşie ajunge printre pitici”, ,,Albă ca Zăpada este 
în povestea <Capra cu trei iezi>” 



Iniţial copii ,şi mai ales cei mici ,nu acceptă modificări în poveste  dar cu timpul se obişnuiesc şi 
devin deosebit de creativi .Se dezvoltă astfel ,gângirea laterală.   
2.Exerciţii creative al căror material este elementul plastic . 
  a)Forme geometrice –Se cere copiilor să realizeze cât mai multe şi diferite desene pe baza unei 
forme geometrice :cerc ,triunghi, pătrat, dreptunghi. Apoi, exerciţiul se complică , propunându-se 
copiilor două,trei sau patru forme .Într-o a treia variantă,se complică exerciţiul prin cerinţa de a 
combina concomitent aceste forme geometrice . 
Exerciţiul cultivă flexibilitatea ,fluiditatea şi originalitatea . 
  b)Desenul colectiv succesiv- Copiii sunt distribuiţi în grupuri formate din 3-4 membri. Fiecărui 
grup i se repartizează creioane colorate ,foi şi i se precizează cerinţele .Fiecare copil va desena câte 
un element compoziţional ,subordonându-se temei date de educatoare şi continuând ceea ce au 
desenat colegii din grup. Membrii grupului pot comunica între ei .După ce  fiecare grup îşi 
finalizează lucrarea ,desenele se afişează pe acelaşi panou .Reprezentantii grupurilor explică ce au 
vrut să deseneze .Pentru a se favoriza concentrarea ,precum şi comunicarea intragrupală ,grupurile 
vor fi aşezate la o distanţă mică unele de altele . 
Se stimulează fluiditatea plastică şi empatia . 
   c)Sinestezie –Se pun la dispoziţia fiecărui copil creione colorate şi hârtie .După ce  au ascultat o 
melodie ,copiii sunt invitaţi să deseneze ,exprimând imaginile şi trăirile declanşate de audiţie .În 
timp ce ei desenează ,melodia este pusă din nou .Se recomandă o diversitate a ritmului şi temelor 
muzicale .După ce sunt finalizate ,desenele sunt expuse şi fiecare copil prezintă ceea ce a vrut să 
deseneze . 
3.Exerciţii creative cu obiecte sau evenimente . 
   a)  Ce putem face cu aceste obiecte ?-Se aleg obiecte familiare copiilor ,astfel încât aceştia să 
cunoască funcţia obişnuită a obiectelor .Se cere copiilor să indice cât  mai multe utilităţi .Se  
elimină fixitatea funcţională . 
Exemple :Ce putem face cu un ziar?;   Ce putem face cu un scaun?;    Dar cu o umbrelă? ;     
   b) Ce s-ar întâmpla dacă?  - se cere copiilor să indice multiple şi variate consecinte ale unor 
întâmplări neobişnuite :-Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi soare?/Ce s-ar întâmpla  dacă nu ar fi 
noapte?/Ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi grădiniţe de copii?  
Se dezvoltă gândirea logică ,dar şi capacitatea predictivă.. 
   Aplicând toate aceste metode şi exerciţii ne-am dat seama că personalitatea copiilor se manifestă 
şi se dezvoltă divers .Cu atât mai mult creativitatea şi imaginatia cunoaşte nivele diferenţiate de al 
copil la copil.  
       Atitudinea adultului (părinte sau educator) faţă de copil ,aprobativă şi mai ales participativă, 
amplifică disponibilităţile creative .Atitudinea neimplicată şi cea autoritară a educatoarei şi a 
părintelui diminuează manifestările creative ale preşcolarului ,generază supunere,timiditate 
,conduită verbală şi nonvervală şablonizată .Atitudinea părintelui influenţează mai îmtâi iniţiativa 
,spontaneitatea ,originalitatea .Numai un educator deschis, cald apropiat şi mai ales creativ poate să 
stimuleze potenţialul creativ al copilului. 
  Astfel educaţia creativă la vârsta preşcolară devine din ce în ce mai mult nu numai un deziderat ci 
şi o realitate . 
*Gheorghe  Tomşa -,,Psihopedagogie preşcolară şi şcolară ”- M.EC – Bucureşti 2005 (pag 88-90 )  
*Ursula  Şchiopu - ,,Dezvoltarea psihică a copilului preşcolar ’’Colecţia ,,Cathedra’’ Bucuresti  
1992   ; (pag 17- 20)  
 
 
  



 
67. IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE 

ÎN EDUCAREA PREȘCOLARILOR 
 

Prof.Muresan Rolica 
Grad.P.P.Nr 5 Lugoj 

 
      Invăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 
nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 
politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să 
promoveze alternative educaţionale specifice vârstei de 3-6/7 ani. 
Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea să conştientizeze şi să respecte 
drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o nouă concepţie privind copilul ca membru 
al comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic referitor la copil, familie, 
comunitate şi grădiniţă. 
     Viitorul omenirii depinde de modul în care copilul este pregătit azi pentru a avea o viaţă 
individuală şi colectivă potrivit idealurilor sale. Bazele forţelor creative ale omului încep să se aşeze 
în perioada preşcolară. Premisele formării profilului moral, intelectual, emoţional, volitiv-
motivaţional au loc in grădiniţă, acest lăcaş ce-şi varsă pe deplin dragostea asupra fiecărui mugur, 
ce-şi va deschide floarea sub privirea caldă a educatoarei. 
     Dacă voim cu toată sinceritatea să fim folositoare preşcolarilor, luminând permanent fiinţa lor 
spre împlinire, atunci trebuie să ne dăruim profesiei, să nu ne înspăimânte nici vârsta înaintată, nici 
lipsa de experienţă, pentru că :,,Nimeni nu se naşte cu tact pedagogic şi nici înzestrat cu măiestrie, 
ci acestea se formează prin exerciţii, practică pedagogică, luminat de teoria, care stă la baza lor : 
psihologia, pedagogia, metodica eţc. pentru că educatoarea este cu adevărat- făclia care se stinge 
luminând’’I. Drăgan,,A fi educator’’. 
      Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate atât în interiorul grădiniţei, cât şi în afara 
acesteia şi poartă denumirea de activităţi extracurriculare. In mod firesc, activitatea extracurriculară, 
prin conţinutul şi prin structura sa este o activitate complementară activităţii de învăţare realizată la 
clasă, cu deosebită valoare formativă şi informativă deoarece aceasta urmăreşte : 

- lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor ; 
- organizează într-o manieră placută, relaxantă timpul liber al copiilor ; 
- formele de organizare sunt ingenioase cu caracter educativ ; 
- copiii îşi pot manifesta în voie spiritul de iniţiativă ; 
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută ; 
- are un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup ; 
- este caracterizată de optimism şi umor ; 
- creează un sentiment de încredere tuturor participanţilor ; 
- contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor.  

      Activităţile extracurriculare pot lua forma : 
- activităţilor turistice : plimbări, excursii, tabere 
- vizionărilor şi spectacolelor 
- serbărilor  
- concursurilor 
- derulării proiectelor educaţionale 

     Conceperea şi realizarea unor parteneriate educaţionale ridică noi ştachete în faţa educatoarelor, 
forţându-le să dobândească prin învăţare şi competenţele specifice managementului de proiect. 
Astfel, educatoarea este pusă în situaţia de a aborda cu şi mai multă flexibilitate noi căi de 
soluţionare a problemelor, cu care se confrunta, încercând să armonizeze strategiile de comunicare, 



cooperare şi colaborare cu diverse segmente ale societăţii : instituţii de învăţământ, instituţii de 
cultură, societaţi comerciale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, familiile copiilor, persoane 
fizice eţc. 
Aspectele teoretice pe care le-am expus, sunt materializate în practică prin derularea unor activităţi 
complexe în parteneriat cu diferiţi factori educativi. Astfel voi enumera o serie de acţiuni educative 
ce au ca scop dezvoltarea cognitivă, afectivă, intelectuală, moral-civică, psiho-motrică eţc. : 
     Activităţi turistice : plimbări,,Sa ne cunoaştem oraşul’’ ; vizite la biserică, politie, bibliotecă, 
şcoală, muzeu eţc. ; excursii didactice :Mânăstirea  Romanesti.,Castelul Huniazilor,Gradina 
zoologica Timisoara etc. 
     Recital de poezie,,E ziua mamei’’. 
     Serbări :,,Naşterea Domnului, Colinde de Crăciun, Ziua mamei, Adio grădiniţă’’. 
     Concursuri sportive, folclorice :,,Hai la joc la joc,din călcâi să iasă foc’’. 
     Derularea unor proiecte educaţionale cu parteneri educativi : muzee, biserică, bibliotecă, politie, 
medic, şcoală, familie, pompieri, alte grădiniţe eţc.ce au avut ca generice- teme educative. 
     Implicarea societăţii civile în educarea copiilor prin activităţile extracurriculare are o deosebită 
valoare instructiv-educativă în realizarea demersului didactic. 

 
BIBLIOGRAFIE : 
     xxx,  Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii  Bucuresti, 2000.  
     xxx,  Metoda proiectelor la vârstele timpurii   Bucuresti, 2002.  
     xxx,  Revista ,,Învăţământul preşcolar,, ,nr. 1-2, 2006. 
     xxx,  Revista ,,Învăţământul preşcolar,, , nr. 3-4 2007. 
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68. CREATIVITATE ȘI ÎNDEMANARE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

Educatoare Spătariu Culița, 
Școala Gimnazială Nr.1 sat Lunca Banului, Județul Vaslui 

 
Activitățile practice sunt mijloace eficiente de integrare în mediul înconjurător, de educare a 

dragostei față de muncă, de natură și de valori. Aceste activități reprezintă un teren fertil de formare  
a profilului moral al copiilor, de educare a creativității, perseverenței și contribuie la formarea 
trăsăturilor de caracter, la promovarea unei gândiri fluide, flexibile, divergente necesară dezvoltării 
armonioase a viitorului elev. 

Finalitățile activităților 
practice vizează educarea 
copiilor în spiritul prețuirii 
muncii, dezvoltării unor 
deprinderi, afirmării propriei 
personalități. În cadrul acestor 
activități se urmărește 
dezvoltarea factorilor afectiv-
motivaționali și a aptitudinilor 
creative: trebuința de cunoaștere, 
de explorare și de manipulare a 
materialelor, interesul de a găsi 
soluții proprii în rezolvarea 
probelor practice, impulsul spre investigație, satisfacerea nevoii de afirmare și de trăire a reușitei, 
perseverența în a realiza ceva. 



Pentru a realiza cu succes diferite teme, trebuie să se țină cont de următoarele obiective 
cadru:  

- îmbogățirea cunostințelor despre diferite categorii de materiale și caracteristicile lor, 
tehnici de prelucrare pentru obținerea produselor simple utilizate în diverse domenii; 

- formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
- stimularea creativității și expresivițății; 
- dezvoltarea simțului practic și estetic. 
Creativitatea, în sensul său cel mai propriu reprezintă acea capacitate complexă a omului, 

aceea structură caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. 
Exemple de comportament : - să denumească ustensilele de lucru accesibile vârstei; 
 - să colecteze materiale din natură, deșeuri și să le găsească utilitatea în diverse domenii; 
 - să selecteze materiale conform temei propuse;  
- să manifeste creativitate, fantezie în alegerea temei de lucru; 
 - să găsească utilitatea unor obiecte realizate (expoziție, jucărie, mască, decor); 
- să realizeze produse originale folosind tehnici de lucru variate și acumuland cunoștințe din 

diferite domenii de activitate. 
Exemple de teme ce se pot realiza și sarcina didactică: 
„ Colecționăm materiale din natură” (colecționare, conservare frunze, flori, conuri etc.). 
„Coșul cu crizanteme” (conturare, decupare, lipire, ansamblare). 
„Copaci în anotimpul de toamnă” (realizarea unui peisaj, combinând tehnici și materiale 

diferite). 
„Coșul toamnei ”(aplicare semințe, decupare, îndoire sârmă, ansamblare componente). 
„În grădina de legume”(realizarea unei machete). 
„Personaje din povești” –origami (pliere prin îndoire repetată a unei hârtii). 
„Căsuțe pentru păsărele’’(asamblarea deșeurilor de lemn cu ajutorul cuielor). 
„Fructe și legume” (mototolire, lipire, ansamblare) etc. 
Produsele realizate în cadrul acestor activități pot fi valorificate în expoziții tematice, 

interdisciplinare: ”Bucuria de a dărui pentru a alunga tristețea”. 
La vârsta preșcolară singurul nivel ce poate fi atins este acela al creativității expresive care 

se caracterizează printr-o exprimare liberă și spontană a persoanei, fără ca aceasta să fie preocupată 
ca produsul activitătiții sale să aiba un anume grad de utilitate sau valoare (ex: desenul, lucrările de 
colaj, activitățile de modelare, versurile spontane ale copiilor). 

La această vârstă, creația, chiar dacă nu are valoare pentru "omenire", este extrem de 
importantă pentru "devenirea umană". Omul adult nu poate ajunge la forme superioare de expresie a 
creativității, dacă pe treptele timpurii ale evoluției sale nu s-a dezvoltat potențialul creativ, nu a fost 
încurajat să aibă manifestari independente și originale.  

Pentru a pune în valoare 
potențialul creativ al copiilor, 
educatoarea trebuie să folosească 
metode active, asociative, care pun 
accentul pe libertatea asociațiilor, în 
care copiii devin participanți la 
găsirea răspunsurilor, pot avea 
inițiativa, pot pune întrebări, pot 
discuta și pot propune soluții. Acest 
lucru se poate realiza aproape în 
fiecare tip de activitate, cu condiția ca 
educatoarea să nu obstrucționeze, să 
nu pună bariere între ea și copil ("stai 
pe scaun"; "răspunzi când te întreb"; 
"ridică mâna când vrei ceva" etc. ), 
sau să elimine raspunsul- uneori 



fantezist- al copilului, numai pentru că ea are în minte un anumit raspuns și insistă pană îl obține, 
celelalte fiind catalogate drept răspunsuri greșite. 

La această vârstă copilul își face mai întâi "ucenicia" deprinderii lucrului cu instrumentele și 
abia după aceea se afirmă pe sine prin rezultatul muncii sale. El este capabil să producă ceva nou, 
original doar în raport cu sine însuși, iar creația sa este marcată de o mare discrepanță între dorințe 
și posibilități.  

Ca factor intelectiv al creativitații, imaginatia cunoaște la vârsta preșcolarității o adevărată 
"explozie", ea fiind acum la apogeu și pentru că gândirea se află încă la un nivel de dezvoltare ce 
mai are de străbătut stadii importante. Imaginația completează astfel, într-un anume fel, slăbiciunile 
gândirii și chiar dacă ea se află la apogeul manifestării sale nu se afla și la apogeul calității sale. 

Învățământul preprimar are cea mai activă formă de manifestare a creativității, și anume 
jocul. Prin joc copilul învață, dobândește experiența, combină și recombină propriile reprezentări de 
care dispune la un moment dat, experimentează lucruri noi, fabulează, își formează deprinderi de 
lucru, colorează, pictează, împrumută prin imitație etc., într-un cuvânt creează fără a mai imita în 
totalitate, iar, uneori, chiar foarte puțin. 

Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacitațile lor de a 
acționa creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifestă 
istețimea, spontaneitatea, inventivitatea, inițiativa, indrăzneala etc. Chiar și în jocul didactic, care 
are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină didactică într-un chip nou, deosebit și 
atractiv. 

În jocurile de creație copiii sunt, pe rând: mame, tați, doctori, șoferi, mecanici, cosmonauți, 
brutari, farmaciști, constructori, polițisti, vânzători, zidari, șefi, executanți etc. și, dacă la început se 
joacă după regulile date de educatoare, cu timpul îmbogățesc jocul, regulile, numărul 
participanților, creează personaje noi, inedite, ori funcții noi ale unui obiect. În jocurile de 
construcție se pot vedea cele mai fanteziste lucrări: nave spațiale, roboți, sateliți, case cu forme 
ciudate, oameni care pot face acțiuni imposibile în lumea reală. 

Jocul didactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să includă 
elementele de joc. Acestea pot apărea și din imbinarea activității cu unele situații imaginare, prin 
determinarea copiilor de a crea, lăsându-le liberă imaginația, încurajându-le spontaneitatea și 
dezvoltandu-le spiritul de observație.  

Prin varietatea lor, prin creearea unor situații problemă, jocurile didactice dezvoltă la 
preșcolari spiritul de observație, de analiză, înlătură monotonia, rutina, stereotipia, conformismul, îi 
antrenează pe copii să ia atitudini, să-și corecteze colegii, ne oferă prilejul de a afla mai ușor cum 
gândesc, pentru că în joc copiii acumulează degajat cunoștințele decât în alte forme de activitate. 
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69. PRIETENII CULORILOR  
-ACTIVITATE OPȚIONALĂ- 

 
Popescu Elena 

 G.P.P. Nord 2, Râmnicu Vâlcea 
 

„Dă-i copilului în mână o pensulă și acuarele și vei vedea cum învață singur să 
descopere lumea”.                                                                                             ȘTEFAN LUCHIAN 

În grădiniţă, copilul trebuie învăţat nu numai cum să se comporte, dar să şi gândească, să 
muncească şi să creeze pe măsura posibilităţilor lui. Prin întregul ansamblu de activităţi din 
grădiniţă, copiii sunt familiarizaţi cu frumosul din natură şi din tot ce-i înconjoară. 
Dintre multiplele posibilităţi de cultivare a creativităţii copiilor, un accent deosebit trebuie pus pe 
activităţile artistico-plastice, considerându-le ca modalităţi prin care copilul îşi poate dezvolta 
capacităţile creatoare, având în vedere că activităţile de desen, pictură, modelaj sunt preferate de 
copii. 

Printre modalităţile de exprimare ale copilului, activităţile artistico-plastice ocupă un loc 
primordial alături de limbaj, de cântec, de dans. Întâlnim la copii moduri de exprimare care răspund 
spontaneităţii sau unor intenţii precis orientate spre un scop sau altul. Activităţile artistico-plastice 
devin astfel funcţie de comunicare şi mijloc de reprezentare a realităţii înconjurătoare. Copilul ştie 
să emoţioneze şi să sugereze în acelaşi timp, iar lucrările sale sunt departe de acel efort către 
frumuseţe, către perfecţiune, caracteristic adultului. 

Pentru copil, pe primul plan se situează dorinţa, nevoia de a face cunoscut, de a da o 
semnificaţie care satisface intenţia sa de exprimare. Acest tip de activităţi (desen, pictură, modelaj) 
răspund scopului dorit, tendinţelor şi exigenţelor interne ale copiilor, prin intermediul cărora el 
exprimă o mare cantitate de relaţii pe care este incapabil să le descrie sau să le formuleze prin alte 
modalităţi. 

Exprimarea sentimentelor, reflectarea realităţii sociale prin intermediul imaginilor plastice 
sunt posibile cu mult înainte de înţelegerea reprezentărilor şi noţiunilor respective. 
Pe plan educativ aceste activităţi realizează o puternică acţiune între cunoaştere şi acţiune, o retrăire 
la un nivel superior a sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de frumosul din natură ca şi 
exersarea unor comportamente etice într-un context artistic. În acest mod se poate ajunge la acea 
întrepătrundere organică între etic şi estetic, la sudura între reprezentări, sentimente morale, trăiri 
artistice, la legătura indisolubilă între morală şi artă. 

„Educaţia artistico-plastică se prezintă ca fiind educaţia acelor simţuri pe care se bazează 
conştiinţa artistică, inteligenţa şi gândirea creatoare.” 

Copilul nu are de redat, prin activităţile artistico-plastice, realitatea ca atare; ar fi nu numai 
imposibil, chiar şi pentru cei mai înzestraţi artişti cu aptitudini speciale, dar şi inuman. Hrănit treptat 
cu mijloacele de expresie ale artei, el va reuşi prin ele să-şi dinamizeze procesele psihice ale creaţiei 
şi creativităţii care aparţin vizualului şi tacticului. 

Copilăria este etapa în care copilul poate să-şi dezvolte în cea mai mare măsură deprinderile 
dictate de multiplele scopuri instructiv-educative ale educaţiei estetice şi artistico-plastice, 
dezvoltarea fizică, dezvoltarea intelectuală, formarea trăsăturilor morale, ca şi scopul practic al 
însuşirii tehnicilor şi al dezvoltării imaginaţiei creatoare. Copilul preşcolar clocoteşte de activitate 
motrică şi de activitate creatoare  şi tocmai de aceea are nevoie de experienţe multiple. 

Dacă, pentru copilul de mai puţin de patru ani, predominante sunt activităţile individuale de 
joc, treptat se dezvoltă capacitatea de cooperare, rolul stimulativ al educatoarei exprimându-se prin 
proiectarea unor activităţi specifice. Căci, să nu uităm faptul, recunoscut de întreaga psihologie, că 
activitatea de joc rămâne dominantă vârstei preşcolare. Jocul ne permite să urmărim multilateral 
copilul în viaţa sa motrică, intelectuală, afectivă, socială şi morală. La copil, după cum spune Ed. 
Claparede, „jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii”. 



Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă, 
poate să acţioneze. Copiii preşcolari învaţă să deseneze, picteze, modeleze jucându-se cu creionul, 
culorile, acuarelele, plastilina. I. N. Susală spunea despre joc: „jocul este munca de învăţare, truda 
de a şti, de a afla, îmbrăcată într-o haină plăcută şi la orice vârstă”. 

Pulsul mare de energie al copiilor de care trebuie să se descarce necontenit şi care-i face să 
se manifeste prin tot felul de forme este o necesitate incontestabilă, o pornire firească de activitate, 
care nu trebuie oprită, stânjenită, ci numai dirijată sistematic, spre o dezvoltare potrivită înclinaţiei 
fiecărui copil. 

Cu cât copilul este mai mic, cu atât înrâurirea mediului înconjurător este mai mare asupra 
formării lui psihice. Deşi nu este un artist, copilul desenează, pictează, modelează cu o mare plăcere 
a bucuriei de a încerca, de a inventa şi a descoperi. Chiar şi în perioada când copilul are puţine 
cuvinte în vocabular el îşi exprimă mai adecvat şi mai precis emoţiile, dorinţele şi preocupările prin 
valori, linii şi forme. 

Necesitatea înconjurării celor ce „mâzgălesc” cu plăcere devine o condiţie de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea omului de mai târziu. Acest rol revine la început părinţilor, 
grădiniţei şi apoi şcolii. „Cu toţii avem aceleaşi drepturi la afirmarea fiinţei noastre, întrucât toţi, 
ca să ne exprimăm în sensul lui Giordano Bruno, purtăm pe Dumnezeu în noi.” (Constantin Narly) 

La vârstele mici, exerciţiile de artă iau înfăţişare de jocuri; trebuie să avem în vedere că 
preşcolarul înregistrează totul pe suportul afectiv, pe acest fond se aşează şi elementele artistice ce 
vor fi exprimate gândirii, substanţa viitoarelor activităţi. Afectivitatea ajută la încurajarea copilului 
în cercetările lui plastice, făcându-l să descopere calităţi psiho-fizice, perceptive, reprezentări 
imaginative. 

Fără a le îngrădi libertatea de gândire copiii trebuie atraşi prin activităţi artistico-plastice, 
contribuind astfel la dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii artistice, la dezvoltarea inteligenţei şi 
imaginaţiei. Munca în grădiniţă, prin intermediul activităţilor artistico-plastice, devine un mijloc 
important de dinamizare a vieţii psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale, afective şi 
motivaţionale. 

La vârsta preşcolarității, copilul manifestă o deosebită curiozitate faţă de tot ceea ce îl 
înconjoară şi mai ales faţă de natură, care îi apare într-o varietate de forme şi culori.    

Admirând această lume împreună cu copiii, i-am îndemnat spre artă, spre descoperirea 
culorilor şi a modalităților diverse de utilizare a acestora în crearea unor lucrări estetice, prin 
intermediul cărora se pot exprima diferite emoții. Culoarea aduce bucurie sau întristează, vindecă 
răni sufleteşti, dezvoltă inteligenţa şi imaginaţia, înlătură oboseala şi creează bună dispoziţie. 
Materialele inedite utilizate deschid noi oportunități pentru preșcolari, încurajându-le latura 
creativă. 

Conștientizând  importanta deosebită a culorii în mediul ambiant şi în viaţă, ne-am oprit 
asupra acestui element de limbaj plastic, pentru a-l aprofunda. 
         Aşa s-a născut opţionalul "Prietenii culorilor", activitate preferată de copii, în care, pe lângă 
dezvoltarea simţului estetic, se stimulează și expresivitatea şi creativitatea. 
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70. NECESITATEA ÎNVĂȚĂRII DIFERENȚIATE ȘI INDIVIDUALIZATE 
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 Grădinița cu program prelungit ”Palatul Fermecat” Reșița 
  
 Necesitatea învățării diferențiate și individualizate decurge din: 
- specificul rațiunii umane cu diferențe psihice și psihofiziologie; 
- idealul educațional = formarea unei personalități aarmonioase și creatoare, capabilă să se adapteze 
la schimbare și să realizeze rolurile cu care o investește societatea. 

Condiții generale pentru organizarea unui învățământ diferențiat și individualizat: 
- cunoașterea temeinică a fiecărui copil, atât a particularităților vârstei cât și a potentelor 
individuale; 
- cunoașterea temeinică a nivelului pregătirii anterioare a copilului ( un rol deosebit îl au formele de 
evaluare inițială); 
- însușirea de către copil a unor deprinderi, tehnici de muncă specifice fiecărei categorii de 
activități; 
- cunoașterea și stăpânirea de către copii a deprinderilor de muncă intelectuală; 
- elaborarea materialelor ce vor fi puse la dispoziția fiecărei categorii de copii și a fiecărui copil în 
parte, spre a asigura progresul lor necontenit; 
- alegerea celor mai productive strategii, adaptate particularităților grupului de copii și fiecărui 
copil, după nevoile sale. 

Specificitatea organizării unui învățământ diferențiat și individualizat în grădiniță: 
- cunoașterea inițială a copilului: nivelul de cunoștințe, nivelul capacităților cognitive, ritmul de 
muncă, calitățile atenției, efortul voluntar, interesele, înclinațiile, deprinderile intelectuale și 
motorii, gradul de maturizare socio-afective, gradul de independență; 
- realizarea obiectivelor pedagogice de către copiii adecvând metodologia la particularitățile 
individuale; 
- organizarea învățării diferențiate și individualizate la toate tipurile de activități și pe tot parcursul 
desfășurării procesului de predare- învățare; 
- antrenarea diferențiată nu doar a copiilor cu dificultăți în învățare sau cu lacune, ci și a copiilor cu 
înclinații speciale; 
- îmbinarea activității diferențiate și individualizate cu activitatea frontală, favorizând astfel 
otentarea capacității de învățare dar și relaționarea copiilor, formarea capacității de cooperare și 
competiție. 

 
Forme de organizare ale activității diferențiate în grădiniță: 

- învățământul frontal: permite în anumite momente, formularea diferențiată a unor sarcini; 
- învățământul în grupuri mici de nivel; și în cadrul centrelor de interes; 
- învățământul individualizat/ personalizat. 

 Avantaje și dezavantaje învățământ frontal 
Avantaje: 
- oferă prilej tuturor copiilor de a audia răspunsuri la întrebările formulate (ce au diferite grade de 
dificultate); 
- preșcolarii își instruiesc tehnici de muncă specifice fiecărei categorii de activități; 
- obișnuiește copiii cu ordinea și disciplina, creează ambianță socială necesară întrucât se adresează 
unui auditoriu colectiv; 
- permite analize, sinteze, comparații, generalizări, direcționate de către educatoare; 
Dezavantaje: 
- sunt solicitați cu precădere copiii ce manifestă intres crescut și dau răspunsurile așteptate; 
- nu promovează colaborarea, acțiunea colectivă; 
- nu se dezvoltă în suficientă măsură capacitatea de adaptare la situații noi; 



- nu se cultivă suficient gândirea divergentă; 
Avantaje și dezavantaje învățământul pe grupe  

Are în vedere nivelul intelctual al copiilor, ritmul de învățare, interesele copiilor, conținuturile și 
tematicile abordate. 
Avantaje: 
- obiectivele învățării se realizeaza luând în considerare interesele și potențele celor educați; 
- strategiile pot fi selectate și adaptate particularităților și nivelului ficărui copil; 
- influențează dezvoltarea psihică a copiilor și contribuie la dezvoltarea lor morală; 
- oferă mai multe posibilități de acțiune și manifestare a copilului decât în conducerea frontală; 
- stimulează atenția și spiritul critic; 
- copiii sunt mai activi și au ocazia de a aborda mai multe soluții de rezolvare a situațiilor întâlnite 
în procesul de învățare; 
- învață să persevereze pentru a contribui la reusita muncii în grup; 
Dezavantaje: 
- este mai dificilă urmărirea muncii fiecărei grupe; 
- sunt solicitați cu precădere copiii mai prompți în răspunsuri; 
- evidențiaza copmetiția între copii, nu întotdeauna benefică. 

Avantaje și dezavantaje învățământ individualizat 
Avantaje: 
- copilul cucerește pas cu pas cunoștințele; 
- investește mai mult efort personal pentru înțelegerea fenomenelor; 
- sporește încrederea în forțele proprii; 
- dezvolă mai intens prcesele psihice; 
- dezvoltă aptitudini; 
- ajută la eliminarea lacunelor; 
- oferă libertate și inițiativă; 
- favorizează spiritul de investigare; 
- dezvoltă autonomia în comportare; 
Dezavantaje: 
- nu favorizează colaborarea, stabilirea de ralații, altruismul; 
- poate încuraja individualismul, egocentrismul; 
- îl poate izola pe copil de colectiv dacă activitatea nu este dirijată atent și nu este îmbinată și cu 
activități frontale sau de grup; 
- activitatea individuală solicită mai mult timp; 
 Desigur, cea mai bună instruire este cea individualizată, realizată cu preceptor unic şi în 
condiţii cu totul originale. Ea s-a practicat în istoria educaţiei europene deseori, cu rezultate cel mai 
adesea excepţionale; dar această strategie optimă este costisitoare şi greu de organizat în condiţiile 
învăţământului de masă organizat pe clase şi lecţii. Instruirea individualizată nu este însă panaceu. 
Deseori instruirea difernţiată se dovedeşte mai avantajoasă decât cea strict individualizată (de 
exemplu în cazul învăţării limbilor străine, în care dialogul este esenţial). Dimpotrivă, predarea 
diferenţiată comportă numeroase facilităţi de organizare a strategiilor de învăţare bazată pe 
comunicare şi inter-învăţare. 
Bibliografie: 
- Gusky, T. R., & Gates, S. - Synthesis of research on the effects of mastery learning in 
elementary and secondary classrooms. Educational Leadership, (1986), 43, 73-80. 
- Kulik, C., Kulik, J., & Bangert-Drowns, R. - Effectiveness of mastery learning programs: 
A meta-analysis. Review of Educational Research, (1990), 60(2), 265-306. 
 
  



 
71. PERSPECTIVA POZITIVĂ ASUPRA PREȘCOLARILOR CU CES  

PRIN PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE 
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              ”Undeva, un copil/ E foarte singur,/ Pentru că oamenii trec/ Fără să  le pese/ De ce și unde 
merg./ Degeaba privești spre el/ E greu să vezi lumina/ Din ochi strălucind,/ Dacă îi întorci spatele/ 
Și nu te uiți în urmă… Nouă ne pasă…/ Noi facem diferența/ Vorbește și fii vocea/ În viața unui 
copil/ Dă-i speranța de a-i fi ghid/ Și de a-l ajuta./ Ce contează acum cel mai mult/ Este că el învață 
cum să stea drept/ Nouă ne pasă în această viață/ De UNUL și de TOȚI./ Nouă ne pasă! Noi facem 
diferența.”  ( Marilyin Rose, 2000. Nouă ne pasă, noi facem diferența) 
                Pentru orice intervenție educativă timpurie, este nevoie ca fiecare copil să fie cunoscut 
prin trăsăturile sale personale. Educația timpurie propune o astfel de abordare holistică a fiecărui 
copil, pentru a identifica punctele forte și a sprijini dezvoltarea și progresul în toate domeniile 
personalității. 
Se promovează o nouă viziune care pune accentul pe o schimbare de esență a modului cum este 
percepută educația în familie și în grădiniță pentru copiii cu CES. Grădinița este cea care poate 
produce această schimbare, aducând împreună modelele educaționale alături de cele familiale, 
pentru a realiza dezideratul unei educații pentru toți. 
                Principala caracteristică a vârstelor mici ale copilului este ritmul rapid al schimbărilor 
petrecute în dezvoltare. Pe de altă parte, la vârstele mici se observă cel mai clar diferențele  de 
dezvoltare între copii. Iată de ce caracterizările determinate de particularitățile de vârstă cronologică 
nu sunt cele mai relevante, ci mai curând cele care țin de ritmul învățării și dezvoltării. Putem 
remarca că, în această perioadă de viață, diferențele de dezvoltare cele mai semnificative se referă 
în principal la: 
 particularitățile determinate de ereditatea de tip biologic; 
 ritmul personal de creștere și dezvoltare; 
 nivelul dezvoltării atins de fiecare; 
 stilul de învățare și de experimentare; 
 trăsăturile/ caracteristicile personale; 
 ocaziile de învățare și dezvoltare; 
 experiența de viață trăită până acum. 

Iată de ce abordarea copiilor la vârstele timpurii în funcție numai de trăsăturile standardizate date de 
vârsta cronologică nu aduce o tratare adecvată și corectă în procesul educațional, care este, cu 
precădere, individualizat și personalizat în educația timpurie. Pentru orice intervenție educativă 
timpurie este nevoie ca fiecare copil să fie cunoscut prin trăsăturile sale personale. Educația 
timpurie propune o astfel de abordare holistică a fiecărui copil, pentru a identifica punctele forte și a 
sprijini dezvoltarea și progresul în toate domeniile personalității. În aceste sens, evaluarea pe care o 
face educatoarea în grădiniță se referă la competențele  și capacitățile educaționale ale fiecărui 
copil. Aceasta trebuie să identifice, după modelul celor patru piloni de dezvoltare precizat de 
UNESCO: 
 Cum este fiecare? 
 Ce știe fiecare? 
 Ce face fiecare? 
 Cum cooperează cu ceilalți? 

În esență, putem defini următoarele concepte care ne facilitează înțelegerea unei educații timpurii 
care să se adreseze tuturor copiilor: 
 Cerințe educative speciale sunt toate acele nevoi/ cerințe educative întâlnite la copil, pe o 

perioadă sau alta a dezvoltării sale, care apar din dizabilitate sau din orice alt tip de bariere de 



învățare (sociale, economice, culturale, geografice) și care, pentru a fi depășite, necesită 
măsuri, metode și mijloace suplimentare. 

 Riscul sau situația de risc în copilărie este un context sau o condiționare de ordin personal, 
care poate fi o piedică în dezvoltarea copilului. Riscurile copilăriei depind de premisele de la 
care pornește copilul în viață, de contextul socio-cultural în care crește acesta, dar și de 
măsurile pe care familia, comunitatea și societatea le pun în aplicare pentru a sprijini adecvat 
dezvoltarea fiecăruia. 

 Integrarea educațională se referă la acceptarea și introducerea copilului cu CES într-o grupă 
obișnuită, alături de ceilalți copii. 

 Incluziunea educațională se definește prin politici dar și printr-un set de practici și atitudini. 
Incluziunea pune în aplicare egalizarea de șanse și elimină discriminările de orice tip, 
permițând accesul și participarea tuturor copiilor la educație. 

Dacă în integrare copilul este cel care se adaptează la mediul în care este primit și problema sa este 
în centrul intervenției educaționale, în incluziune se pune în centru copilul, cu punctele sale forte și 
cu slăbiciunile lui, holistic, iar mediul educațional este cel care se schimbă, pentru a răspunde 
nevoilor speciale ale acestuia. Răspunzând nevoilor speciale ale unui copil, cadrele didactice își pot 
îmbunătăți practicile educaționale pentru toți copiii. Așadar, viziunea incluziunii cuprinde o 
integrare a aspectelor tuturor domeniilor de dezvoltare individuală. Ea se referă la unitatea dintre 
politici, practici și mod de abordare și de înțelegere a oricărui copil, ca ființă unică și valoroasă, care 
poate învăța și se poate dezvolta să devină independent, cu sprijinul și acompanierea adecvată a 
adultului. 
Grădinița pentru toți potențează diferențele și le folosește ca prilej de învățare și experimentare 
diferită. Astfel, abordarea dimensiunilor problematicii copiilor cu CES, răspunsul la nevoile 
speciale ale acestora, devin prilej de perfecționare a strategiilor educaționale și de construire a 
parteneriatului educațional grădiniță - familie - comunitate. Educația timpurie este prima treaptă a 
acestui demers. 
Pentru educatoare, se pune problema să găsească locul și rolul adecvat prin care fiecare copil poate 
să se implice și poate participa la procesul educațional și, totodată, să evite să pună etichete! 
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Motto «  Nu da  copilului nicio lecţie prin simple cuvinte, el trebuie să înveţe numai  prin experienţă! » 

J. J. Rousseau) 
 
Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi importante, de 

bază, pentru : muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare 
învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă 
permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experienţe didactice, prin activităţi 
educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor.  

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi 
desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se 
îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor îmbinând diverse domenii şi constituirea 
deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii. 

 Integrarea este o manieră de organizare a activităţii oarecum similară cu 
interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate ci 
o tematică unitară, comună mai multor categorii. Nu trebuie însă să se confunde cele două 
concepte : interdisciplinaritatea o identificăm ca o componentă a mediului pentru organizarea 
cunoaşterii ; integrarea – ca o idee sau un principiu integrator care rupe hotarele diferitelor categorii 
de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de educatoare, ori de copii.  

Integrarea, ca sintagmă, este explicată ca revenirea în acelaşi loc, în aceeaşi activitate, a mai 
multor activităţi de tip succesiv, care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însuşirea 
conţinuturilor, la realizarea în practică a proiectului didactic propus. Prin activităţile integrate, 
abordarea realităţii se efectuează printr-un demers global, făcând să dispară graniţele dintre 
categoriile şi tipurile de activităţi didactice. Acestea se contopesc într-un scenariu unitar în care 
tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe : conţinuturile au subiect comun care 
urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii obiectivelor comportamentale avute în 
vedere.  

Activităţile integrate nu sunt alte activităţi, ci cele pe care noi le proiectăm calendaristic 
conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa 
cadrului didactic.  

Activităţile din grădiniţă pot fi desfăşurate integrat după scenarii zilnice cu generice 
distincte care reunesc activităţi comune şi la alegere dar din zona respectivă sau prin care se 
regăsesc fragmentele de activităţi dintr-o săptămână cu generice de zi, respectând tema şi subtema 
săptămânii.  

Diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să 
gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Activităţile integrate se pot 
desfăşura fie frontal, fie pe grupuri ajungând până la individual.  

Copilul învaţă prin descoperire în interacţiunea sa cu mediul. Această interacţiune şi 
motivaţia explorării este cultivată de pedagog. Metodele şi mijloacele de explorare şi cunoaştere ale 
copilului sunt individuale, adesea neaşteptate, originale. 

Lucrând în grupuri, copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în microgrupul  din care fac 
parte, participând la jocuri de rol interesante şi iniţiate la sugestia educatoarei sau create de ei. 

 De exemplu : centrul ,,Bibliotecă’’ oferă posibilitatea copiilor de a-şi exersa liber opiniile, 
de a citi imagini pe care le asociază cu aspecte din viaţă, de a audia poveşti, de a crea poveşti după 



anumite tablouri, de a dezvolta dialoguri între personajele întâlnite în cărţi, de a cunoaşte literele 
alfabetului asociindu-le cu imagini corespunzătoare, etc.  

Centrul ,,Ştiinţă’’ direcţionează copiii spre exersarea atât a conţinuturilor matematice : 
jocuri de măsurare, de comparare, de reconstituire, de numărare, grupare, dar şi spre conţinuturile 
cunoaşterii mediului : acvariu, lumea plantelor, animalelor, a insectelor, a omului, etc. De un real 
folos în completarea conţinuturilor sunt : vizitele de documentare, plimbările, excursiile, întâlnirile 
cu specialiştii, teatrul, diafilmele, etc. Tematica acestora este aleasă în aşa fel încât prin activităţile 
integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare astfel încât copilul să exerseze o 
învăţare activă. 
      Prin abordarea integrată a activităților în grădiniță, facem ca granițele dintre tipurile si 
categoriile de activități să dispară si studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a 
mai multor științe. Activitatea se desfășoară pe grupuri, nu cu întreaga grupă. 

   Reușita acestor activități se bazează pe un scenariu unitar foarte bine întocmit de către 
educatoare, cu obiective clare, cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector de activitate si 
asigurarea unei palete variate de opţiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse.  

Scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, o întâmplare sau 
un personaj şi chiar dacă acele conţinuturi aparţin unor domenii diferite,au totuşi un subiect comun 
care urmează să fie studiat în urma realizării obiectivelor propuse. Integrarea se va face prin 
împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor corespunzătoare celor două arii curriculare 
implicate. Evident, conţinuturile propuse au un subiect comun, care urmează a fi investigat şi 
elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse. 

    Foarte important este faptul că învăţarea se realizează prin efortul propriu al copiilor. În 
realizarea corespunzătoare a proiectului trebuie să ţinem seama de cele trei etape ale unei activități, 
răspunzând celor trei întrebări:„Ce ştim deja?”,” Ce am dori să știm?”, „Ce am învățat?”. 

 Educatoarea este aceea care creează atmosfera şi tonusul clasei, personifică acele calităţi pe 
care doreşte să le regăsească la copii, comunică entuziasmul ei copiilor, face procesul de învăţare 
activ şi interesant. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între ceea ce oferă educatoarea şi ceea 
ce doreşte copilul, pentru ca obiectivele propuse să se realizeze cu succes.  

Prin activităţile integrate desfăşurate cu copiii aducem un plus de lejeritate şi mai multă 
coerenţă procesului de predare-învăţare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a 
acestui proces. Prin ele trebuie să utilizăm metode active care să conducă la sporirea eficienţei 
muncii didactice a educatoarei prin impresionarea capacităţii copilului de aplicare a transferului de 
idei.  
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 Dezvoltarea vorbirii preşcolarilor este o condiţie primordială a integrării cu uşurinţă în 
activitatea de tip şcolar a cestora dar şi în ceea ce priveşte pregătirea lor pentru viaţă. Cu cât un 
copil  stăpânesşte mai bine sistemul de comunicare specific uman, care este limba, cu atât poate 
primi mai multe interacţiuni, din partea celor din jur şi cu atât este mai educabil.Pentru a favoriza 
educarea conduitei verbale  preşcolarilor am  în vedere stimularea participării active a acestora atât 
verbal  cât şi mental. 

Diversificarea metodologiei asigură îmbinarea activităţii de învăţare şi de muncă 
indepedentă cu activitatea de cooperare şi de învăţare în grupă. Astfel, se exersează operaţiile 
gândirii, se stimulează implicarea activă adaptând nevoile de individualizare a sarcinilor de lucru 
pentru fiecare copil. 
 Înţelegând prin metode active orice modalitate de utilizare intensivă a timpului de 
învăţământ cu întreaga grupă de copii, pornesc de la ipoteza că pe această cale s-ar putea realiza 
dezvoltarea vorbirii fiecărui copil sub toate aspectele: fonetic, lexical, structura gramaticală şi 
expresivitatea. Întreg contextul de comunicare a copilului este stimulat prin utilizarea strategiilor 
active care reuşesc să antreneze în cea mai mare măsură efortul propriu al ficărui copil în parte. 
Utilizarea metodelor active sporeşte eficienţa stimulării competenţei de comunicare a preşcolarilor, 
asigurând învăţământului un caracter formativ. 

 Prin stimularea limbajului înţelegem să se verbalizeze acţiuni practice, să se îmbogăţească 
vocabularul copiilor, să se folosească un limbaj clar, corect din punct de vedere gramatical şi să se 
urmărească creşterea capacităţii de reglare prin cuvânt (şi autoreglare). În anii petrecuţi de copii în 
grădiniţă are loc o asimilare rapidă a diferitelor aspecte ale limbii, dezvoltându-se noi funcţii şi 
forme ale limbajului. În acest fel se trece treptat de la limbajul situativ la cel contextual iar pe 
măsură ce copilul explorează lumea înconjurătoare el depăşeşte tot mai mult limitele experienţei 
desprizându-se de influenţa momentului prezent. În acestă privinţă  pun accentul pricipal pe 
activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a 
gândurilor, pe însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii. Fondul lexical la vârsta preşcolară 
este repartizat pe diverse structuri gramaticale: 

- numeric predomină masiv substantivele dar situaţia se schimbă dacă avem în vedere 
funcţia utilizării diferitelor părţi de vorbire; 

- o mare valoare funcţională au verbele deosebit de frecvente sunt instrumentele gramaticale 
necesare mereu în vorbire: prepoziţii, conjucţii. 

Odată cu asimilarea fondului lexical copilul îşi însuşeşte şi semnificaţia cuvintelor adică 
notiunile care se îmbogăţesc treptat, pe măsura acumulării experienţei şi a perfecţionării operaţiilor 
de gândire. Acumularea experienţei verbale duce, pas cu pas, la formarea unor generalizări 
lingvistice, empirice. Pe baza acestui simţ al limbii, constituit în practica vorbirii ,copiii ajung să 
folosească tot mai corect formele şi categoriile gramaticale şi chiar să intervină atunci când observă 
o greşeală în vorbirea altora. 

 În vederea pregătirii copiilor pentru şcoală , pentru învăţarea citirii şi scrierii şi pentru 
asimilarea conştientă şi activă a cunoştintelor prevăzute în curriculum se cere o influenţă educativă 
sistematică asupra vorbirii. Vorbirea corectă se însuşeşte prin comunicarea cu alţii. 

Didactica modernă nu impune folosirea metodelor şi procedeelor ca pe nişte reţete, ci lasă 
libertatea deplină educatorului. Alegerea lor trebuie făcută în urma unei analize temeinice a fiecărei 
situaţii didactice. Deoarece învăţământului preşcolar îi revine sarcina de dezvoltare integrală a vieţii 



copilului şi de formare a abilităţilor de învăţare alături de conţinutul activităţii instructiv-educative, 
un rol hotărâtor îl are metodologia utilizată şi stilul de muncă al educatoarei. În acest sens , 
promovez cu perseverenţă realizarea în practică a principiilor învăţământului formativ, a metodelor 
active menite să prilejuiască copiilor contactul direct cu obiectele şi fenomenele din natură şi 
societate. 

În aplicarea unor metode şi procedee active şi interactive  ţin cont atât de particularităţile de 
vârstă ale preşcolarilor cât şi de cele individuale, desfăşurând o susţinută muncă diferenţiată cu 
copiii în ceea ce priveşte corectarea vorbirii, cât mai ales pentru valorificarea maximală a 
potenţialului intelectual al acestora. De asemenea  asigur întotdeauna cadrul formării de muncă 
indepedentă care  stă la baza progresului şcolar. În raport cu aceste condiţii am constatat că o mare 
eficacitate au următoarele metode şi procedee: 

- realizarea efortului efectiv al copiilor prin utilizarea conversaţiei euristice în cadrul 
activităţilor precum şi crearea unor situaţii-problemă în efectuarea unor sarcinilor; 

- utilizarea jocului didactic atât ca metodă deosebit de eficientă în cadrul activităţilor de 
dezvoltare a vorbirii cât şi ca formă de activitate prin care se realizează obiectivele dezvoltării 
vorbirii; 

- asigurarea tratării diferenţiate a copiilor în funcţie de particularităţile individuale privind 
dezvoltarea unei vorbiri clare, corecte precum şi în stimularea capacităţilor de exprimare a cestora. 

Metodele interactive promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, presupun 
cooperare, competiţie, ducând la o învăţare cât mai activă. Subiecţii care lucrează în echipă sunt 
capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe. 

Asistăm la un proces continuu de diversificare şi restructurarea  metodelor şi procedeelor, 
ceea ce dă o notă dinamică şi deschisă actualei metodologii a învăţământului. Îmbinarea jocului, ca 
tip dominant de activitate la vârsta preşcolară, cu elemente de învăţare înlesneşte producerea unor 
însemnate schimbări în natura şi structura proceselor psihice. Copilul  stăpâneşte cu adevărat nişte 
cunoştinţe când poate opera cu ele în anumite situaţii şi în condiţii variate. 

 În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la clasă, aş putea spune că prin folosirea celor mai 
adecvate metode şi procedee precum şi măsuri pentru eliminarea lipsurilor ce au reieşit din 
experienţa anilor anteriori, în condiţiile muncii perseverente, s-au format şi dezvoltat la copii o serie 
de deprinderi intelectuale necesare integrării în activitatea de tip şcolar. 
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  Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O caracteristică 
nou apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia 
formală. Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc în afara clasei. 
Acestea sunt activităţi extradidactice sau activităţi opţionale sau facultative.  
         Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. 
Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în 
întîmpinarea diferitelor grupuri sociale, particular pentru fiecare persoană. 
         Educaţia nonformală este caracterizată prin: 
- răspunderea concretă la cerinţele fixate; 
- permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică; 
- scoate din educaţie, funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare; 
- elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; 
-are caracter facultativ sau opţional; 
- nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 
- permite punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; 
- permite o mare varietate de forme, flexibilitate sporită a formelor, cunoaşte modalităţi diferite de 
finanţare; 
- facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri sau interdisciplinar;  
-accentuează obiective de tip formativ-educativ. 
         Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, 
tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  
• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai 
deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  
• participare voluntară, individuală sau colectivă;  
• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le propune 
şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  
• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; pe 
lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează 
proiectele sau activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de 
autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau 
rezolvare de probleme;  
• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a 
talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, etc.  
              Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale completează resursele educaţiei 
formale la nivelul unor coordonate "de vocaţie" aşa cum precizează Viviane Landsheere: 

- sprijinirea elevilor, studenţilor, adulţilor etc. cu şanse speciale-minime-maxime, de 
reuşită şcolară, profesională etc;  

- stimularea dezvoltării personalităţii elevilor, studenţilor etc. şi a comunităţii 
educative locale, la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare, relevante în 
plan intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic; 

- valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor (de formare si 
de perfecţionare profesională;  



- de organizare a timpului liber; de alfabetizare funcţională a grupurilor sociale 
defavorizate. 

              Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de 
învăţământ prin două circuite pedagogice principale: 
              a) un circuit pedagogic situat în afara clasei:  
- cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdisciplinare, cercuri tematice / transdisciplinare; 
- ansambluri sportive, artistice, culturale etc;  
- întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare. 
              b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii:  
-  activităţi perişcolare- organizate special pentru valorificarea educativă a timpului liber: 
              -  cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universităţi populare, vizionări de 
spectacole (teatru, cinema etc.) şi de expoziţii etc; 
              - cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă; radio- televiziune şcolară; instruire 
asistată pe calculator, cu reţele de programe nonformale etc;  
- activităţi paraşcolare- organizate în mediul socio-profesional, ca "soluţii alternative" de 
perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de presă pedagogică, 
radio-televiziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de educaţie 
permanentă etc. 
              Teoria "deşcolarizării societăţii" a lui Ivan Iuich propune "patru reţele ale cunoaşterii" 
caracteristice pentru "noile instituţii educative" de tip nonformal:  
a) o reţea de "servicii utilizată în activitatea zilnică " care pun la dispoziţia publicului diferite 
"obiecte educative": instrumente, biblioteci, laboratoare, săli de expoziţii, săli de spectacol, muzee 
etc; 
 b) o reţea de "schimburi de cunoştinţe" actualizate, bazată pe "o listă de persoane" dispuse şi 
capabile de asemenea activităţi;  
c) o reţea de comunicare susţinută printr-un organism care "facilitează întrunirile între "semeni" şi 
înregistrarea dorinţelor în materie de educaţie; 
d) o reţea de adrese ale persoanelor profesioniste sau amatoare, capabile de "servicii educative" 
oferite chiar la nivelul unui "anuar". 
              Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter 
formativ, prin excelenţă, dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, 
organizaţiile nonguvernamentale social-culturale. 

 Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice care 
apar la nivel funcţional-structural pe fondul unui plus de flexibilitate realizat în raport cu educaţia 
formală şi de deschidere în raport cu educatia informală:  
a) proiectarea pedagogica neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie 
permanentă - la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic etc;  
b) organizaţia facultativă, neformalizată (ONG), cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale 
comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie;  
c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau 
calificative oficiale. 
              Aceste note specifice explică avantajele dar şi limitele educaţiei nonformale dependente de 
incapacitatea momentană a acesteia de validare socială a rezultatelor care "nu conduc decât rareori 
la o calificare oficială a competenţelor" după Viviane De Landsheere. 
              În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei nonformale, L. Srinivasan (1985) distingea patru 
mari opţiuni metodologice generale:  

- centrată pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă); 
- centrată pe probleme ale vieţii cotidiene; 
- centrată pe conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi 

libertăţilor individuale); 
- educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în 

capacităţile de iniţiativă, de creaţie, de decizie). 



              Limitele educaţiei nonformale reflectă fluiditatea structurilor organizatorice focalizate în 
prea mare măsură asupra obiectivelor pe termen scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a 
educatorilor. Ele comportă, astfel, trei riscuri pedagogice majore: 

- promovarea unui activism de suprafaţă dependent doar de îndeplinirea obiectivelor 
concrete; 

- avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot 
dezechilibra corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei;  

- eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu "diplomele 
şi certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale. 

- neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă aceste activităţi 
              Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de 
formare-dezvoltare a personalităţii elevului, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor 
influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă greu controlabilă. 
              Dezvoltarea educației nonformale oferă sugestii şi chiar soluţii pentru depăşirea prelungitei 
"crize a şcolii". 
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Acest articol se doreşte a fi o introducere în problematica utilizării tehnologiei audio-video 
şi a dispozitivelor electronice de către copii la vârste fragede şi un semnal de alarmă pentru adulţi, 
în vederea cunoaşterii efectelor pe care noile tehnologii le au asupra dezvoltării copiilor de vârstă 
mică şi a vieţii noastre în general. Sunt prezentate, sintetic, pericolele la care se expun copiii care 
vizionează în neştire programele micului ecran şi/ sau utilizează timp îndelungat şi nesupravegheaţi 
fiind diferite gadget-uri. Pentru formarea unei atitudini corecte în abordarea tematicii, cei interesaţi 
pot aprofunda fenomenele descrise consultând resursele bibliografice enumerate şi numeroasele 
informaţii de pe Internet. 
Anul trecut, după sărbătorile de iarnă şi ca de fiecare dată după terminarea unui eveniment, fie 
sărbătoare religioasă, zi de naştere ori pur şi simplu un week-end, mă aşez şi reflectez la cele 
petrecute în intervalul de timp scurs. Cu toate că natura nu ne-a oferit mult aşteptata zăpadă, zilele 
de vacanţă s-au derulat şi fără troiene, precum au fost orânduite. Mergând în vizită, cum se 
obişnuieşte, să colind rude, prieteni, am aflat că în fiecare casă Moş Crăciun cel bun şi darnic a 
aşezat sub brad cel puţin un gadget şi, de asemenea, site-urile de electronice de pe internet se laudă 
cu profiturile realizate cu ocazia Crăciunului. Copiii nu mai primesc de mult, drept cadouri, jucării 
naive: păpuşi de pluş şi maşinuţe mecanice ci jucării cât mai sofisticate în cel mai bun caz ori 
telefoane mobile şi tablete. Din discuţiile cu adulţii, din jurul meu, am observat că mulţi părinţi 
consideră că prin statul în casă, copiii care se joacă pe diferite dispozitive electronice sunt protejaţi 
de pericolele societăţii actuale, că sunt mai uşor de supravegheat şi protejat. Aceasta este o falsă 
iluzie, deoarece pericolele îi aşteaptă pe copii la tot pasul, şi nu de puţine ori s-a dovedit că cele din 
lumea virtuală sunt la fel de traumatizante ca cele din societate, prin ceea ce poate accesa copilul 



din faţa unui laptop, computer, tabletă, televizor sau telefon, fiind nesupravegheat. Este deja de 
notorietate informaţia cum că Internetul are cea mai mare popularitate în rândul tinerilor, copii cu 
vârste din ce în ce mai mici accesează pagini şi site-uri cu sau fără ştirea părinţilor, iar riscurile la 
care se expun sunt numeroase: de la dificultăţile întâmpinate în evaluarea critică a informaţiilor 
accesate, şi, expunerea la site-uri care incită la ură, violenţă şi subminarea autorităţii socialului, la 
potenţiale pericole asociate divulgării datelor personale necunoscuţilor şi la efecte negative ca 
urmare a expunerii involuntare la pornografie. Şi nu numai conţinuturile accesate sunt uneori 
dăunătoare, ci utilizarea îndelungată a dispozitivelor, de altfel atrăgătoare, au repercursiuni asupra 
comportamentului copilului, dezvoltării socio-emoţionale şi asupra atitudinilor de învăţare. 
Utilizarea excesivă a computerului, tabletei etc., vizionarea televizorului în neştire, spun psihologii, 
creează în timp disfuncţionalităţi semnificative cum ar fi: nivel mărit de agitaţie, de violenţă verbală 
şi fizică, efecte negative asupra sănătăţii mentale şi fizice, sedentarism, obezitate, privare de somn 
odihnitor, reducerea interacţiunii directe părinte-copil, comportament antisocial, anxietate crescută 
etc., toate acestea având repercursiuni directe şi indirecte asupra activităţii şcolare a copiilor şi a 
vieţii lor în general. Copiii care petrec timpul la desene animate, jocuri pe calculator, mai ales 
nerecomandate vârstei, vizionează emisiuni nerecomandate copiilor (filme, sporturi violente, de 
exemplu) cei care sunt „uitaţi” în faţa aparatelor şi dispozitivelor de către părinţii care se bucură că 
copilul stă cuminte la televizor, că ştie copilul să navigheze pe net mai bine decât un adult şi astfel 
au şi ei timp personal de petrecut sau se pot lăuda că au copii deştepţi, se izolează în timp, nu ştiu să 
mai comunice direct cu semenii, au probleme de adaptare la mediul şcolar, de concentrare a atenţiei, 
de autocontrol, de rezistenţă la efort susţinut în clasă etc. Unele pericole din mediul virtual pot fi 
îndepărtate de către părinţi prin implicare reală, printr-o bună supraveghere a activităţii copilului la 
calculator, prin instaurarea unor reguli de utilizare, limitare temporală, parolarea unor site-uri, 
descărcarea jocurilor nonviolente, educative, potrivite nivelului de vârstă şi de maturizare cognitivă 
etc. Cel mai mare dezavantaj îl reprezintă petrecerea timpului îndelungat la calculator şi în faţa 
televizorului (ceea ce duce la dependenţă) în defavoarea utilizării timpului cu membrii familiei, în 
familie, desfăşurării unor activităţi cognitive, artistico-plastice sau sportive, adică activităţi care 
dezvoltă cu adevărat personalitatea celor mici. Autorii cărţii Efectele micului ecran asupra minţii 
copilului, merg mai departe decât observarea modificării comportamentale a generaţiilor de copiii 
dependenţi de televizor şi nu numai de televizor, abordând în lucrare, cercetări efectuate asupra 
temei, mai ales în SUA, care concluzionează că vizionarea îndelungată a micului ecran afectează 
funcţional şi structural dezvoltarea creierului copilului. Printre efectele micului ecran asupra minţii 
copilului sunt decelate următoarele: crearea unei atitudini mentale pasive prin micşorarea vigilenţei 
generale, scăderea perseverenţei, a voinţei, a dispoziţiei de a urmări activ rezolvarea unei probleme; 
defavorizarea dezvoltării emisferei cerebrale stângi deoarece pe parcursul vizionării, activitatea 
acesteia este redusă extrem de mult; scăderea nivelului de inteligenţă şi performanţele intelectuale; 
apar deficienţele de învăţare deoarece copiii nu mai pot să asculte sau să urmărească prezentări 
simple, au deficit de atenţie şi tulburări ale limbajului scris-citit; vizionarea TV este factor 
determinant în apariţia hiperactivităţii. 

Aşadar, să fie gadget-urile cele mai potrivite cadouri pe care le putem oferi 
copiilor la vârste fragede? Sunt ele în măsură să ferească copiii de pericolele din 
societatea actuală? Pot dezvolta personalitatea acestora aşa cum ne-o dorim?Sunt 
întrebări care trebuie să ne pună pe gânduri, să ne facă să ne oprim un pic din iureşul cotidian şi să 
reflectăm asupra oportunităţii achiziţionării unui nou gadget, a unui TV mai mare, mai „smart” ori a 
unei tablete noi. Ne lăsăm uneori ”duşi de valul societăţii moderne”, care ne oferă multe facilităţi, 
captaţi de ofertele tentante ale site-urilor comerciale, provocaţi de grupul restrâns de prieteni etc., şi 
astfel cumpărăm dispozitive electronice din raţiuni greşite, fără a sesiza dacă introducem în vieţile 
noastre ”prieteni” sau ”duşmani”. 
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„Cine vrea să mişte lumea, trebuie mai întâi să se mişte el însuşi!” (SOCRATE) 
Creativitatea nu este doar apanajul artiştilor. Este nevoie de oameni creativi în aproape toate 
domeniile de activitate deoarece gândirea creativă aduce beneficii tuturor domeniilor şi activităţilor. 
Cerinţele în domeniul educaţiei au crescut în ultimii ani şi ca atare calitatea demersului didactic 
trebuie să fie la standarde ridicate. Din acest motiv se impune perfecţionarea cadrelor didactice şi 
implicarea acestora în elaborarea proiectelor şi realizarea obiectivelor pe compartimentele de lucru 
ale unităţii, urmărindu-se prin aceasta promovarea unui management deschis, competitiv, deci mai 
performant. 

Pentru realizarea unui management eficient este esenţială colaborarea şi munca în echipă a 
întregului personal din unitate. Reforma în învăţământ reprezintă o activitate care presupune un 
efort susţinut, consecvenţă, răspundere şi implicare continuă. În mod firesc, trebuie să considerăm 
că soarta învățământului (preșcolar) depinde de calitatea resurselor umane, angajate în plin proces 
de reformă. Pentru a ne putea alinia la cerinţele europene este nevoie de bunăvoinţă şi creativitate 
pentru a aprecia elementele de noutate şi a le implementa corect. În acelaşi timp, este necesară 
formarea unei noi mentalităţi, capabile să combine ceea ce este bun în vechiul sistem cu partea 
pozitivă a reformei. 

Grădiniţa este un loc unde se poate practica educaţia europeană, un loc unde se asigură nu 
numai un volum important de cunoştinţe, dar se şi formează mentalităţi moderne, deschise. 

Deşi aici rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul nostru să aibă 
continuitate pe tot parcursul şcolarităţii, astfel încât, peste ani, copiii noştri să poată fi cetăţeni 
veritabili ai Uniunii Europene, capabili să înţeleagă schimbările şi să ia decizii înţelepte, adaptându-
şi comportamentul nu numai în beneficiul propriu, dar şi în cel public şi colectiv. Scopul educaţiei 
preşcolare este asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală şi deplină a copilului preşcolar, 
valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând cont de ritmul propriu de dezvoltare, de 
nevoile efective şi de activitatea sa fundamentală, jocul. Prin întregul proces instructiv-educativ din 
grădiniţă, îmbinând strategiile tradiţionale cu cele moderne, se trezeşte, se dezvoltă şi se menţine 
interesul copiilor care sunt solicitaţi să gândească şi să acţioneze independent, comparând diverse 
posibilităţi, stabilind şi explicând, reactualizând cunoştinţele vechi şi întregindu-le în contexte şi 
ansambluri noi, parcurgând un drum riguros, gradat şi sistematizat. Viitorii elevi se deprind cu un 
nou mod de a gândi, li se dezvoltă capacităţile intelectuale, li se formează deprinderile tehnice de 
lucru pentru a le putea aplica creator în situaţii noi. 

Calitatea educaţiei oferite de grădiniţă depinde de calitatea managementului din grădiniţa 
respectivă, directorul fiind astfel promotorul schimbărilor. Din această cauză consider creativitatea 
managerială ca fiind o condiţie necesară şi prealabilă introducerii reformei educaţionale. 



Creativitatea este necesară ori de câte ori trebuie inovat ceva ori trebuie introdusă o schimbare 
originală într-o situaţie. Nevoia de a crea poate fi determinată de existenţa unei disfuncţionalităţi, 
dar şi de dorinţa de a progresa. Stimularea creativităţii devine astfel soluţia de rezolvare a crizelor şi 
de implementare a schimbărilor. 

Directorul din învăţământul preşcolar este coordonatorul întregii activităţi din unitate, 
activitatea instructiv-educativă ocupând locul central, la care se adaugă activităţile administrativ 
gospodăreşti, relaţiile cu autorităţile locale, relaţiile de parteneriat etc. Prin acceptarea acestei 
funcţii, directorul este pus dintr-odată în faţa multor probleme noi, diferite de cele pentru care a fost 
pregătit profesional. În acest context, se impune o grabnică autoformare managerială, fiind nevoie 
ca acesta să dea dovadă de obiectivitate şi onestitate în toate activităţile sale, să fie capabil să ia 
decizii, să-şi formeze echipe de lucru competente în cadrul colectivului, să dea dovadă de fermitate, 
să folosească tot talentul educaţional acumulat la catedră la un nivel superior. 

El poate să facă faţă acestei funcţii cel mai bine atunci când în centrul atenţiei îi rămâne ca 
element principal copilul, faţă de care simte răspundere, toate celelalte acţiuni fiind raportate la 
acest principiu. Eficienţa activităţilor ce se desfăşoară într-o organizaţie este strâns legată, chiar 
direct determinată de creativitatea managerială, de curajul de a părăsi unele rutine devenite 
neeficiente şi de a risca introducerea altora noi. 

Fundamentul unei viziuni manageriale moderne, competitive, de esenţă europeană este noua 
filozofie a educaţiei. Printre elementele-cheie ale acesteia se numără: calitate în educaţie, 
performanţă, competitivitate, învăţământ centrat pe copil, noi strategii şi abordări didactice, 
stimularea creativităţii şi inovaţiei. 

Echipa grădiniţei noastre se implică să facă din această unitate o grădiniţă deschisă spre 
comunitate, unde fiecare copil să se dezvolte liber, integral şi armonios, să dobândească cunoştinţe, 
capacităţi şi atitudini necesare adaptării la viaţa şcolară şi socială, să le formeze un comportament 
tolerant care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea şi să-i implice în acţiunile comunităţii. 
Toate acestea încercăm a fi realizate printr-un climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ. 
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       Grădiniţa, ca primă etapă a învăţământului preuniversitar, poate şi trebuie să contribuie la 
dezvoltarea vorbirii preşcolarului în vederea pregătirii lui pentru integrarea şcolară.  
       Este necesară o profundă cunoaştere a limbajului preşcolarilor, a particularităţilor de vârstă şi 
individuale, iar jocurile didactice pe care le utilizăm nu numai în cadrul activităţilor de educarea 
limbajului, ci şi în celelalte categorii de activităţi pe care le desfăşurăm în grădiniţă să conducă la 
stimularea şi dezvoltarea corespunzătoare a limbajului. Cunoaşterea exactă a problemelor de limbă, 
determinate de mediul înconjurător, de familie, de mijloacele de informare, este esenţială în 
activitatea fiecărei educatoare.  
       O sarcină deosebită a educatoarei este aceea de a urmări în special preşcolarii cu o exprimare 
groaie, care întâmpină greutăţi în stabilirea pe plan logic şi verbal a relaţiilor de subordonare sau a 



acordurilor şi legăturilor între cuvinte. Totuşi, ea nu trebuie să neglijeze copiii cu o exprimare 
corectă, deoarece în cazul lor este necesară o muncă susţinută de exersare şi îmbogăţire a 
vocabularului. Pentru preşcolarii din ambele cazuri toate acestea se pot realiza mai uşor prin 
utilizarea jocului didactic în activităţile desfăşurate în grădiniţă.   
           Activitatea didactică care se desfăşoară la grupele combinate este foarte puţin abordată în 
presa de specialitate. Această formă de activitate este destul de răspândită, mai ales în mediul rural, 
dar şi în multe grădiniţe (chiar şi particulare) din mediul urban.  
           Mediul grădiniţei, spre deosebire de cel şcolar, oferă copilului un grad mai mare de libertate 
în deciderea acţiunilor sale, fapt care îi stimulează interesul pentru cunoaştere. Prin structura ei, 
grupa combinată pune la dispoziţia educatoarei o gamă largă de posibilităţi de lucru cu copiii, 
important fiind ca, prin ingeniozitate şi profesionalism, educatoarea unei astfel de grupe să 
fructifice toate oportunităţile pe care le are şi să poată transforma situaţiile aparent limitative în 
veritabile atuuri care să susţină permanent şi concomitent interesul pentru cunoaştere al copiilor de 
vârste diferite.  
           Într-o grupă combinată diferă nu numai vârstele cronologice ale copiilor, dar şi ritmurile lor 
de dezvoltare şi stilurile proprii de învăţare. În cadrul activităţii didactice, educatoarea are rolul de a 
îmbina optim munca directă de predare la grupele combinate (mică, mijlocie, mare) cu activitatea 
independent a copiilor, aşa încât să parcurgă în întregime prevederile programei pentru fiecare 
grupă în parte. Misiunea educatoarei la o grupă combinată este mult mai grea decât a uneia care 
predă la o grupă omogenă. Ea trebuie să dea dovadă de atenţie distributivă sporită (pentru urmărirea 
tuturor copiilor), să dozeze corect activitatea independentă, să prezinte sarcini de lucru clare, să 
verifice fiecare activitate independentă.  
           Copiilor din grupele combinate trebuie să li se formeze deprinderi de muncă independentă 
superioare celor aflaţi într-o grupă omogenă. Consider că este foarte important şi faptul că 
educatoarea care predă la grupe combinate să aibă cunoştinţe de pedagogie şi didactică a 
învaţământului cu predare simultană, să cunoască metodica predării la astfel de grupe, să realizeze 
atente planificări calendaristice – potrivit grupelor combinate, să alcătuiască un orar adaptat 
cerinţelor.  
          Munca cu grupa combinată ridică probleme deosebite, deoarece educatoarea trebuie să 
desfăşoare în acelaşi interval de timp mai multe activităţi, în raport cu numărul subgrupelor de 
copii. În organizarea şi desfăşurarea muncii, la această grupă, se respectă principiile didactice, 
programa şi metodele de învăţământ corespunzătoare particularităţilor fiecărei subgrupe. Volumul 
de sarcini prevăzut de programă pentru fiecare grupă este obligatoriu pentru fiecare subgrupă din 
cadrul grupei combinate. Aceste sarcini se realizează în aceleaşi tipuri de activităţi ca şi cum s-ar 
lucra cu o singură grupă de copii. Structura activităţii la fiecare subgrupă de copii nu diferă de cea a 
activităţilor organizate în condiţii obişnuite. Această structură este condiţionată şi în cazul muncii 
simultane de sarcina didactică principală şi de tipul activităţii de transmitere de cunoştinţe, 
consolidare, fixare, verificare.  
           Fiecare etapă a activităţii se organizează în funcţie de scopul urmărit şi de gradul de pregătire 
a copiilor, prevăzându-se ansamblul de cunoştinţe, succesiunea operaţiunilor, metodele şi 
procedeele corespunzătoare. Din cele arătate, rezultă că activitatea desfăşurată în cadrul grupei 
combinate cu subgrupe de copii păstrează din punct de vedere al conţinutului şi al structurii ei 
caracteristicile activităţilor desfăşurate la grupele de vârste. Complexitatea muncii constă în faptul 
că educatoarea care lucrează cu mai multe subgrupe de copii organizează şi desfăşoară concomitent 
mai multe activităţi. Problema care se ridică este aceea a modului de îmbinare a acestora, pentru a 
asigura un echilibru între munca independentă a copiilor şi activitatea directă a educatoarei. Datorită 
particularităţilor procesului de formare a priceperilor şi deprinderilor la vârsta preşcolară în 
alternarea diferitelor feluri de activităţi este necesar ca educatoarea să asigure în timpul lucrului o 
îndrumare completă în raport cu particularităţile de vârstă ale subgrupelor, de sarcina didactică 
principală şi de complexitatea rezolvării temei date. Pentru aceasta este necesar să se îmbine 
activităţi în care predomină munca independentă a copiilor: activităţi practice, desen, modelaj.  



           În îmbinarea diferitelor activităţi, criteriul va fi sarcina didactică principală. Astfel, este bine 
ca activitatea de transmitere a unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi la o anumită subgrupă să fie 
îmbinată cu activităţi de fixare-verificare la celelalte subgrupe. Se recomandă acest tip de îmbinare, 
deoarece activitatea de predare presupune acordarea unui timp mai îndelungat muncii directe a 
educatoarei.  
           În situaţia în care se îmbină la toate subgrupele acelaşi tip de activitate, în atenţia educatoarei 
trebuie să fie în primul rând subgrupele mici sau cea care are o temă mai complexă. Se impune şi 
într-un caz şi în altul ca educatoarea să desfăşoare o muncă atentă cu fiecare subgrupă de copii, 
pentru a le explica şi demonstra ceea ce au de făcut şi pentru a le controla şi îndruma munca 
independentă. Dat fiind numărul mic de activităţi prevăzute de programa pentru copiii de 3-4 ani, 
este necesar să se îmbine activităţile directe ale educatoarei cu munca independentă.  
           La grupele combinate o parte dintre copii, care ar trebui să desfăşoare activitatea 
independentă, privesc sau ascultă informaţiile pe care educatoarea le transmite copiilor din cealaltă 
grupă. Atenţia lor este captată de o activitate ce nu le este adresată. Este posibil ca activitatea 
respectivă să le fie utilă, dar totuşi, atenţia şi concentrarea trebuie să fie antrenate  într-o măsură 
mult mai mare decât a copiilor din grupele omogene. Privind dintr-un punct opus de vedere, 
însuşirea unor informaţii de la o grupă la alta este exclusive privilegiul copiilor din grupele 
combinate, acest act transformându-se într-unul cu valenţe pozitive.   
          Grădiniţele în care există grupe combinate funcţionează de obicei pe lângă şcoli primare cu 
predare simultană, între acestea existând deplină continuitate de organizare.   
          În vederea proiectării activităţilor la o grupă combinată se ia în calcul, în primul rând, nivelul 
de dezvoltare psihomotrică a copiilor din care este constituită grupa. După evaluarea iniţială, fiecare 
educatoare, în funcţie de vârsta copiilor care predomină la grupă, îşi face planificarea.   
          Realizarea unei juste îmbinări a activităţilor de la grupa combinată este posibilă numai printr-
o eşalonare justă a tuturor activităţilor în cadrul planificării semestriale. Această planificare nu 
poate fi elaborată decât dacă în prealabil a fost studiat temeinic întregul conţinut al programei, la 
toate problemele şi la toate grupele de copii. Planificarea semestrială se întocmeşte la fel ca şi în 
cazurile în care educatoarea ar lucra cu o singură grupă de copii, cu deosebirea că se alcătuieşte pe 
atâtea coloane cu câte subgrupe lucrează educatoarea. În alegerea şi stabilirea tematicii activităţilor 
didactice pentru fiecare subgrupă de copii trebuie să se respecte aceleaşi principii didactice ca şi în 
stabilirea tematicii pentru grupele obişnuite. 
  
       În cadrul cercetării pedagogice întreprinse, prin activităţile desfăşurate în grădiniţă la grupa 
combinată, bazate pe utilizarea jocurilor didactice, s-a asigurat asimilarea unor noţiuni noi, precum 
şi dezvoltarea limbajului preşcoarilor de la grupa combinată. Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape: 
pretestul, etapa experimentală şi posttestul.  
       În prima etapă a experimentului didactic, pretestul, am aplicat câteva teste şi am desfăşurat 
câteva jocuri pentru a putea stabili nivelul de dezvoltare al limbajului preşcolarilor de la grupa 
combinată.  
       În etapa experimentală, preşcolarilor li s-a aplicat variabila independentă, care este ,,utilizarea 
sistematică a jocului didactic în activitatea din grădiniţă” . Această etapă a constat într-un program 
de activităţi instructiv-educative, jocuri folosite pentru a îmbunătăţi limbajul preşcolarilor, utilizând 
material didactic adecvat care să ofere preşcolarilor posibilitatea îmbogăţirii vocabularului şi 
siguranţă în exprimare.  
       În etapa finală, posttestul, am aplicat probe constând în teste şi jocuri pentru a stabili dacă prin 
desfăşurarea programului de jocuri didactice au fost îmbunătăţite rezultatele copiilor şi dacă 
utilizarea sistematică a jocului didactic în activitatea din grădiniţă contribuie la dezvoltarea 
limbajului preşcolarilor din grupa combinată.  
       Învăţând prin joc, majoritatea preşcolarilor au atins nivelele superioare ale obiectivelor 
instruirii.  
       Rezultatele obţinute la posttest, în urma desfăşurării programului bazat pe utilizarea jocului 
didactic, s-au observat progrese evidente în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului preşcolarilor din 



grupa combinată. Aceste progrese s-au datorat activităţilor desfăşurate în fiecare săptămână, 
activităţi bazate pe utilizarea jocului didactic.  
       Cercetarea efectuată a condus la confirmarea ipotezei, potrivit căreia prin intermediul jocului 
didactic se îmbunătăţeşte radical limbajul preşcolarilor din grupa combinată.  
       În urma cercetării teoretice şi experimentale efectuate s-a desprins următoarea concluzie:  
       ,,Utilizarea sistematică a jocului didactic în activităţile din grădiniţă contribuie în mod 
nemijlocit la dezvoltarea limbajului preşcolarilor din grupa combinată”.  
      Deoarece etapa formativă s-a dovedit a fi eficientă, şi-a atins obiectivul, propun astfel de 
activităţi şi pe viitor. Toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii trebuie să ţină cont de ,,nevoia de 
joc” a copiilor.  
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78. METODE INTERACTIVE DE GRUP 
 –  ROL  ŞI  IMPORTANŢĂ 
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 Prin metodele interactive preșcolarul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi 
cunoştinţe, deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe să 
rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al 
activităţii de grup. În grupul de preșcolari fiecare trebuie să ştie să descopere, să compare, să 
clasifice cunoştinţele dobândite. Efortul copiilor este unul intelectual, prin care se exersează 
procesele psihice cognitive. Metodele interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură 
afectivă deosebită. 
 Învăţarea prin cooperare este un tip de învăţare eficient. Strategiile didactice trebuie să 
includă învăţarea prin cooperare, deoarece în acest fel se permite o abordare interdisciplinară a 
conţinuturilor şi creează un element al învăţării plăcut, stimulativ care valorifică interesele şi 
nevoile copiilor.  
 Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 
evidente. Acest tip de interactivitate determină „identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în 
care acesta este antrenat”,ceea ce duce la transformarea preșcolarului în stăpânul propriei 
transformări şi formări.  
 Interactivitatea presupune atât competiţia– definită drept „forma motivaţională a afirmării de 
sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru 
dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât şi cooperarea care este o „activitate 
orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun”.  
 În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un 
comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de 
probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. 



Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru 
autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Există o dinamică intergrupală 
cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să 
aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai 
temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă capacităţile copiilor de a lucra 
împreună, ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor 
profesională viitoare. 
 Cele mai cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin stimularea 
creativităţii – Tehnica florii de nufăr, Diagrama Venn, Brainstorming, Explozia stelară, Metoda 
Pălăriilor gânditoare. 
 Acestea  sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele 
înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. 
Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate 
desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va 
căuta soluţii la problemele instructiv–educative ce apar.  
 În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte 
abordări ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin participarea 
activă şi reflexivă a copiilor în procesele învăţării şi evaluării. Ea „reprezintă un tip superior de 
instruire, care se bazează pe activizarea subiecţilor instruirii, pe implicarea şi participarea lor activă 
şi deplină în procesul propriei formări, precum şi pe instaurarea de interacţiuni, schimburi 
intelectuale şi verbale, schimburi de idei, confruntare de opinii, argumente între aceştia.” (Muşata 
Bocoş) 
 Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes 
atât pentru învăţare cât şi pentru evaluare, sunt următoarele: 

- stimulează implicarea activă în sarcină a copiilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă; 

-  exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 
stimulânt iniţiativa tuturor copiilor implicaţi în sarcină; 

-   asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor 
în variate contexte şi situaţii; 

-  asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate, 
devenind asfel operaţionale; 

-  unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţilor 
preșcolarului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de 
evaluare cu caracter de sondaj; 

-  asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare preșcolar, valorificând şi stimulând potenţialul 
creativ şi originalitatea acestuia. 

În practica la clasă, avantajele folosirii metodelor moderne sunt:    
-uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de domenii; 
-este în acelaşi timp o modalitate de relaxare şi o sursă  de noi descoperiri; 
-obţinerea a cât mai multe întrebări duce la cât mai multe conexiuni între concepte. 
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Este o metodă utilizată cu succes în dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor manuale ale 
preșcolarilor. 

În contextul obișnuit al activității didactice, experimentul didactic înseamnă o inovație, o 
modalitate nouă, menită să optimizeze procesul educațional, deoarece acesta se organizează pentru 
a proba sau testa ipoteza (ideea) propusă. În același timp, experimentul presupune controlul situației 
nu în formă globală, ci într-o manieră analitică precisă, fiind vorba de fapt de controlul factorilor 
care participă la actul pedagogic și de înregistrare obiectivă a rezultatelor. 

„Metoda experimentală constă în primul rând, în introducerea sau suprimarea unuia sau mai 
multor factori bine determinați într-o situație cunoscută, în vederea verificării rezultatului acestei 
intervenții.” (Planchard) 

Metoda experimentării, spre deosebire de metoda observației produce datele, furnizează date 
provocate special pentru experimentul cercetării. În lucrările de specialitate întâlnim adesea această 
metodă definită astfel : experimentul este „cercetarea unui fenomen modificat de cercetător”, el „nu 
reprezintă de fapt decât o observație provocată”, experimentul se mai numește și metoda observației 
provocate.  

Intervenția cercetătorului se întemeiază pe presupunerea (ipoteza) că inovația ne va conduce 
în mod inevitabil la obținerea unui randament mai bun în urma desfășurării acțiunii respective. 

Experimentarea didactică se desfășoară de regulă, în trei etape : o primă etapă cu caracter de  
constatare, urmează o fază fundamentală care cuprinde experimentul propriu-zis și apoi o etapă 
finală de control. De reținut că personalitatea educatoarei își pune amprenta asupra metodei de 
cercetare. Totodată experimentarea pe teme educative este destul de dificilă, tocmai datorită faptului 
că nu se poate separa exact variabila principală și efectele ei, care sunt întotdeauna într-un context 
mai larg. 

Ca metodă de investigație științifică, experimentul didactic l-am utilizat în vederea depistării 
nivelului și particularităților înclinațiilor și aptitudinilor de care dispun copiii din grupa de lucru. 
Din această perspectivă, intervenția stimulativă pe care am organizat-o la nivelul grupei și-a fixat ca 
obiectiv principal depistarea nivelului fondului de înclinații și aptitudini atât de necesare integrării 
preșcolarilor în clasa întâi. 

Pentru realizarea optimă a tuturor dezideratelor subliniate, am ținut seama de particularitățile 
obținute de preșcolari, precum și de unele dificultăți întâmpinate de anumiți copii pe aceeași linie, 
organizând în etapa inițială a experimentului câteva activități manuale. În finalul activităților 
organizate au fost testați toți copiii din grupă, tocmai pentru a surprinde nivelul general al 
dezvoltării înclinațiilor și deprinderilor respective, precum și anumite particularități ale creativității 
specifice vârstei preșcolare. 

Deci în etapa pregătitoare  sunt studiate condițiile în care se va desfășura experimentul, se 
stabilește inovația ce se va introduce (factorul experimental) și se precizează strategia aplicării lui. 

Cea de-a doua etapă - etapa de efectuare - constă în desfășurarea propriu-zisă a 
experimentului. Temporal este mai lungă, având în vedere că într-un experiment, inovația nu poate 
fi aplicată instantaneu, iar apariția rezultatelor nu este o consecință inedită. 

În etapa de experimentare propriu-zisă, în concordanță deplină cu obiectivele formulate, am 
introdus la începutul activității manuale ca element stimulativ jocul, considerându-l factor 
determinant în ceea ce privește îmbogățirea și dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor specifice, 
consolidării și perfecționării acestora. Conținutul acestor activități este mult mai elastic și mai 
variat. Cu toate că el cuprinde cea mai mare parte din sarcinile activităților manuale obligatorii, el 
se poate extinde prin folosirea unui material foarte variat și prin stabilirea unei tematici bogate. 
Caracterul elastic al acestui conținut rezultă și din faptul că preșcolarii din grupele mari, intervin cu 



experiența lor proprie la îmbogățirea temelor pe care le realizează, depășind uneori prevederile 
programei. 

Prin această metodă care include și observația, am făcut observații în cadrul activităților la 
clasă, urmărind cum modalitățile, procedeele folosite înlesnesc depistarea și dezvoltarea unor 
cunoștințe și aptitudini specifice. 

În etapa de evaluare se înregistrează și se măsoară rezultatele experimentului. Pe baza lor se 
stabilesc diferențele dintre  eșantioane (experimental și de control), între datele înregistrate în etapa 
pregătitoare și cele consemnate în finalul experimentului. 
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Ideea dezvoltării creativităţii copiilor pusă insistent în ultima vreme, pune educatorului o 
serie de probleme privind modul de manifestare a creativităţii, factorii şi metodele de stimulare a 
creativităţii,modalităţi de evaluare a creaţiilor plastice ale copiilor. 

Preşcolaritatea este vârsta la care este imperios necesară stimularea potenţialului creativ al 
copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi încurajarea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor existente şi prin susţinerea manifestării lor printr-o mobilizare intrinsecă. De 
la această vârstă trebuie cultivate unele valori: originalitatea, perseverenţa, interesele cognitive, dar 
şi artistice. 

Trăsăturile creativităţii (fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea) pot fi testate cu uşurinţă prin 
intermediul unor parametri ai desenului. Se ştie că o componentă vitală a creativităţii o constituie 
însăşi dorinţa de a crea, curiozitatea, necesitatea lăuntrică a afirmării. 

Activităţile artistico-plastice pot veni în sprijinul copiilor prin exerciţii de antrenament 
pentru a privi, a vedea, a căuta şi înţelege o informaţie despre culoarea şi forma obiectelor din 
jur.  Copiii pot crea poezii, povestiri, muzică, dar posibilităţile care le oferă activitatea artistico-
plastică sunt mult mai vaste. Folosind plăcerea copilului de a se exprima, de a se realiza prin 
mijloace artistice, dezvoltăm aceste capacităţi care vor deveni comori de mare preţ pentru viitor. 

Activităţile de desen, pictură, modelaj vizează însuşirea unor norme estetice care 
sunt transpuse în produsele activităţii copiilor. Ei învaţă nu doar gama de culori, tonuri şi nuanţe, ci 
şi modul în care le pot obţine şi combina în propriile lor creaţii; învaţă nu doar aspectele legate de 
estetica formelor, ci şi transpun în lucrări proprii moduri diferite de îmbinare estetică a acestora; 
lucrările au, de cele mai multe ori, destinaţie afectivă ele fiind create pentru a fi dăruite 
mamei, colegului care aniversează ceva, lui Moş Crăciun sau Iepuraşului, unui personaj iubit dintr-
o poveste tocmai învăţată etc.     

Acest tip de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, 
cu dorinţa  ca produsul activităţii sale să aibă un anumit grad de utilitate şi valoare. De asemenea, 
copiii sunt familiarizaţi cu diferite tehnici de desenare, colorare, pictură, dactilopictură, exersează 
aceste tehnici pe suporturi diferite (hârtie albă sau divers colorată, pânză, coji de ouă lipite, suluri de 
hârtie, faianţă, piatră, ceramică, cutii de magarină, pahare etc.) Modelajul, odată cu plăcerea redării 



prin construcţie proprie a unor forme după model sau din imaginaţie, dezvoltă motricitatea fină a 
mâinii, sprijină substanţial coordonarea oculo-motorie. Este necesar ca modelele oferite de 
educatoare atât pentru desen, pictură cât şi pentru modelaj să îndeplinească cerinţele de ordin 
estetic. Culorile şi materialele folosite de copii trebuie să ofere condiţii pentru realizarea unor 
produse estetice. 

Tehnicile de desen, colorare, pictură, modelare însuşite de copii trebuie să corespundă 
posibilităţilor motorii specifice fiecărei vârste pentru a se asigura realizarea unor produse cât mai 
aproape de estetic. 

Programul creativ propus va duce la schimbarea comportamentului copiilor prin trecerea de 
la atitudinea de confort, imitaţie, memorare, la atitudinea de efort, elaborări, interpretări personale. 
  Conştientizarea de către copii a propriului potenţial creativ care contribuie la dobândirea 
încrederii în forţele proprii, la exprimarea dorinţei de a lucra cât mai mult pentru a se evidenţia prin 
produse deosebit de originale. 

 Disponibilităţile creative ale preşcolarilor dovedite în cadrul antrenamentului creativ devin 
o premisă a dezvoltării creativităţii, dacă sunt valorificate şi în cadrul celorlalte categorii de 
activitate. 

Prin specificul său, jocurile didactice din cadrul activităţilor de modelaj, pictură şi abilităţi 
practice, înbină funcţiile şi sarcinile de învăţare cu forma plăcută şi atractivă a jocului, cultivând 
interesul pentru studiu. În realizarea sarcinilor jocului copilul este solicitat pe toate planurile 
psihicului său: afectiv, cognitiv şi voliţional. O astfel de activitate are pe termen lung următoarele 
efecte: 

a) prin  conţinut, sarcini şi mai ales prin modul de rezolvare a acţiunii, dar şi prin regulile 
jocului didactic se dezvoltă la copiii conştiinţa disciplinei; 

b) antrenează copiii la o activitate susţinută căreia îi acordă multă seriozitate diminuând 
astfel rigiditatea activităţii de învăţare, cultivând curajul şi încrederea în forţele proprii; 

c) contribuie la ceea ce trebuie să devină un deziderat “a-i învăţa pe copii să gândească 
asupra propriei gândiri”; 

d) formarea unui stil de muncă personal, original; 
e) dezvoltarea gustului estetic; 
f) dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei creative. 
Dar, orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe temeinic însuşite. 

De aceea, copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să poată să utilizeze ideile 
sale originale. Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului, utilizând 
metode de stimulare a creativităţii, folosind cât mai multe procedee de obţinere a unor forme 
spontane. Acest lucru se poate realiza doar prin integrarea conţinuturilor şi eliminarea barierelor 
între domeniile de activitate. 

Metoda (6-3-5) – asemănătoare cu brainstorming-ul, doar că copiii sunt împărţiţi în grupuri 
de 6 persoane, în care fiecare propune 3 idei într-un timp maxim de 5 minute. Ideile originale sunt 
notate pe foile de hârtie care circulă între participanţi până când fierare grup primeşte foaia sa 
proprie cu toate completările celorlalte grupuri. După 5 minute, fişa este trecută unui alt grup care 
adaugă alte idei în coloane sub celelalte. Conducătorul strânge foile, le citeşte în faţa tuturor şi se 
discută pentru a se hotărî care din propuneri să fie însuşită. 

Etapele metodei : 
- împărţirea grupei în subgrupe a câte 6 membri; 
- enunţarea problemei şi explicarea modalităţii de lucru; 
- desfăşurarea activităţii în grup; 
- analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune. 
Exemplu a aplicării metodei (6-3-5) la preşcolari 
  Domeniul: Estetic şi creativ ; Tipul activitţii: Desen; Tema:„În vacanţă” 
Obiectiv: Stimularea creativităţii de grup a copiilor. 
Copiii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. 
Material folosit: Coli de hârtie, creioane colorate. 



Sarcina jocului: Reprezentarea prin desen a unor elemente care să ilustreze o tema, 
continuând şi completând totodată desenul copiilor. 

Desfăşurarea jocului: Copiii sunt împărţiţi în grupuri de câte 6. Fiecare copil al grupului îşi 
alege câte o culoare cu care va lucra, diferită de a celorlalţi 5 colegi de grup. Educatoarea prezintă 
jocul: Astăzi, la Centrul Artă vom desena tema „În vacanţă”. Fiecare copil să se gândească care vor 
fi primele 3 elemente care vor alcătui desenul lui. După ce veţi desena cele trei elemente, daţi foaia 
colegului din dreapta pentru „ a citi „ desenele şi pentru a continua desenul vostru. Astfel se 
alternează activitatea individuală cu cea de grup. Foile se deplasează apoi de la stânga la dreapta 
până ajung în poziţie iniţială. Fiecare copil, când primeşte coala colegului din stânga sa , priveşte 
desenul, identifică elementele desenate şi încearcă să adauge altele, să le completeze ori să le 
modifice creative fără a se depărta de tema redată de colegul său. 

Avantajele aplicării metodei: 
-oferă posibilitate celor timizi de a se exprima; 
-stimulează construcţia de „idei pe idei”; 
-sunt cumulate valenţele muncii individuale cu cele ale efectului de grup; 
-se respectă ritmul celor lenţi, care au posibilitatea să participe la această acţiune de grup. 
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Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 

Societatea folosește diverse stereotipii în încercările ei de a aborda problemele învățământului. Se 
desfășoară multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. Prin tradiție, școala consideră că 
are datoria să reziste în fața presiunilor din exterior, având ca obiectiv să asigure continuitatea 
culturală, iar nu să provoace schimbări culturale. Dat fiind faptul că școala opune rezistență față de 
criticile venite din afară, diagnosticarea deficiențelor, care este în mod normal condiția prealabilă a 
oricărei schimbări, este întârziată sau respinsă. 

Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe 
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în cea a 
școlii ca instituție, dar unele influențe negative exterioare pot avea repercusiuni distructive asupra 
actului educațional. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele moderne de 
predare-învățare. Pe de altă parte, sunt și cadre didactice care nu au interesul să admită că 
schimbările sunt necesare. 

În unele cazuri însă este greu să se obțină informații demne de încredere pentru a ști când 
metodele folosite au nevoie de modificări pentru că elevii, beneficiarii direcți ai actului de predare-
învățare, nu sunt tot timpul încurajați în a-și spune părerea despre profesori și despre eficiența 
muncii acestora. Unii profesorii se simt obligați să schimbe metodele de predare-învățare, 
considerând că e imposibil de dovedit în timp real că o metodă ar fi mai potrivită decât alta pentru 
obținerea unor rezultate mai bune. Atunci când li se cere să adopte metodele altor colegi, dovedite 
deja a fi mai eficiente, ei consideră asta drept o critică față de propriul lor comportament, ceea ce 
este o apreciere eronată. Nu e vorba de o critică distructivă, ci de oferirea unor soluții alternative. 



În ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de 
schimbări ale mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și 
așteptări ale pieței forței de muncă față de agenții educaționali etc. 

Dacă mai punem la socoteală și adoptarea unei noi tehnologii educaționale, împreună cu 
toate implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de înțeles cum se simt și cum ar 
putea reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al noilor generații. În acest sens, 
rezistența la schimbare își face simțită prezența și reprezintă o provocare pentru oricine se află în 
sistemul de învățământ. 

Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, 
pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii 
didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme 
reprezintă o sarcină dificilă. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori. 

Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și 
conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. 
Pretențiile sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate 
aprioric greșite. Dar prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe 
implementarea de noi tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, producând adesea 
reacții de respingere și rezistență la schimbare. 

Odată implementate, noile tehnologii educaționale oferă: a) factorilor 
instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, motivare și 
recunoaștere a meritelor personalului etc.; b) profesorilor oportunități și soluții pentru îmbunătățirea 
calității procesului de instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; c) elevilor și 
studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de dezvoltare de 
noi deprinderi pentru viața reală. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, 
o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, 
o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de 
scrierea lecției pe tablă.    

Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează practicile 
educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând aceleași 
texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transformări extraordinare, dar 
ușurează mult munca profesorului. 

Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la orice oră, dar în cazul în care 
îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în PowerPoint, fotografii, filme, care au 
un impact mai mare asupra elevilor. 

Legat de calculator ca mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate școlile 
există suficiente săli cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte lecțiile la 
calculator să poată face acest lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta implică la rândul ei 
eforturi financiare din partea profesorilor în cazul acelor școli unde aceste dotări nu există. 

În toate aceste cazuri în care utilizarea calculatorului poate fi o problemă profesorului îi 
rămân la dispoziție diverse metode participativ-active, toate fiind un rezultat al nevoii de schimbare 
în actul de predare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil 
de predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului 
didactic în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, 



cu o anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea 
stilului de predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai 
multe „personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare 
a noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor.  

Caracteristicile unui astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; 
interacționarea cu fiecare elev; pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; 
adaptarea predării diverselor stiluri de învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a 
termenelor stabilite; oferirea feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din 
partea acestora; dezvoltarea unui mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării 
elevilor; folosirea noilor tehnici informaționale. 

Tot mai des se vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul 
achizițiilor în contexte noi, predarea interactivă. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice.  

Amintim doar câteva dintre acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat,  , Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute etc. 
Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea inovației și 
schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe discipline, 
dar foarte rar la toate. 
În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea acestor metode în procesul 
educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul lecției (prezentare de 
noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, disponibilitatea elevilor de a lucra 
individual sau pe grupe. 
 
 

82. DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ-programă opțional 
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Grădinița cu P.P Nr.1 ,Loc.Viseu de Sus 
 

Centrată pe copil, noua abordare a educației propune teme din realitatea de zi cu zi, teme 
pragmatice și în concordanță cu interesele și necesitățile preșcolarilor. Astfel prin abordarea acestui 
opțional de educație financiară ne propunem să abordăm teme atractive, pragmatice și de mare 
interes, printr-o manieră de joc ...prin joc copilul învață dezvoltându-se ca viitor adult. 

Împreună cu personajele din desenele și poveștile preferate, copiii vor parcurge un itinerar 
tematic  învățând termeni esențiali ai educației financiare.Itinerarul tematic pornește de la realitățile 
cotidiene mai familiare copilului cum ar fi ”pușculița” explorând apoi locuri  mai îndepărtate și 
anume ”sediul unei bănci”;”magazinul alimentar”, unde se familiarizează cu noțiuni și situații noi, 



înțelegând  cu  ușurință ce sunt banii, de unde avem bani, cum și pentru ce îi economisim , cheltuim  
sau donăm, transformand învățarea într-un joc interactiv . 

Considerăm că acest opțional îi invață pe cei mici să își însușească deprinderi, abilități și 
cunostințe adaptate nivelului lor de vârstă, care să-i pregătească pentru un start financiar în viață, 
atât de necesar pentru a-și asigura o independență financiară. Copilul va învăța ce înseamnă să fii 
generos, iar bogăția nu se va raporta numai la cei care au resurse financiare nelimitate, ci și la cei 
care sunt privați de minimul necesar.  

Activitatea opțională de educație financiară a fost gândită în așa fel încât să aducă un plus de 
entuziasm, curiozitate, seriozitate ....fiind mai bine zis un arhitect al vieții, așa cum o casă are 
nevoie de o fundație solidă, de pereți trainici pe care să se poată pune un acoperiș rezistent, așa și 
educația financiară este necesară încă din  grădiniță deoarece acum la această vârstă fragedă punem 
bazele unei educații solide, construim fundația individului, peste  care școala va ridica pereți trainici  
cu un acoperiș rezistent. 

SCOPUL OPȚIONALULUI: Dezvoltarea unor aptitudi și abilități în ceea ce privește          
gestionarea banilor noștri, utilizând  diverse forme și activități de învățare. Opționalul va consta în 
desfășurarea  unor   activități de formare și informare a copiilor, a   cadrelor didactice și a părinților, 
cu privire la noțiuni elementare de educație financiară, în vederea sprijinirii dezvoltării personale și, 
implicit, a dezvoltării comunitare. 

COMPETENŢE GENERALE: 
1. Dezvoltarea capacității de a utiliza un limbaj adecvat domeniului financiar- bancar; 
2. Formarea și consolidarea deprinderilor de a utiliza mijloace şi tehnici financiar-bancare; 
3. Manifestarea interesului pentru obținerea, economisirea şi gestionarea banilor. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
1) Să identifice termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice accesibile 

preșcolarilor; ex. cu cardul la bancomat ; Banii din alte țări ( euro, dolari) îi schimbăm în lei la 
bancă; 

2) Să identifice / să sorteze monede și bancnote naționale și din alte țări; 
3) Să cunoască situațiile în care se pot obține bani; 
4) Să identifice modalitați de gestionare a banilor; 
5) Să exemplifice situații și locuri în care se fac plăți; 
6) Să identifice rolul deținut într-o operațiune comercială: vânzător-cumpărător; 
7) Să folosească specimene de bancnote în jocurile de rol; 
8) Să discute despre operațiunile bancare; 
9) Să înțeleagă circuitul banilor în economie; 
10) Să utilizeze unele cunoștințe asimilate la activitățile matematice ( numărat) , compuneri 

descompuneri, rezolvare de probleme cu 1-2 unități) 
11)  Să utilizeze cunoștințele asimilate la activitățile de educarea limbajului (alcătuire de propoziții, 

repovestiri, memorizări și recitări de expresii ritmate, pe teme specifice 
12) Să utilizeze cunoștințe asimilate la activitățile de educație plastică și practică (desen , pictură , 

modelaj, lipire, tăiere, asamblare) pentru a realiza lucrări originale cu temă financiară ex: 
bancnote colorate- desen/pictură/aplicație/etc; băncile din orașul meu- machetă/aplicație/desen, 
etc) 
EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

• identifică elemente componente ale domeniului financiar-bancar;  
• cunoaște tipuri de acțiuni financiar-bancare (confecționare, roluri, păstrarea și utilizarea 

monedelor, economisire, donare);  
• recunoaște /denumește monedele, bancnotele și valoarea lor;  
• răspunde și formulează întrebări referitoare la acțiunile personale și ale familiei; (“Cum se obțin 

banii?”, “La ce ne folosesc banii?” etc.) ;  
• propune  acțiuni specifice anteprenoriatului ; 
• verbalizează acțiuni caritabile întreprinse, folosind un limbaj specific ; 
• denumește mijloacele de economisire a banilor;  



• cunoaște existența unor comportamente excesive, care pot afecta echilibrul financiar (risipirea, 
cheltuirea, cumpărarea în exces) ; 
CONȚINUTURI 
1. BANII ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN VIAȚA NOASTRĂ 
2. ECONOMISIREA BANILOR 
3. CHELTUIREA BANILOR 
4. DONAȚIILE 
MODALITĂȚI DE EVALUARE: labirinturi, desene, rezolvarea unor fișe, jocuri de        

perspicacitate, experimente practice, jocuri de rol, dramatizări, machete, expoziții, realizarea unui 
CD cu poze din timpul activităților. 
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Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi creativităţii. „Activ” este copilul care depune efort de reflecţie personală, care 
întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi descoperire a adevărurilor, de elaborare a 
noilor cunoştinţe. 

Predarea tradiţională în sensul în care profesorul ţine o prelegere, face o demonstraţie, iar 
rolul elevilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 

Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor. 
Elevii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. Ei formulează noile 
cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea de noi concepte 
la ceea ce cunosc deja. 

Activizarea şi interactivitatea preşcolarilor 
Activizarea reprezintă un proces complex, sistematic şi dinamic, care angajează întregul 

potenţial psiho-fizic al subiecţilor cunoaşterii. Prin activizare se urmăreşte realizarea unei învăţări şi 
formări active şi interactive, în care cel care învaţă să se implice efectiv, intens, profund şi deplin, 
cu toate dimensiunile personalităţii sale – intelectuală, fizică şi afectiv-voliţională. Activizarea nu 
neglijează dimensiunea socială a activităţii elevilor, implicarea acestora putându-se realiza în cadrul 
tuturor formelor de organizare a activităţii lor – frontală, de grup şi individuală, forme care pot 
declanşa, susţine şi amplifica eforturile individuale şi de grup ale elevilor şi chiar eforturile întregii 
clase în realizarea predării, învăţării şi evaluării. 



Procesul de activizare trebuie perceput ca un efort de transformare a posturii pe care o deţine 
elevul în procesul de învăţământ – din obiect al educaţiei (aşa cum era în învăţământul tradiţional), 
el devine obiect şi subiect al educaţiei, participant activ la propria formare şi devenire. 

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Metodele interactive de grup 
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experienţe, de cunoştinţe.  Totodată, ele reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu 
ajutorul cărora copiii, sub îndrumarea educatorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă 
deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini şi atitudini. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

Activităţile pe care le desfăşurăm cu preşcolarii trebuie să aibă un caracter spontan, să 
contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea metodelor active transformă 
activitatea într-o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul e participant activ; întâlneşte probleme, 
situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă 
răspunsuri la întrebări, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul 
activităţii. Aceste metode îi ajută pe copii să-şi formeze personalitatea, să se cunoască, să-şi 
descopere stilul propriu de gândire şi acţiune. Totodată ele stimulează interesul copiilor pentru 
cunoaştere, a dorinţei de a căuta informaţii şi de a le utiliza în diferite situaţii. 

Prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele 
interactive, învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să 
aplaneze conflictele. Activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios, şi o 
strădanie competitivă. Copiii învaţă să lucreze împreună, îşi unesc forţele pentru a reuşi să realizeze 
sarcina primită sau pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă. Interrelaţiile dintre membrii 
grupului, emulaţia , sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând copiii pentru 
învăţare. Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce 
duce la dispariţia fricii de eşec şi determină curajul de a-şi asuma riscul. Interacţiunea colectivă are 
ca efect şi educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, 
înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective. 

Elemente necesare pentru aplicarea eficientă a metodelor interactive în activităţile cu 
preşcolarii 

Utilizând metode active de predare-învăţare, educatoarea trebuie să aibă în vedere că 
învăţarea prin cooperare nu este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare 
membru al grupului în parte. 

Trebuie să se orienteze când şi cum anume aplică strategia învăţării prin cooperare: frontal – 
considerând toată grupa o echipă, sau împărţind-o în grupuri mici şi adaptând sarcinile de instruire 
la caracteristicile individuale şi de afinitate ale membrilor, raportându-se atât la timp, cât şi la 
conţinut. Construirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare trebuie să fie realizată cu maximum de 
profesionalism, astfel încât să faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiecărui copil. 

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac 
responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este 
diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul 
înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi 
toleranţa reciproc. 

Educatoarea trebuie să ştie cum să-i motiveze pe copii atât instructiv, dar şi afectiv, să 
menţină întregului grup un tonus afectiv pozitiv, constructiv. 



Trebuie insă să avem mare grijă, când, cum şi ce metodă aplicăm, deoarece demersurile 
didactice pe care le iniţiem trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi posibilităţile 
cognitive şi practice ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de 
activitate sau la orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom aplica în activitate 
trebuie să ţinem cont de tema activităţii, de tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul 
de dezvoltare intelectuală a copiilor. De aceea, este necesar, din partea educatoarelor, un studiu 
profund al acestor metode,  o analiză amănunţită, creativitate, responsabilitate didactică şi 
capacitate de adaptare şi aplicare. 
  

Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor instructiv-educative 
Ca urmare a participării la cursul de formare organizat de C.C.D., în cadrul Proiectului de 

dezvoltare a învăţământului rural, am aplicat la grupă mai multe metode interactive. Este foarte 
adevărat că am pornit acest demers cu o oarecare reţinere, ezitare, pot să spun chiar frică faţă de 
acest stil nou de proiectare şi organizare a activităţilor cu preşcolarii. Această stare nu a fost 
determinată de reticenţa faţă de un nou stil de muncă, ci mai degrabă de obişnuinţa de a desfăşura 
activităţile în mod tradiţional, aşa cum am învăţat în cei cinci ani de liceu. 

Conştientă fiind că un învăţământ modern presupune schimbări, nu numai în crearea 
mediului de învăţare, ci şi schimbarea radicală a modului de abordare a activităţii didactice, am 
prins curaj şi am încercat să diversific instrumentarul de metode pe care le-am aplicat în activităţile 
cu grupa. 

Cu răbdare şi responsabilitate, am studiat câteva metode interactive, le-am descifrat, le-am 
înţeles şi le-am aplicat în activităţile cu preşcolarii. Rezultatul a fost neaşteptat de mulţumitor. 
Copiii au fost încântaţi de modul în care s-au desfăşurat activităţile, iar eu bucuroasă că am reuşit să 
adopt un nou stil de muncă. 

Efectele s-au simţit şi în rândul preşcolarilor, în sensul că aceştia s-au implicat mai mult 
decât de obicei în realizarea sarcinilor. Împărţiţi de obicei pe grupe, copiii se stimulează reciproc, se 
ajută, cooperează pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă, negociază soluţiile individuale, 
iar atunci când au de realizat un produs, fiecare îşi aduce contribuţia în funcţie de abilităţile de care 
dispune. 

Voi prezenta în continuare câteva metode interactive pe care le-am aplicat în cadrul activităţilor, 
modul în care le-am adaptat şi beneficiile aplicării lor: 

CIORCHINELE 
Tema: „ Toamna” 
Categoria de activitate: Cunoaşterea mediului 
Tipul activităţii: evaluare 
Sarcina de lucru ( se adresează frontal): „Găsiţi cât mai multe idei, cuvinte şi imagini despre 
anotimpul toamna. Alegeţi imaginile care se potrivesc anotimpului şi aşezaţi-le în jurul cuvântului 
scris pe panou”  
Materiale: un panou mare pe care s-a  scris cuvântul TOAMNA. Lângă cuvânt se poate lipi o 
imagine de toamnă sugestivă. Se pun la dispoziţia copiilor jetoane, imagini de toamnă, decupaje, 
texte literare- poezii , ghicitori, cântece de toamnă, decupaje din reviste, albume, fotografii.  

Copiii vor selecta imaginile referitoare la anotimpul toamna şi le vor lipi în jurul cuvântului 
scris pe 

panou. După ce se vor epuiza toate ideile, toate cunoştinţele copiilor despre toamnă, educatoarea 
împreună cu aceştia va uni cuvintele şi imaginile, stabilind legăturile, conexiunile dintre ele, 
explicând aceste conexiuni. Se citeşte şi se analizează fiecare idee emisă de copii, se discută,  se fac 
comparaţii, se emit păreri, opinii despre anotimp, se repetă poezii, cântece adecvate.  
     La sfârşitul activităţii, educatoarea face sinteza finală, structurează ciorchinele, grupând 
logic informaţiile, ideile, cunoştinţele copiilor. Poate face completări, poate aduce corecturi. 
Beneficiile metodei: 
* Se poate combina cu alte metode şi procedee; 
* Poate fi introdusă în diferite etape ale unei activităţi; 



* Este foarte potrivită în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea şi sintetizarea 
cunoştinţelor copiilor despre un subiect, precum şi o ordonare a informaţiilor; 
* Permite completarea cunoştinţelor cu altele noi despre o anumită  temă; 
*Copiii gândesc, răspund la întrebări, cooperează, comunică, fac asocieri, fac conexiuni, 
argumentează, completează; 
* Metoda stimulează şi încurajează contribuţia personală; 
*Educatoarea solicită informaţii, idei, răspunsuri, sintetizează, concluzionează, formulează 
întrebări, monitorizează şi evaluează. 

SCHIMBĂ PERECHEA 
Tema: „Obiecte de toaletă şi uz personal” 
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate 
Tipul de activitate: transmitere de cunoştinţe 
Sarcina de lucru: (se adresează frontal): „Mimaţi acţiuni prin care, utilizând diferite obiecte de 
toaletă şi uz personal avem grijă de corpul nostru” (spălatul pe mâini, pe faţă, pe dinţi etc.) 
 Se pun în piept unor copii flori roşii, altora flori galbene. La îndemnul „faceţi buchete după 
culoare”, copiii se organizează în două cercuri concentrice, în interior florile roşii, în exterior florile 
galbene. 
 Copiii din cele două cercuri formează perechi. Copilul din cercul exterior va mima o acţiune 
de igienă corporală. Perechea lui, din cercul interior va trebui să ghicească şi să denumească 
acţiunea mimată. 
 La comanda „schimbă perechea”, copiii din interior se deplasează şi formează o nouă 
pereche. Perechile se schimbă până ce se epuizează toate ideile copiilor. 
 Prin jocul „Buchetul fermecat” copiii formează un singur cerc. Fiecare pereche prezintă 
acţiunile descoperite. Educatoarea prinde pe un panou imagini cu toate acţiunile precizate de copii. 
Beneficiile metodei:  
*Stimulează învăţarea în perechi, activizând întreg colectivul. 
*Se aplică cu uşurinţă la vârsta preşcolară, la toate categoriile de activitate. 
*Permite copiilor să lucreze în pereche cu mai mulţi colegi din grupă. 
*Stimulează cooperarea şi ajutorul reciproc. 
*Educă toleranţa şi înţelegerea faţă de opinia celuilalt. 
*Dezvoltă gândirea şi operaţiile ei, limbajul, atenţia. 

Concluzia la cere am ajuns în urma activizării copiilor este că  utilizarea metodelor 
interactive oferă un sprijin real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, ne determină, copil 
şi dascăl, deopotrivă, să descoperim valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi 
cooperării, să ne promovăm ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ 
în construirea personalităţii proprii. 
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Arta este principala cale prin care se realizează relaţia estetică dintre om şi realitate. Opera 

de artă are caracter dual, ea deţinând atât o dimensiune cognitivă, cât şi una non-cognitivă. 
Transmise pe căi proprii cunoaşterii artistice şi care stau la baza operei, arta cuprinde diverse 
cunoştinţe, specifice şi nespecifice. Realitatea înconjurătoare îi declanşează artistului atitudini, trăiri 
şi emoţii care sunt exprimate, redate în opere de artă prin procesul creaţiei. Însă artistul reprezintă 
această realitate utilizând diverse forme expresive, după ce realitatea a fost trecută prin filtrul 
propriei lumi interioare, a propriei subiectivităţi, gândiri, al imaginaţiei şi personalităţii proprii. 



Valenţele formative ale artei rezultă din multiplele posibilităţi ale mesajul artistic, de a descoperi şi 
pune în evidenţă cele mai intime şi profunde laturi ale sensibilităţii umane.  

Arta ,,răspunde unor nevoi reale pe care le simte orice persoană de a-şi lămuri unele idei, de 
a-şi motiva unele comportamente şi de a-şi fundamenta unele atitudini, sugerând, explicând, 
valorificând sau problematizând. Prin caracterul ei stimulativ, tonic, optimist etc. arta împinge la 
iubirea adevărului, a binelui, a ştiinţei şi a vieţii.” (Salade, D., 1973, p. 17) Cercetările 
demonstrează că arta este un mijloc important pentru stimularea creativităţii în general şi în special 
a creativităţii artistico-plastice. Prin intermediul artei ne exprimăm dorinţa de înfrumuseţare a vieţii, 
de a realiza lucruri frumoase pentru sine şi pentru cei din jur. 

Încă din cele mai vechi timpuri, desenele copiilor au prezentat interes urmărind ca prin 
observarea acestora, la diverse vârste, să se realizeze conexiuni cu dezvoltarea psihofizică a 
indivizilor, dar şi cu stările lor psihologice temporare sau permanente. Numeroase clasificări ale 
evoluţiei desenului au fost formulate de-a lungul timpului, iar primele lucrări au apărut la sfârşitul 
secolului trecut. Cei mai importanţi autori sunt: Luquet (1927), Lowenfeld (1947, 1952), Naville 
(1950), Stora (1963), Widlocher (1965), Osterrieth (1976), Wallon (1985), Davido (1998). În cea 
mai mare parte etapele evolutive descrise de diferiţii autori sunt identice, dar există şi deosebiri.  

Clasificarea realizată de Davido în anul 1998 (Davido, R., 1998, pp. 14-26) presupune: 
perioada „petelor”, primul stadiu al mâzgălelilor, al doilea stadiu al mâzgălelilor (realism fortuit şi 
realism ratat), stadiul „omuleţului mormoloc”, transparenţa, rabaterea, realismul intelectual, 
realismul vizual, reprezentarea în spaţiu. Printre caracteristicile desenului putem enumera aceea că, 
utilizând anumite teste care le includ, putem determina nivelul de inteligenţă al copilului, al 
adultului, al indivizilor până la vârste înaintate. Înțelegerea și cunoașterea copilului după desenele 
realizate, necesită identificarea unor aspecte, cum ar fi contextul sociocultural şi factorii săi 
proximali, comportamentul copilului în timp ce desenează, întâmplările pe care le asociază cu 
desenul, ceea ce exprimă verbal atunci când realizează o scenă, un personaj, un element. 
Interpretarea desenului rezultă în urma a două investigaţii complementare: pe de o parte, analiza 
diferitelor elemente care compun desenul, dar şi sinteza care trebuie să ţină cont de caracteristicile 
pozitive sau negative ale desenului. 

Activităţile educaţiei artistico-plastică au la bază trei tehnici specifice: desen, pictură, 
modelaj. Cele trei forme de realizare ale activității artistico – plastice sunt îndrăgite de copii, însă 
modelajul permite copilului să intre în contact direct prin intermediul simţului tactil cu materialul 
pe care îl folosește şi de aceea performanţele obţinute prin acest fel de activitate sunt puţin mai 
mari. Toate aceste activităţi presupun: efort fizic; mişcări precise; o bună coordonare a mişcărilor; 
sincronizarea gândirii cu mişcările în vederea finalizării lucrării; oferă copilului posibilitatea de a 
cunoaşte în mod direct însuşirile materialelor cu care lucrează, să le denumească, să-şi fixeze în 
memorie forma şi culoarea lor, să le cunoască funcţionalitatea; solicită copiilor identificarea şi 
aplicarea de metode şi tehnici de încurajare a creativităţii, altele decât cele cuprinse în metodica 
activităţilor artistico-plastice; solicită iniţiativa personală în procesul educaţiei; impun respectarea 
imaginaţiei şi a ideilor inedite; necesită autoînvăţarea şi încurajarea demersurilor creative ale 
copilului. 

Rolul activităţilor artistico-plastice este de a călăuzi pe fiecare copil în parte spre 
manifestarea activă a libertăţii personale de a gândi, simţi şi acţiona potrivit nevoilor, înclinaţiilor, 
intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia. Tehnicile de lucru folosite în 
cadrul activității artistico-plastice pot fi următoarele: tehnica firului de aţă, tehnica ştampilelor din 
cartof, tehnica ştampilelor din plută, tehnica culorilor umede, tehnica petei de cerneală, tehnica 
dirijării culorii prin jet de aer, tehnica picturii cu palma, tehnica desenului cu lumânarea, tehnica 
amprentei cu vârful degetului, desenul cu pic, desenul cu creta, desenul cu tempera, desenul cu 
acuarela, tehnica modelajului, tehnica colajului, tehnica buretelui, tehnica spălării picturii, etc. 

Activităţile artistico-plastice sunt mijloace eficiente de educare a dragostei faţă de muncă, a 
spiritului de echipă, de dezvoltare a perseverenţei şi calităţilor voinţei. Astfel se conturează profilul 
moral al preșcolarului. Atunci când realizează un desen, o pictură, un colaj sau un alt material, 
copilul îşi reprezintă un scop, îşi canalizează toate eforturile pentru finalizarea acestui lucru. În 



acest timp el depune şi un  efort intelectual îndelungat, dezvoltându-şi răbdarea şi perseverenţa. În 
timp ce observa lucrările proprii şi ale celor din jur, copiii învaţă să judece, să stabilească valoarea 
pe care o au acestea, în mod obiectiv. 

Copiii îşi dezvoltă capacitatea de expunere artistico-plastică, având posibilitatea de a 
comunica prin mijloace diverse propriile idei, trăiri sentimente, prin folosirea diferitelor tehnici de 
lucru în activitățile plastice. Familiarizarea copiilor cu unele tehnici noi de lucru le măreşte 
curiozitatea şi imprimă activităţilor artistico-plastice un caracter atractiv şi creativ. Cunoaşterea 
limbajului şi a tehnicilor de lucru de către copii duce la dezvoltarea creativităţii în realizarea ideilor 
în forme artistice variate. De asemenea, familiarizarea treptată a copiilor cu unele tehnici de lucru 
măreşte curiozitatea lor şi caracterul atractiv al activităţilor artistico-plastice.  Materialele și 
instrumentele de lucru sunt indispensabil legate de tehnicile de lucru. Prin tehnicile plastice copiii 
constrâng materialele folosite să configureze altceva decât sunt ele, fără să-și piardă propria 
structură. Mâna copilului, acționând asupra acestor materiale, le conferă calități plastice noi. 

În cadrul activităţii de modelaj sunt aplicate noi tehnici şi procedee. Tehnica întinderii 
plastilinei cât mai subţire, uniform şi în contur presupune folosirea degetelor arătător, mijlociu și 
inelar Se pot „decora vase”, de exemplu: sticle incolore de sucuri, de diferite mărci, şi de diferite 
capacităţi, iar pe partea interioară a vasului obţinut după tăiere, copiii pot întinde plastilină de 
diferite culori, în strat subţire până acoperă tot vasul. Combinaţia de forme şi culori pot aparține 
fiecărui copil. 

Prin tehnica înmuierii firului de aţă în culoare apoi presat între două pagini suprapuse, 
activitatea de pictură oferă copiilor posibilitatea de a se exprima „spontan”, de a descoperi şi 
produce noul, originalul, într-o gândire creativă, rapidă, critică şi eficientă. Efectele plastice 
obţinute sunt surprinzătoare. De exemplu, „Covoraș țărănesc” poate fi realizat după o experienţă 
acumulată în domeniul desenului decorativ, în cadrul căreia se observă un progres de la o etapă la 
alta, precizând că dexteritatea degetelor mâinii necesară în realizarea liniilor, punctelor, formelor, 
este în dezvoltare la această vârstă.  

Exemplu de schiță de proiect didactic: 
Domeniul experiențial: Estetic și creativ 
Categoria de activitate: Activitate artistico-plastică 
Subiectul activității: „Covoraș țărănesc” 
Tema activității: Compoziție după o tema dată 
Mijloc de realizare: Colaj 
Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi 
Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a compune un model decorativ; dezvoltarea 

imaginației creatoare și a dragostei pentru frumos 
Obiective operaționale: 
O1: să numească motive (flori, persoane, animale, forme geometrice), culori și elemente de 

structură (margine, mijloc, repetiție, alternanță), observând covoarele țărănești expune; 
O2: să-și exprime liber-creativ, prin intermediul limbajului artistico-plastic, ideile, gândurile 

și sentimentele trăite în urma studierii expoziției de covoare;  
O3: să compună în mod original și personal spațiul plastic; 
O4: să analizeze lucrările, precizând detalii referitoare la structura covoarelor, motivele și 

culorile utilizate; 
O5: să prezinte lucrarea preferată, motivând alegerea făcută. 
Strategia didactică:  

a) Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, exercițiul, observația, munca 
independentă 

b) Mijloace de învățământ: fragment din „Fata babei și fata moșului”, covoare țărănești, 
imagini cu covoare țărănești, Inelul Timpului, foi de desen, pensoane, acuarele, carioci, 
frize, motive tradiționale decupate, foarfece, creioane colorate, lipici, laptop, CD cu cântecul 
„Alunelul”, colăcei. 

c) Forme de organizare a activității: frontală, individuală 



d) Resurse umane: 14 copii 
e) Resurse temporale: 35 minute 
f) Resurse bibliografice:  
• Dima, V. (1998)  Educaţie plastică. Bucureşti: Editura Teora. 
• Lovinescu A., Apostol C., Gurău V., Datcu A. (1995).  Desenul, modelajul şi lucrul manual 

în grădiniţa de copii. Bucureşti: EDP. 
• Manasia, V. (1962) Cartea educatoarei. Bucureşti: EDP. 
• Watt, F. (2002) Artă şi 

îndemânare. Bucureşti: Editura 
RAO.  
Pentru a realiza lucrările propuse, 

copiii analizează, împreună cu 
educatoarea, expoziția de covoare 
(concrete și fotografiate). Analiza începe 
de la covoarele concrete, copiii 
identificând modul în care acestea au fost 
realizate, raportându-se la motivele 
tradiționale care apar, la culorile folosite și 
la structura fiecărui covor, apoi se 
continuă cu analiza expoziției de fotografii 
cu covoare țărănești. Materialele identificate 
vor ajuta să se realizeze covorașele țărănești. Mai întâi vor picta fondul, apoi vor schița cu creionul 
dacă e nevoie covorul, vor aplica cu lipici motivele pe deasupra, în locurile uscate. Lucrările 
copiilor vor fi așezate la panoul expozițional pentru a fi analizate și apreciate. Criteriile de apreciere 
a lucrărilor vor fi următoarele: prezența elementelor specifice covorului țărănesc: motive populare și 
modul în care au fost așezate; îmbinarea armonioasă a culorilor; originalitatea lucrării. 

Desenul poate fi utilizat în diferite scopuri: ca test al nivelului mental, evaluarea inteligenţei 
cu ajutorul desenelor; ca mijloc de comunicare, testându-se astfel nivelul de dezvoltare al limbajului 
şi al comunicării în general; ca mijloc de explorare a afectivităţii copilului; ca mijloc de cunoaştere 
al propriului corp şi al orientării în spaţiu. 

Educaţia prin artele plastice impune presupune anumite cerinţe: 
• oferirea copilului deplină libertate de exprimare, educatorii stimulând şi sugerând, mai puţin 

impunând; 
• personalitatea copilului, interesele, preferinţele lui sunt exprimate prin desenul spontan, care 

trebuie îndrumat fără a-i înăbuşi creaţia personală, punându-i la îndemâna materiale, tehnici, 
modalităţi de exprimare; 

• cultivarea gustului estetic, a judecăţii estetice şi a creativităţii artistice nu vizează 
omogenizarea, uniformizarea activităţii spirituale, înăbuşirea originalităţii, dimpotrivă, 
obligă la evidenţierea tendinţelor şi aspiraţiilor personale. 
În concluzie, „copiii desenează, pictează, ştampilează, modelează, desfăşoară o bogată 

activitate. În timpul lucrului ei fac cunoştinţă cu o serie de materiale, instrumente şi procedee 
tehnice de lucru cu ajutorul cărora se familiarizează cu elementele de bază ale limbajului plastic. 
Toate aceste câştiguri nu reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc eficient şi îndrăgit de educare 
a unei personalităţi active cu iniţiativă capabilă să se adapteze la condiţiile mereu schimbătoare ale 
societăţii.” (Muhi Şandor, Îndreptar metodic pentru predarea activităţii artistico-plastice la 
învăţământul preşcolar) 
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Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a 
unei țări, în general. Ea este aceea care poate furniza profesori, ingineri, cercetători, medici, 
întreprinzători, manageri etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți 
contemporane. 

În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest 
fapt a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să 
își exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între 
școală și societate. 

Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-și exercita 
profesia doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității 
școlare, inspectori școlari, părinți. 

Dar școala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Realitățile din instituțiile de 
învățământ, realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie. 

Este nevoie de o repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le transmită școala și 
modul în care trebuie transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale 
în educație pentru că realitatea din teren ne arată câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit 
oricărui dascăl: elevii nu mai sunt foarte interesați să învețe; mulți dintre ei nu mai arată față de 
profesori respectul cuvenit; metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul și la toate 
disciplinele, deoarece acestea cer timp, iar programa trebuie parcursă; chiar dacă dascălul 
încearcă să introducă inovații în modul de organizare a învățării, standardele de evaluare de 
multe ori nu îl avantajează; unele manuale alternative nu sunt realizate corect; mulți părinți nu au 
timp sau chiar nu vor să se preocupe de situația școlară a copiilor lor, iar multe dintre cele mai 
importante cauze ale eșecului școlar sunt cele familiale; în unele școli nu se pot dezvolta 
programe extrașcolare deoarece nu sunt resurse 

O problemă aparte o constituie faptul că mulți dintre elevii noștri știu să citească, să 
spună pe litere, dar nu au nici cea mai vagă idee ce citesc. Nu înțeleg cuvintele care le ies pe gură 
dacă sunt puși să interpreteze un text de dificultate medie la prima citire. Câteva dintre cauzele 
identificate de experți ar fi următoarele: în general, elevii nu citesc, nu au această deprindere; 
unii profesori sunt demotivați, tratându-și uneori munca superficial; programa școlară cuprinde 
chestiuni neinteresante pentru elevi; foarte mulți elevi provin din medii sărace și sunt nevoiți să 
muncească, timpul alocat studiului fiind, în cazul lor, tot mai redus. 

Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul 
orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual 
acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune 
asupra educației. 

Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 
Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe 
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în cea a 
școlii ca instituție, dar unele influențe negative exterioare pot avea repercusiuni distructive 
asupra actului educațional. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele 
moderne de predare-învățare. Pe de altă parte, sunt și cadre didactice care nu au interesul să 
admită că schimbările sunt necesare. 

În unele cazuri însă este greu să se obțină informații demne de încredere pentru a ști când 
metodele folosite au nevoie de modificări pentru că elevii, beneficiarii direcți ai actului de 



predare-învățare, nu sunt tot timpul încurajați în a-și spune părerea despre profesori și despre 
eficiența muncii acestora. Unii profesorii se simt obligați să schimbe metodele de predare-
învățare, considerând că e imposibil de dovedit în timp real că o metodă ar fi mai potrivită decât 
alta pentru obținerea unor rezultate mai bune. Atunci când li se cere să adopte metodele altor 
colegi, dovedite deja a fi mai eficiente, ei consideră asta drept o critică față de propriul lor 
comportament, ceea ce este o apreciere eronată. Nu e vorba de o critică distructivă, ci de oferirea 
unor soluții alternative. 

În ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de 
schimbări ale mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și 
așteptări ale pieței forței de muncă față de agenții educaționali etc. 

Dacă mai punem la socoteală și adoptarea unei noi tehnologii educaționale, împreună cu 
toate implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de înțeles cum se simt și cum 
ar putea reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al noilor generații. În acest sens, 
rezistența la schimbare își face simțită prezența și reprezintă o provocare pentru oricine se află în 
sistemul de învățământ. 

Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite 
treptat, pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și 
strategii didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de 
probleme reprezintă o sarcină dificilă. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori. 

Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult 
calm și conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare 
continuă. Pretențiile sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie 
considerate aprioric greșite. Dar prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe 
informatizare, pe implementarea de noi tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în 
cadrul instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, 
producând adesea reacții de respingere și rezistență la schimbare. 

Gradul de probabilitate ca un profesor să adopte o nouă tehnologie de educație și o 
schimbare în strategia didactică crește dacă sunt întrunite următoarele condiții: relativ avantaj 
față de modelele existente (securitate, eficiență); compatibilitate cu dinamica contextuală 
existentă; nivel scăzut de complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea continuă pe un interval 
mare de timp; testabilitate în practicile didactice deja existente; concentrarea pe introducerea 
inovației didactice, și nu a tehnologiei ca atare. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, 
treptat, o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul 
PowerPoint, o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele 
mai mari, de scrierea lecției pe tablă. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau 
automatizează practicile educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie 
electronică”, prezentând aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce 
transformări extraordinare, dar ușurează mult munca profesorului. 

Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la orice oră, dar în cazul în 
care îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în PowerPoint, fotografii, filme, 
care au un impact mai mare asupra elevilor. 

Legat de calculator ca mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate 
școlile există suficiente săli cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte 
lecțiile la calculator să poată face acest lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta 
implică la rândul ei eforturi financiare din partea profesorilor în cazul acelor școli unde aceste 
dotări nu există. 



În toate aceste cazuri în care utilizarea calculatorului poate fi o problemă profesorului îi 
rămân la dispoziție diverse metode participativ-active, toate fiind un rezultat al nevoii de 
schimbare în actul de predare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, 
fiecare cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini 
și/sau comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil 
de predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului 
didactic în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, 
personal, cu o anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este 
adaptarea stilului de predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de 
elevi există mai multe „personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește 
capacitatea de receptare a noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai 
de aceea, nevoia dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru 
didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul 
de predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile 
unui astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; interacționarea cu 
fiecare elev; pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea predării 
diverselor stiluri de învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor 
stabilite; oferirea feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea 
acestora; dezvoltarea unui mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării 
elevilor; folosirea noilor tehnici informaționale. 

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă 
ca rezultat al predării tradiționale, în care cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o 
demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte mică măsură. Tot mai des 
se vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achizițiilor în 
contexte noi, predarea interactivă. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare 
pentru elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt 
configurate activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate 
pe elev, sunt cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice.  

Amintim doar câteva dintre acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, 
Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, 
Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci minute etc. 

Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai 
multe discipline, dar foarte rar la toate. 

În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea acestor metode în 
procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul lecției 
(prezentare de noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, disponibilitatea 
elevilor de a lucra individual sau pe grupe. 
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  Se vorbeşte tot mai des, în ultimul timp despre optimizarea procesului din învăţământ. De 
aceea pentru început mă voi opri şi eu asupra acestei definiţii de optimizare, pentru a înţelege cât 
mai bine ce include aceasta, în procesul învăţării. 
           Prin optimizarea procesului instructiv-educativ se înţelege căutarea constantă de către 
cadrele didactice, a celei mai bune variante de structurare a acestui proces, cu scopul de a asigura în 
timpul dat, eficienţa maximă posibilă a rezolvării sarcinilor de instruire şi educare a copiilor. 
          Procesul activităţilor cu caracter instructiv-educativ din grădiniţa de copii reprezintă un 
proces de învăţare, în cadrul căruia strategiile didactice sunt determinate de modul specific al 
preşcolarului de a percepe lumea. În acest context este vorba despre un proces de învăţare iniţială, 
de modelare sistematică, gradată, de comunicare în sistemul conexiunii inverse, unde finalităţile se 
proiectează în raport cu cerinţele programei şi cu posibilităţile reale ale grupului de preşcolari. La 
această vârstă, dezvoltarea afectivă a fiecărui copil poate fi diferită, iar mediul sociocultural, 
familial are o mare însemnătate (Voiculescu, E., 2003, p. 11). 
  Termenul „optimal” nu este acelaşi cu termenul „ideal”. Dacă vorbim despre caracterul 
optimal, trebuie avut în vedere rezultatele maxime posibile nu în general, ci în condiţiile concrete 
date dintr-o şcoală sau dintr-o clasă. Se ia în considerare întregul cerc de posibilităţi de care dispun 
copiii, dar şi cadrele didactice într-un anumit caz concret. Un mod de rezolvare considerat optim 
pentru anumite condiţii, poate să-şi piardă caracterul optim în alte condiţii. Astfel, căutarea 
variantelor optimale trebuie combinate, cu eforturile de ameliorare a condiţiilor în care se 
desfăşoară procesul instructiv-educativ (Babanski, I., K., 1979, p. 4). 
  Pentru realizarea învăţământului modern, actual, s-a impus o organizare a procesului 
instructiv-educativ care să exprime trecerea de la centrarea activităţii pe ceea ce trebuie să facă 
educatorul, la precizarea şi analiza a ceea ce trebuie să fie capabil, să facă copilul în urma instruirii. 
Astfel, obiectivul modelului tradiţional capului bine umplut lasă loc capului bine format. Pentru 
copil să ştie să facă,  să ştie să înţeleagă înseamnă să stabilească relaţii între diferite domenii de 
cunoaştere, ori aceasta presupune abordare interdiseciplinară (Lupaşcu,C.,  Burdujoc, G., Huţu, D., 
2006, p. 189 ).  

În acelaşi timp pentru a păşi hotărât şi plăcut pe tărâmul cunoaşterii, copilul are nevoie de a 
fi motivat. Motivaţia este o condiţie esenţială pentru a ajuta copilul în reuşita învăţării. 
  Cercetările au arătat faptul că atât motivarea prea intensă, cât şi motivarea mai scăzută, într-
o activitate pot conduce la rezultate slabe sau chiar la eşec. În aceste condiţii s-a pus problema 
nivelului optim al motivaţiei care să conducă copilul către obţinerea de performanţe înalte în 
activitatea de învăţare. Nivelul optim al motivaţiei depinde, nu numai de dificultatea sarcinii, ci şi 
de particularităţile psihice individuale: echilibru, stăpânire de sine sau emotivitate (Tomşa, Ghe., 
2005, p.96). 
             Educatoarea are un rol important în atingerea nivelului optim al motivaţiei dacă îl va 
determina pe copil să aprecieze corect dificultatea sarcinii didactice cu care se confruntă şi dacă ia 
în considerare şi particularităţile psihologice individuale ale copilului.  
             Practic, învăţarea are la bază, atât motive externe (calificativul, lauda, pedeapsa), cât şi 
motive interioare a activităţii ca atare. Problema nu este de a aştepta apariţia spontană a motivaţiei, 
ci a pune accentul pe organizarea condiţiilor de învăţare, astfel încât acesta să devină factor de 
întărire. Produce efecte motivaţionale percepţia clară a scopului,  a obiectivelor activităţilor, care 
justifică drumul ce urmează a fi parcurs, apoi perspectiva aplicabilităţii în practică sau pentru 
pregătirea ulterioară care merită efortul depus (Florea, N., Surlea, F., 2013, p.25). 



              Ideile optimizării procesului de învăţământ sunt prezentate adesea în strânsă legătură cu 
problemele organizării ştiinţifice a activităţii pedagogice. Părerile despre optimizarea procesului de 
învăţământ sunt împărţite.  
             Unii consideră că principiul optimizării reprezintă un caz particular al organizării ştiinţifice 
a activităţii didactice, alţii că realizarea principiului optimizării include anumite elemente ale 
organizării ştiinţifice şi se bazează pe ele. 
             I.K. Babanski consideră că noţiunea de „activitate didactică” şi „procese de învăţământ ” nu 
pot fi considerate identice, dar fenomenul optimizării procesului de învăţământ şi cel al organizării 
ştiinţifice a activităţii didactice se află într-o strânsă corelaţie (Babanski, I., K., 1979, p. 60).  
            Unul dintre cele mai importante aspecte ale optimizării procesului de învăţământ este 
analizat de I.T.Ogorodnikov, evidenţiind necesitatea îmbinării optime a diferitelor metode de lucru. 
Acesta a realizat următoarele cercetări pe probleme actuale: eficienţa comparativă a verificării şi 
aprecierii cunoştinţelor elevilor în cadrul diferitelor lecţii şi teme, eficienţa comparativă a metodelor 
generale de învăţământ şi a celor programate, eficienţa comparată a metodelor de consolidare 
curentă şi ulterioară a cunoştinţelor, îmbinarea metodelor bazate pe expunerea orală şi implicarea 
cunoştinţelor de către cadrele didactice cu metodele activităţii independente a elevilor, etc. 
(Ogorodnikov, I., T., Moskva, 1968, p. 18). 

Diacenko I. I. are o interpretare mai largă a ideilor de optimizare a procesului de învăţare. 
Pentru aceasta, optimizarea este alegerea celei mai eficiente variante de procese condus în 
conformitate cu criterii obiective. După părerea acestuia, optimizarea înseamnă introducerea unor 
măsuri de conducere a procesului complex, deoarece conducerea eficientă şi optimală a devenit o 
necesitate vitală, iar mijlocul de bază pentru realizarea conducerii eficiente a sistemului de activităţi 
şcolare îl reprezintă programarea acestuia (Diacenko, I., I., Optimizaţia upravlenia ucebnîm 
paznaniem, Leningrad, 1970 - apud Babanski, I., K., 1979, p. 61).  

 Iliina T.A. înţelege prin optimizare măsura corespondenţei dintre latura organizatorică a 
sistemului şi obiectivele pentru realizarea căreia a fost constituit sistemul. După părerea sa, 
caracterul optimal realizat pentru anumite condiţii, poate să dispară în alte condiţii (Babanski, I., 
K.,1979, p.61). Ideea comună, însă, constă în raportarea noţiunii analizate la conducerea  procesului 
de învăţământ, la alegerea variantei optime de conducere.  

Astăzi se vorbeşte foarte des despre optimizare şi am putea spune că încă se mai caută, se 
mai cercetează în vederea acestei optimizări în învăţământul românesc. Fiecare educatoare participă 
la îmbunătăţirea sistemului de învăţământ. Astăzi fiecare noutate, fiecare activitate mai deosebită, 
care îi determină pe copii să participe mai activ la ceea ce se desfăşoară în sala de grupă, este adus 
la cunoştinţa celorlalte colege prin intermediul comisiilor metodice şi chiar a siturilor. Iar noi, 
educatoarele folosim ceea ce considerăm că s-ar plia mai bine la grupa pe care o avem.  

Deci, optimizarea este noutate, îmbunătăţire, şi ne referim aici la întregul proces de 
învăţământ: pot optimiza materialul didactic pe care-l am la grupă făcându-l mai vizibil şi mai 
atractiv, mai diversificat; pot optimiza aspectul sălii de grupă, activităţile pe centre de interes, 
evaluările ar putea fi mai optime. Prin optimizare văd îmbunătăţirea întregului proces instructiv-
educativ desfăşurat în grădiniţă, optimizarea trecând prin toate fazele procesului de învăţământ. 
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87. METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

UTILIZATE  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
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            Reforma sistemului educativ românesc nu poate fi concepută fără o regândire la nivelul 
tuturor celor trei componente ale spiralei educaţiei: predare – învăţare – evaluare, recunoscut fiind 
unanim faptul că între acestea există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare realizându-se 
prin raportare la celelalte. 
           O educaţională reală, pertinentă impune o nouă concepţie asupra evaluării progresului şcolar, 
aceasta fiind impusă şi de modificările intervenite la nivelul curriculum-ului şcolar, modificări care 
trebuie secondate de schimbări în domeniul evaluării rezultatelor. Fenomenul evaluator a căpătat 
valenţe din ce în ce mai ample. El este astăzi mai mult decât un proces final sau paralel cu 
învăţarea, este un act integrat structural şi funcţional în activitatea instructiv-educativă.  
            În ultimii ani s-au intensificat tot mai mult preocupările pentru căutarea unor noi metode de 
verificare şi evaluare care să conducă la realizarea unor evaluări cât mai obiective, să cuantifice cu 
exactitate operaţionalizarea cunoştinţelor de care dispun copiii, capacităţile de transfer al 
cunoştinţelor şi al abilităţii lor şi să ofere posibilitatea de a prevedea cu un grad de probabilitate mai 
mare rezultatele obţinute în urma verificărilor efectuate. 
            Astfel, a apărut o nouă categorie de metode de verificare şi evaluare, pe lângă cele 
tradiţionale, şi anume metodele alternative de verificare şi evaluare, care au valenţe formative mai 
pronunţate. 
           Analizând practicile evaluative Ion T. Radu remarca: „Evaluarea performanţelor şcolare este 
tot mai mult înţeleasă nu ca o acţiune de control…ci ca un proces ce se interpune organic cu 
celelalte procese ale actului didactic, exercitând o funcţie esenţial formativă, concretizată în a 
informa şi a ajuta în luarea unor decizii cu scop de ameliorare a activităţii în ansamblu.” Tot 
profesorul Ion T. Radu spunea despre metodele alternative de evaluare – «Spre deosebire de 
metodele tradiţionale, care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un timp limitat şi de 
regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definite – metodele alternative de 
evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea în strânsă legătură 
cu instruirea (învăţarea), de multe ori concomitent cu aceasta; 
          Pe de altă parte, ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacităţi, dovedirea de competenţă şi mai ales schimbări în planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare ». 
          Sensul schimbării în domeniul evaluării se face simţit atât prin schimbarea accentului de pe 
evaluarea produselor învăţării pe procesele pe care acestea le implică , cât şi prin abordarea unor 
strategii didactice evaluative cât mai variate care pun accent pe participarea copilului la propria sa 
formare şi evaluare.  
           Metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă viabilă la formele tradiţionale 
de măsurare şi apreciere a rezultatelor şcolare. Ele sunt apreciate deoarece: 

• reuşesc să se îmbine armonios cu învăţarea,  
• interesează rezultatele şcolare pentru o perioadă mai lungă de timp, 
• vizează formarea de capacităţi, dobândirea de competenţe şi schimbări în planul intereselor, 

aptitudinilor,  
• prin  tonusul lejer  care-l impun actului evaluativ au puterea de a elimina tensiunile induse 

de metodele tradiţionale de evaluare.         
            Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate şi care sunt 
mai frecvent utilizate în învăţământul românesc sunt: observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiul de caz, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 



investigaţia, interviul, înregistrările audio şi video, jurnalul reflexiv, hărţile conceptuale. Multe 
dintre aceste metode alternative de evaluare sunt aplicabile şi în învăţământul preşcolar. 
          În activitatea desfăşurată cu preşcolarii am căutat de fiecare dată să utilizez demersul 
evaluativ cel mai potrivit, convinsă fiind că numai  apelând la o varietate de metode  de evaluare 
îmi pot forma o imagine cât mai corectă asupra progreselor  atinse de fiecare copil şi numai astfel 
pot folosi rezultatele evaluării într-un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului 
didactic. 
          În continuare voi descrie metoda alternativă de evaluare, portofoliul, care se pretează la 
nivelul preşcolar şi se utilizează în mod curent de educatoare, obţinându-se rezultate optime. 
          PORTOFOLIUL numit în multe materiale de specialitate “cartea de vizită” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, şi nu numai, să urmărească progresul copilului în 
plan cognitiv, atitudinal şi comportamental pe parcursul unui interval de timp mai îndelungat ( un 
semestru, un an şcolar, sau chiar pe parcursul perioadei preşcolare). Reprezintă un pact între copil şi 
educatoare care trebuie să-l ajute pe copil să se autoevalueze. La începutul demersului educativ se 
realizează un diagnostic asupra necesităţilor de învăţare ale copilului, pentru a stabili obiectivele şi 
itemii de evaluare. 

 Conţinutul unui portofoliu poate fi extrem de divers, în funcţie de criteriile stabilite de 
educatoare împreună cu copiii şi de scopurile principale ale portofoliului. Se poate opta pentru un 
portofoliu individual (al fiecărui copil) sau  pentru un portofoliu al temei, în care fiecare să se 
regăsească, cu aportul personal şi contribuţiile specifice. 

  Orice evidenţă relevantă (directă sau indirectă) a muncii copiilor şi a progresului acestora în 
învăţare (în formarea deprinderilor, competenţelor, valorilor şi/sau atitudinilor propuse) poate 
deveni parte integrantă a portofoliului temei integrate sau a portofoliului individual al copiilor.  
          Structurat sub forma unei mape deschise în care în permanenţă se mai poate adăuga ceva, 
portofoliul este un element flexibil de evaluare care permite fiecărui copil să lucreze în ritmul său 
propriu, să-şi pună în valoare toate calităţile cu care este înzestrat.  
          Scopul principal al portofoliului nu vizează numai evaluarea, ci mai ales urmăreşte stimularea 
învăţării, notă dată de implicarea directă a copiilor în alcătuirea portofoliilor. 
          În activităţile desfăşurate cu preşcolarii utilizez frecvent portofoliul. Ilustrative sunt 
portofoliile alcătuite pentru activităţile artistico-plastice. Cu prilejul evaluării acestor portofolii 
copiii sunt puşi în situaţia de a se autoevalua, manifestă dorinţa de a completa anumite materiale, 
sesizează cu uşurinţă progresele făcute, au posibilitatea de a-şi prezenta lucrările care compun 
portofoliul. Urmărind atent copilul eu am prilejul de a observa atitudinea copilului  faţă de propria 
muncă, mă folosesc de ocazie pentru a-i lăuda reuşitele şi încerc să-i atrag atenţia asupra unor 
lucruri care necesită îmbunătăţiri. Sprijinindu-mă pe elementele pozitive, cultiv copiilor sentimentul 
de încredere în forţele proprii, determinându-i astfel să se mobilizeze în vederea realizării unor 
lucrări mai reuşite. 
          Un exemplu elocvent pentru un portofoliu de grup este cel destinat activităţilor ecologice. 
Având în vedere că opţionalul ales la grupa pregătitoare este „Clubul micilor ecologişti”, am 
desfăşurat un proiect tematic cu tema: „Ocrotind pădurea, ocrotim viaţa”, la final realizând un 
portofoliu de grup în care se regăsesc: 

• lucrări reprezentative pentru activităţile ecologice desfăşurate pe parcursul derulării                   
proiectului; 

 îndemnuri ecologice, imnul eco, desene, picturi şi aplicaţii cu temă ecologică; 
 diplome obţinute la diferite concursuri cu temă eco; 
 imagini din timpul unor serbări cu temă eco;  
 file de ierbar; 
 impresii din pădure redate grafic (peisaje, culori, activităţi ale vieţuitoarelor etc.); 
 mostre ale muncii copiilor (încercări de rezolvare a situaţiilor problemă: să împletească 

coroniţe să modeleze din lut animale şi păsări, să confecţioneze un cuib pentru păsărele, să 
redea grosimea copacilor şi anumite poziţii spaţiale etc.); 

 produse ale copiilor (produse finite – Macheta Pădurea); 



 materiale culese, prelucrate sau realizate de către copii (colecţii de pietre, de frunze, de flori, 
de seminţe, de fructe uscate etc.); 

 desene (pe pietre, pe frunze pe scoarţă de copac, etc.), colaje (copacul în diferite anotimpuri, 
adăposturi pentru animale, casa pădurarului); 

 fotografii sau ilustraţii ale realizărilor unor activităţi de învăţare (harta proiectului, expoziţii 
cu vânzarea unor lucrări, albume cu poze făcute în pădure); 

 casete audio sau video (înregistrarea activităţii copiilor din cadrul proiectului şi a efectelor 
sonore din pădure: ciripitul păsărelelor, freamătul pădurii, glasul animalelor, susurul apei, 
tunetul, căderea ploii, exprimările verbale ale copiilor etc.); 

 teme individuale sau de grup (poster – „Ocrotind pădurea, ocrotim viaţa”); 
 chestionare, inventare comportamentale sau atitudinale (să rezolve fişe de lucru pentru a-şi 

exprima acordul sau dezacordul în legătură cu anumite aspecte: foc lăsat nesupravegheat, 
curăţenia la locul de popas, ruperea crengilor/tăierea copacilor); 

 pagini de jurnal (notiţe ale copiilor despre pădure, despre vreme etc.). 
             Acest portofoliul de grup oferă copiilor prilejul de a-şi exprima opiniile faţă de situaţii ce 
impun  decizii cu caracter ecologic, un imbold pentru activităţile viitoare şi posibilitatea de evaluare 
a activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului tematic. 
             Portofoliul este o metodă de evaluare la care apelez în activitatea cu preşcolarii deoarece: 

• oferă o privire de ansamblu asupra copilului şi a activităţii desfăşurate de acesta în grădiniţă; 
• are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a 

condiţiilor existente în grupă, a particularităţilor copilului preşcolar; 
• cuprinde în actul evaluării unele lucrări realizate de copii care în mod obişnuit nu ar fi avute 

în vedere; 
• încurajează copiii în exprimarea personală,îi determină să se angajeze în activitate mai activ, 

îi motivează pentru realizarea unor lucrări care să-i reprezinte; 
• implică direct copiii în actul evaluator determinându-i să fie mai interesaţi de rezultatele 

evaluării; 
• dezvoltă capacitatea copiilor de autoevaluare; 
• poate fi utilizat cu succes în activitatea cu părinţii.  

             Metoda portofoliului are avantajul că poate integra rezultatele tuturor celorlalte 
tipuri/metode de evaluare, fie ele tradiţionale sau alternative. 

      Pentru ca portofoliul să nu se transforme într-un „sac fără fund” specialiştii au făcut câteva 
sugestii privind managementul acestui instrument: 
 Trebuie să existe criterii clare pentru ceea ce poate sau nu să devină conţinutul portofoliului; 
 Trebuie revăzut alături de copii, conţinutul portofoliului individual sau de grup la intervale 

regulate de timp; 
 Trebuie incluse mostre care să reflecte caracterul integrat/interdisciplinar al proiectului; 
 Fiecare „intrare”/evidenţă care face parte din portofoliu trebuie datată; elementele 

portofoliului trebuie aşezate cronologic şi /sau pe categorii; 
 Copiii trebuie implicaţi în selectarea evidenţelor/produselor ce devin parte a portofoliului; 
 Părinţii trebuie invitaţi să vadă şi să discute rezultatele copiilor lor; în cadrul şedinţelor/ 

întâlnirilor cu părinţii portofoliile se arată acestora, astfel încât fiecare părinte să ştie, şi să 
fie mândru de realizările individuale şi de grup ale copilului său; 

 Unele produse trebuie înapoiate copiilor după ce ele nu mai servesc scopurilor evaluării; 
copiii doresc să aibă şi ei produsele propriilor activităţi 

 Portofoliile se utilizează pentru a avea o imagine completă asupra performanţelor şi 
succeselor copiilor; de multe ori, ele arată mai bine punctele tari şi ariile de intervenţie 
pentru fiecare copil; 

 Trebuie păstrat un echilibru între caracterul formal şi informal al evaluării şi al evidenţelor 
incluse în portofoliu; 

 Un portofoliu bine alcătuit trebuie să ofere răspunsuri la cel puţin trei întrebări: „Unde erau 
copiii la început?”, „Unde se află ei acum?”, „Se îndreaptă copiii către succes?”  



          Ca  metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât 
cantitativă şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. Educatoarea îl poate folosi pentru a 
evalua performanţele copiilor, iar copiii îl pot folosi pentru autoevaluare.     
          Metodele de evaluare, fie ele tradiţionale sau moderne au puncte tari şi puncte slabe. 
Important este ca educatorul să  cunoască aceste metode şi să încerce să aplice în fiecare moment 
didactic acel demers evaluativ care se pretează mai bine la situaţia didactică existentă în vederea 
asigurării unui progres rapid al fiecărui copil în funcţie de disponibilităţile proprii.  
          Opţiunea pentru o anume metodă de evaluare este determinată de vârsta copiilor, de volumul 
de cunoştinţe, de categoria de activitate şi,în mod deosebit , de obiectivele urmărite.”Perfecţionarea 
oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută.”(Gemeniene 
Meyer- 2000) 
           Evaluarea este o dimensiune esenţială a procesului curricular , ea reprezintă o practică ce 
poate fi continuu îmbunătăţită şi diversificată. Metodele complementare de evaluare sunt doar o 
alternativă la metodele tradiţionale şi sunt menite să îmbunătăţească  practica evaluativă. Ele 
accentuează acea dimensiune a acţiunii evaluative care oferă copiilor variate posibilităţi de a 
demonstra ceea ce ştiu dar, mai ales , ceea ce pot să facă cu ceea ce ştiu.  
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      Evaluarea în educaţie reprezintă activitatea complexă prin care sunt colectate, prelucrate şi 
interpretate informaţiile privind starea şi funcţionalitatea sistemului , a rezultatelor școlare și care 
conduce la aprecierea lor pe baza unor criterii valorice și influențează evoluția de ansamblu  a 
sistemului. 
      Evaluarea performanțelor în învățare ale copilului preșcolar se realizează în modalități specifice 
acestui nivel de educare și instruire având în vedere faptul că achiziționarea de cunoștințe nu 
reprezintă un scop în sine în această etapă de vârstă. 
       Rezultatele școlare se traduc în priceperi și deprinderi fizice intelectuale, capacități cognitive, 
trăsături de voință și caracter, conduită civilizată. Aceste aspecte sunt dificil de pus în evidență, greu 
de măsurat și apreciat riguros, anevoie surprinse în caracteristice comportamentale. Acțiunile 
evaluative nu vizează doar rezultatele pe care le obțin la un moment dat, ci la ce pot conduce aceste 
caracteristici în perspectivă, la aspecte neobservabile precum:înţelegerea şi prelucrarea 
informaţiilor, traducerea lor în comportamente utile în adaptare, în modul de a gândi şi de a simţi al 
copilului, transferul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, atitudinea faşă de învăţătură, muncă, 
şcoală, faşă de sine, cât de durabile vor fi aceste achiziţii şi în ce situaţii de viaţă le vor fi utile. 



      Evaluarea copiilor solicită  timp îndelungat, răbdare, migală, consemnarea răspunsurilor sau a 
observaţiilor educatoarei. Îndeplinirea obiectivelor se realizează în mod indirect , prin 
materializarea lor în comportamente observabile şi măsurabile, ce presupun o definire riguroasă, 
indicarea prin descriptori de performanţă a nivelului atins de preşcolari. 
      Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi se poartă încǎ şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt păreri diferite în ceea ce 
priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai potrivită este îmbinarea cât 
mai eficientă a acestora şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode.  
      Prin utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de evaluare se urmăreşte:identificarea 
nivelului iniţial de pregătire a copilului;stabilirea volumului şi calităţii cunoştinţelor dobândite într-
o anumită perioadă, determinarea lacunelor existente în pregătirea acestora;adaptarea strategiilor 
didactice la situaţia concretă a grupei în vederea atingerii obiectivelor propuse; informarea copiilor 
asupra poziţiei pe care o ocupă în raport cu cerinţele programei şi motivarea acestora pentru 
obţinerea unor performanţe superioare;informarea părinţilor in legătura cu evoluția situaţiei copiilor 
ca premisă pentru o colaborare mai strânsă în soluţionarea problemelor educative de interes 
comun;determinarea elementelor necesare aprecierii calităţii pregătirii educatoarelor; stabilirea 
gradului de corelare al cadrului material şi al conducerii unităţii de învăţământ cu obiectivele 
instruirii. 
         Sistemul metodologic al evaluării rezultatelor și progreselor copiilor cuprinde  mai multe 
metode și procedee de evaluare, printre acestea amintim: metoda observaţiei,evaluarea orală, 
evaluarea scrisă,testele docimologice,metoda portofoliului, metoda consemnării grafice a 
preferinţelor, metoda consemnării grafice a progreselor copilului,evaluarea prin probe practice etc. 
       Metoda observaţiei constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului.Ea presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de  observaţie, 
precizarea instrumentelor,consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de 
vedere psihopedagogic. 
        Evaluarea orală este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin metoda 
conversaţiei. Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul programului 
de instruire. Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin 
comunicare orală. Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula 
întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a 
integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă.  
       Evaluarea scrisă  se realizează în general prin utilizarea fişelor, care pot ajuta la îmbinarea  
muncii frontale cu munca individuală şi constituie elemente specifice în evaluarea formativă. 
Evaluarea prin probe scrise prezintă următoarele avantaje: permite posibilitatea verificării multor 
preşcolari în timp scurt,  este convenabilă preşcolarilor timizi, aceştia având oportunitatea de a-şi 
etala cunoştinţele în ritm propriu, fără ca educatoarea să intervină, are obiectivitate ridicată,  sunt 
diminuate stările tensionale, de stres. 
      Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt 
adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de 
obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. i această metodă se realizează 
printr-o mare varietate de forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat. Indiferent de domeniul 
evaluării, pentru realizarea cu succes a activităţilor practice este nevoie de foarte multă imaginaţie 
din partea educatoarei, dar şi de adecvare la situaţii reale de viaţă. În grădiniţă, aceste probe sunt 
asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, gospodăreşti, experimente pentru 
observarea unor fenomene, confecţionarea unor cărţi sau albume ,realizarea unor colecţii, 
rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic, sarcini de comunicare orală sau scrisă, pe baza 
softurilor educaţionale  Rezultatele activităţilor practice vor fi expuse în grădiniţă, putând fi 
apreciate şi evaluate de către educatoare, copii şi părinţi. Activităţile practice le permit 
educatoarelor să constate la ce nivel şi-au format preşcolarii anumite deprinderi practice. 
     Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a comportamentului 
preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea curentă a comportamentului 



copiilor, întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. sunt completate de teste de 
diagnostic, fişe de evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, 
teste de randament, de aptitudini, formative, fişe individuale de progres, probe pentru evaluarea 
originalităţii şi creativităţii, elaborări şi eşantionări de proiecte. În ultima perioadă s-au făcut diverse 
eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul măsurării şi aprecierii rezultatelor, spre 
exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare audio,ş.a. 
Educatoarele sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de diagnostic, acestea fiind utile 
pentru depistarea greşelilor copiilor şi pentru analizarea şi explicarea lor. 
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89. EDUCAŢIA RUTIERĂ 
O NECESITATE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
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GPP Stâlpeni 
 
          În contextul societăţii actuale, în condiţiile creşterii rapide a numărului de vehicule, mai ales 
de autovehicule, a căror circulaţie nu ţine întotdeauna seama de normele în vigoare, copiii trebuie să 
cunoască cele mai elementare reguli de circulaţie pe drumurile publice. Aceasta pentru că ei sunt cei 
mai expuşi accidentelor, datorită vârstei fragede şi, de multe ori, unei insuficiente supravegheri. Iată 
de ce aflarea unor veşti despre accidente de circulaţie în care sunt implicaţi copiii ne mâhneşte pe 
toţi - părinţi şi educatori. În asemenea cazuri ne întrebăm dacă am făcut ce era necesar pentru a-i 
feri de asemenea pericole. Prin  legea  firii  timpul  nu  poate  fi  dat  înapoi. Singura  modalitate  
pentru  ca evenimentele  nefericite  să  nu  se  mai  producă, o  constituie  PREVENIREA. Iar  una  
din  coordonatele  prevenirii  este  educaţia  rutieră, prin  care  copilul  preşcolar  să  fie  
conştientizat  în  permanenţă de riscul  prezent  pe  şosele. 
         Familia, şcoala, mass-media, prin activităţile pe care le întreprind, sunt factori hotărâtori în 
educarea rutieră a copiilor. Educaţia  rutieră  reprezintă o  latură esenţială  privind  integrarea  în  
civilizaţia  modernă. Indiferent  de  vârstă, regulile  referitoare  la  traficul  pe  drumurile  publice  
impuse  de  societate  pietonilor  şi  vehiculelor trebuie cunoscute şi  respectate  cu  consecvenţă  şi  
responsabilitate. 
         Învăţământul preşcolar este o etapă importantă în dezvoltarea copilului , deoarece construieşte 
şi delimitează principalele trăsături de personalitate. În perioada preşcolară copilul dobândeşte şi îşi 
dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul 
său, începe să cunoască , în parte, valoarea socială a acţiunilor sale, pentru ca , mai târziu, să 
înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele 
semenilor adulţi. 
         Componentă a Educaţiei pentru societate , Educaţia rutieră reprezintă educaţie pentru viaţă. 
Educaţia rutieră trebuie implementată în educaţia  preşcolară în scopul dezvoltării la copil a 
capacităţilor de înţelegere , de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice 
percepţiei traficului rutier , a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii 
corecte .În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin 
educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi , complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă 
deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat. 



          Educaţia rutieră reprezintă unul din elementele esenţiale ale civilizaţiei moderne, componentă 
a educaţiei civice, în spiritul normelor de comportare corectă în mediul ambient. Orice cetăţean, 
indiferent de vârstă trebuie să respecte regulile impuse de societate, în legătură cu modul în care se 
efectuează traficul. 
          Prevenirea implicarii copiilor în accidentele de circulaţie reprezintă o preocupare de interes 
naţional. In contextul actual se impune redimensionarea şi fundamentarea unei educaţii rutiere 
adecvate cerinţelor din  Romania, în consens cu prevederile internaţionale în această direcţie, 
precum şi îmbunătăţirea activităţii de educaţie rutieră în randul celei mai vulnerabile categorii de 
participanţi la trafic-copiii. 
           In acest sens, activitatea de educaţie rutieră a preşcolarilor necesită o perfecţionare continuă 
a formelor şi metodelor de realizare, în scopul însuşirii regulilor de circulaţie,a formării 
deprinderilor corecte de deplasare în trafic şi de reducere considerabilă a riscului de accidente 
rutiere la aceste categorii de vârstă. 
           Necunoaşterea regulilor de circulaţie, nerespectarea lor, precum şi nesupravegherea copiilor 
fac, ca în fiecare zi copii de diferite vârste să cadă victime accidentelor de circulaţie. 
            Acum, când circulaţia este foarte intensa, este necesar să se acorde atenţia cuvenită 
activităţilor de educaţie rutieră-educaţia pentru viaţă în rândul copiilor. 
Pornind de la această necesitate, trebuie diversificată şi largită gama de activităţi şi materiale 
didactice care să vină în sprijinul copiilor în vederea sădirii în inimile lor a dorinţei de a cunoaşte 
cât mai  mult din domeniul circulaţiei. 
            Astfel, în grădiniţă, copiii sunt îndrumaţi să reţină regulile de circulaţie pentru pietoni, să 
ştie cum să circule, singuri şi în grup, cum să traverseze corect strada, să nu folosească strada ca loc 
de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, în funcţie de mijlocul de transport 
utilizat, să cunoască şi să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască 
culorile semaforului şi semnificaţia lor, să cunoască semnificaţia unor indicatoare de circulaţie 
pentru pietoni, aspecte din activitatea agentului de circulaţie. 
            Atât în cadrul activităţilor obligatorii, a jocurilor şi activităţilor la alegere, cât şi în cadrul 
activităţilor de educaţie rutieră, încercam să familiarizăm copiii cu strada, cu semnele de circulaţie 
utilizate, cu vehiculele şi cu modul în care se efectuează traficul acestora. 
            Prin diverse povestiri şi poezii cu tematică rutieră copiii află despre întâmplări nefericite din 
viaţa altora şi trag învăţăminte, înţelegând necesitatea respectării regulilor de circulaţie, precum şi 
care sunt consecinţele ignorarii lor. 
            Totodată povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a 
cunoştinţelor cu privire la respectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră. 
            Prin povestiri ca: „Povestea unei mingi” de Iuliu Raţiu, „Iepuraşul coconaş” de Irimie 
Ştrăuţ, „De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba, „Dorinţa lui Trăienel” de Constanţa Stoica, 
„Greşeala Cuminţicăi” de Vinciu Gafita, copiii au înţeles ce consecinţe are nerespectarea unor 
norme de circulaţie. 
             Înzestrat cu o sensibilitate nativă, cu o emotivitate intensă, copilul este receptiv şi la poezie, 
de la o vârstă destul de mică. Ele sunt un stimul şi un suport pentru activităţile de educaţie rutieră. 
De aceea, în cadrul activităţilor de educaţie rutieră se pot planifica poezii ca: „Uită-te” de Liliana 
Bumbac, „Hai copii în pas vioi” de Irimia Străuţ, „Hai cu noi” de Emilia Căldăraru, 
„Obrăznicătura” de St. Trimescu, „Cinci pitici şi-un motănel” de St. Irimescu. 
            Jocul, indiferent de locul organizării, de etapa în care se desfăşoară, constituie unul din cele 
mai eficiente mijloace de consolidare a deprinderilor de comportare corectă pe stradă. Prin regulile 
care le implică, jocurile pe teme ca: „Să cunoaştem regulile de circulaţie”, „Prietenii noştri – 
poliţiştii”, „Ce ştim despre stradă?”, „Cum traversăm strada”, „Cum circulăm?”, reprezintă mijloace 
eficiente de fixare a unor noţiuni de înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca: „trecere de pietoni”, 
„marcaj pietonal”, „traversare”, „autovehicul” etc. 
            Cântece ca „Stopul”, „Semaforul” fac cunoscute copiilor semnificaţia culorilor semaforului, 
a trecerilor şi marcajelor pentru pietoni. 



            Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie au o deosebită 
importanţă pentru verificarea calităţii informaţiei acumulate, dar, mai ales, a aplicării ei în practică.  
            Convorbirile tematice de genul: „Cum şi unde ne jucăm”, „În călătorie cu autobuzul”, „Cine 
a greşit?”, „Ce s-ar putea întâmpla dacă...”, oferă posibilitatea de a pune în discuţie acţiunile unor 
copii care, nerespectând regulile de circulaţie, au provocat accidente ce au dus chiar la pierderea 
propriei vieţi. 
            Concursul “Pietoni civilizati” ajută copiii să înţeleagă mai bine cum să circule corect  pe 
trotuar, pe şosea sau pe drumul public, cum şi unde să se joace fără să fie predispuşi accidentelor , ii 
ajuta sa-si formeze deprinderea de comportare civilizata. 
            Nu trebuie neglijată importanţa colţului tematic “Micii pietoni”, unde vor fi expuse afişe, 
pliante, fotografii şi alte materiale ilustrative accesibile vârstei, precum şi lucrări ale copiilor cu 
tematică rutieră. 
            ,,Respectaţi regulile de circulaţie” este îndemnul care nu trebuie să lipsească din activitatea 
şi viaţa preşcolarilor. Să-i sprijinim, noi cei mari, să le înţeleaga şi să le respecte, fiindu-le exemplu! 
             Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii 
interesaţi : grădiniţă , familie , poliţia rutieră .Atât grădiniţa cât şi familia trebuie să depună eforturi 
pentru protejarea copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării 
regulilor de circulaţie şi de conduită preventivă , trebuind să găsească permanent forma , metodele 
şi mijloacele moderne, astfel încât  , cunoştinţele să fie însuşite în mod plăcut , rapid şi temeinic de 
către copiii preşcolari evitându-se implicarea acestora în accidentele de circulaţie , atât în timpul 
anului şcolar cât şi în timpul liber sau vacanţă. 
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90. NOI REPERE ÎN ELABORAREA CURRICULUM-ULUI 
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Elaborarea curriculum-ului presupune gândirea şi structurarea situaţiilor de învăţare efectivă 
în care vor fi angrenaţi elevii, acţiune cereclamă cu necessitate prefigurarea experienţelor de 
învăţare pe care le vor parcurge aceştia. 

Situaţia de învăţare reprezintă unele mentcheie al conceptului de curriculum, un context 
pedagogic configurat prin acţiunea conjugată, concertată şi convergentă a următoarelor categorii 
principale de elemente: 

- obiectivele de învăţare şi  formare formulate operaţional ; 
- conţinuturile-stimulaleînvăţării ; 
- sarcina de învăţare ; 
- cunoştinţele, abilităţile, capacităţile şi competenţele elevilor, implicate în sarcina de 

învăţare ; 
- metodologia de predare-învăţare ; 
- metodologia de evaluare ; 
- resursele materiale ale mediului de instruire ; 
- caracteristicile contextului comunicării didactice şi ale contextului relaţionalcreat în jurul 

sarciniide învăţare ; 
- resursele de timp. 



 O situaţie de învăţare bine prefigurată şi construită din punct de vedere logic, psiho-
pedagogic şi teleologic, axată pe finalităţile educaţionale urmărite, poate determina, la nivelul celui 
care învaţă, experienţe de învăţare constructive, pozitive, dezirabile. 
 Experienţa de învăţare  reprezintă o componentă a structurii curriculum-ului, care se referă 
la modalitatea personalizată de interiorizare a situaţiei de învăţare, la trăirea personală generată de o 
situaţie de învăţare, trăire care se poate obiectiva în modificări ale structurilor cognitive, afective 
sau psihomotorii. Ea reprezintă mai mult decât o reacţie personală la o situaţie de învăţare; în faţa 
aceleiaşi situaţii şi sarcini de învăţare cei care învaţă au experienţe de învăţare diferite,configurate 
de propriile trăsături de personalitate şi de propria subiectivitate. Un curriculum oficial nu poate 
anticipa registrul vast al experienţelor individuale de învăţare, ci poate planifica situaţii de învăţare 
adecvate obiectivelor urmărite, cu speranţa că ele vor induce/ genera experienţe de învăţare 
pozitive, reuşite, benefice. Din perspectivă pragmatică, principala provocare a curriculum-ului o 
reprezintă transpunerea, "traducerea" temelor de studiat în experienţe de învăţare şi formare 
relevante. 
 Invocarea experienţei de învăţare marchează o nouă evoluţie înprocesul de conceptualizare a 
curriculum-ului. Sursa de elaborare a experienţei de învăţare nu o mai constituie doar structurile 
cunoaşterii/ culturii, ci şi trebuinţele, interesele, aspiraţiile celor care sunt beneficiarii educaţiei, iar 
înorganizarea învăţării contează nu numai ce se învaţă, ci şi cum, respective în ce maniere se învaţă.  
 Experienţele de învăţare cu care se poate asocia curriculum-ul pot fi planificate sau 
neintenţionate, cu efecte positive sau negative; înafara experienţelor pozitive/ dezirabile urmărite, 
curriculum-ul se poate asocia cu experienţe de învăţare neplanificate, care pot avea atât efecte 
pozitive, cât şi efecte negative asupra modelării elevilor. Însă, natura curriculum-ului se defineşte, 
esenţialmente, prin experienţele de învăţare planificate, care vizează obţinerea de efecte positive 
înprocesul de învăţare, de informare şi formare desfăşurat de elevi. Părerile specialiştilor nu sunt 
convergente, dar dominant interpretărilor vizează experienţele care se realizează în cadrul şcolii şi 
sunt promotoare de valori recunoscute.Aceasta nu înseamnă că se pot controla în totalitate 
experienţele de învăţare şcolară, ci unele pot fi sporadice, neplanificate, negative şi cu efecte 
consistente. Pentru desemnarea acestor experienţe au fost inventariaţi termini speciali: curriculum 
ascuns, latent, implicit. Însă, natura curriculum-ului se defineşte, esenţialmente, prin experienţele de 
învăţare planificate. 
 Elaborarea curriculum-ului reprezintă un demers complet,  cuprinzător, însă sintetic, 
condensat, esenţializat şi dinamic, demers întreprins în realizarea unei acţiuni, în abordarea unui 
domeniu etc. Un curriculum în educaţie trebuie să fie în primul rând relevant prin el însuşi, adică să 
conţină şi să promoveze ceea ce este esenţial, util, oportun, benefic şifezabil. 
 Din punct de vedere structural şi funcţional, prin construire aunui curriculum, trebuie să se 
ofereră spunsuri la următoarele întrebări: 
  "Cui?" i se adresează sau "Cine?" sunt educaţii/ subiecţii instruirii, ce particularităţi de 
vârstă şii ndividuale au, care sunt nevoile lor educaţionale, interesele lor, aspiraţiile lor, opiniile lor 
ş.a.m.d. 
  "De ce?" sau "Pentru ce?" este nevoie ca ei să parcurgă programul preconizat - întrebări 
la care răspund obiectivele educaţionale urmărite. 
  "Ce?" anume trebuie predat/ învăţat sau ce anume urmează să se perfecţioneze, întrebări 
care se referă la conţinuturile de învăţat, la selecţia şi ierarhizarea lor după o logică ştiinţifică şi 
didactică. 
  "Cum?" anume se vor realize predarea şi învăţarea, în ce tipuri de activităţi vor fi 
implicaţi subiecţii – sunt întrebări care se corelează cu deciziile strategice ale instruirii, respectiv cu 
ansamblul articulat de metode, mijloace şi forme de organizare a activităţii, combinate optim în 
contextele situaţionale date. 
  "În ce condiţii?" spaţio-temporale, material şi umane urmeazăsă se deruleze o activitate 
cu eficienţă maximă. În construirea curriculum-ului este necesar să se prevadă intervalul de timp 
necesar parcurgerii programului, spaţiile şi condiţiile fizice necesare, condiţiile igienico-sanitare, 
dotările material necesare, precum şi resursele umane necesare pentru implementarea programului. 



  "Cum se evaluează?" efectele, rezultatele şi progresele obţinute, eficienţa activităţilor de 
predare şi învăţare, ceea ce conduce la necesitatea conceperii de strategii, metode şi tehnici de 
evaluare obiectivă, realizată în strânsă corelaţie cu obiectivele educaţionale urmărite şi cu 
conţinuturile vehiculate. De asemenea, se vor supune evaluării obiectivele educaţionale şi 
competenţele existente în programe, conţinuturile acestora, manualele şi celelalte auxiliare şi 
suporturi curriculare. 
 Având în vedere aceste dimensiuni, putem afirma că, din perspectivă curriculară, valoarea 
unui program educaţional este funcţie de: 

• Agenţii acţiunii – educaţi şi educatori 
• Obiectivele educaţionale urmărite 
• Conţinuturile instructiv-educative vehiculate 
• strategiile de instruire utilizate 
• condiţiile spaţiale, temporal şi materiale, respective contextual şi mediul asigurat 
• strategiile de evaluare utilizate. 

Din perspectivă acţională, putem vorbi de existenţa a patru sarcini fundamentale în elaborarea şi 
conducerea unui program educaţional şi anume: 

1. stabilirea obiectivelor educaţionale; 
2. structurarea situaţiilor de învăţare şi prefigurarea experienţelor de învăţare şi formare 

care să contribuie la atingerea acestor obiective; 
3. organizarea experienţelor de învăţare pentru a maximize efectul lor cumulativ. 
4. Evaluarea eficienţei programului educaţional, prin urmărirea progreselor înregistrate. 

 De aceea, în elaborarea curriculum-ului, există patru întrebări fundamentale, corelate, 
practic, cu cele patru sarcini/ componente de bază amintite mai sus: 

1) Care sunt  obiectivele educaţionale urmărite? 
2) Care sunt experienţele de învăţare relevante? 
3) Cum este oportun să fie organizate experienţele de învăţare? 

 Experienţa acumulată până în prezent ne-a demonstrate că maniera cumulativă, aditivă, 
exclusive lineară de îmbogăţire a semnificaţiei conceptului de curriculum, numai este reprezentativă 
pentru caracterul acţional-dinamic care se impune în curriculum-ul modern. În prezent, un 
curriculum în aria educaţională, în sensul global al termenului, trebuie să dea răspunsuri la 
numeroase întrebări, între care:  
 ♦Ce anume merităsă fie predat/ învăţat/ evaluat? 
 ♦În ce pondere? 
 ♦În ce ordine? 
 ♦În paralel cu ce elemente? 
 ♦În baza căror experienţe de învăţare anterioare? 
 ♦În virtutea căror experienţe de învăţare curente? 
 ♦În ce condiţii (de spaţiu, de timp, materiale)? 
 ♦Prin cea ctivităţi educaţionale? 
 ♦În ce anume se materializează noile achiziţii (capacităţi, competenţe, comportamente, 
 trăsături de personalitate)? 
 ♦În ce măsură noile achiziţii concordă cu cele aşteptate de la educat? ş.a.m.d. 
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              “ În condiţiile în care şcoala atestă o anumită pregătire de cultură generală sau de 
specialitate care-i dă dreptul absolventului să exercite o anumită profesie, în condiţiile în care şcoala 
face în mod sistematic o clasificare şi o selecţie a elevilor, actul aprecierii şi notarea rezultatelor 
poartă o mare încărcătură morală şi incubă o responsabilitate deosebită”                                 
                                                                                                                                 IOAN JINGA 
                 

Evaluarea-componentă a activităţii didactice 
        Procesul instructiv –educativ actual se desfăşoară în contextul celei de a treia alfabetizări, 
favorizând formarea comportamentelor specifice asimilării conţinuturilor instrucţionale propuse de 
mediul instituţionalizat al grădiniţei şi formarea copilului pentru instruirea continuă şi pentru 
educaţia permanentă. Învăţământul preşcolar nu face din transmiterea de cunoştinţe un act în sine, ci 
se foloseşte de cunoştinţe pentru a uşura procesul integrării copilului în mediul social, pentru a 
stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune, nativ, copilul. Aprecierea activităţii 
copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare: iniţială, continuă şi 
sumativă. Acestea se intemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane 
în care copilul este implicat, iar sistemul metodologic folosit pentru evaluarea performanţelor 
cuprinde mai multe forme de verificare:  
                  a) - observarea directă, 
                  b) - verificarea orală. 
        Este necesară folosirea a cât mai multe metode de evaluare pentru constatarea progreselor, 
determinarea capacităţilor preşcolarilor de a gândi, de a înţelege ce spun alţii, de a transmite 
impresii, dorinţe , gânduri, trăiri afective, de a acţiona independent şi de a-şi autoregla 
comportamentul. Probele de evaluare pot viza capacităţi de analiză, de sinteză, de recunoaştere, de 
clasificare, de stabilire de relaţii, de determinare a creativităţii, dar şi de tehnici de evaluare a 
aspectului fonetic, lexical, structurii gramaticale, a comunicării orale, a expresivităţii vorbirii. 
        În cadrul diferitelor activităţi desfăşurate în grădiniţă se folosesc o multitudine de modalităţi  
de evidenţiere a performanţelor atinse de copii – observarea curentă: permite cunoaşterea nivelului 
pregătirii copilului şi a modului cum se manifestă în diferite situaţii ( participarea la activităţi şi 
calitatea răspunsurilor date şi rezolvarea sarcinilor formulate) – testele şi  fişele de evaluare ( probe 
orale, scrise şi practice) sunt instumente de evaluare a performanţelor, care vizează modificările 
produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv deci cunoştinţele acumulate, capacităţile 
intelectuale formate. În învăţământul preşcolar se folosesc “probe” ca instumente specifice de 
evaluare şi care pot fi sub formă de fişă individuală sau caiete de muncă independentă, alcătuite pe 
domenii de cunoştinţe. 
       Probele orale presupun o interacţiune între educatoare şi copil şi pot fi folosite, cu predilecţie, 
la nivelul I, deoarece copiii nu au deprinderi de muncă independentă ca cei de nivelul II. 
Răspunsurile orale ale copiilor nu constituie totuşi o verificare analitică a cunoştinţelor, priceperilor 



şi deprinderilor individuale ale copiilor, de aceea sunt aplicate la evaluare individuală. Cu cât 
copilul este mai mic, cu atât este mai relativă evaluarea în ceea ce priveşte prognoza. 
        Testele orale trbuie să aibă întrebări clare şi cât mai scurte, să acopere o arie cât mai  mare din 
conţinutul temei pe care ne-am propus să o evaluăm. Aceste probe prezintă unele dezavantaje: 
consemnarea  răspunsurilor este mai dificilă şi nu întotdeauna copiii manifestă interes, dorind să 
răspundă mai mul unii decât alţii. Testele scrise şi practice oferă posibilitatea măsurării mai exacte a 
performanţelor obţinute de preşcolari. Ele permit o tratare diferenţiată a copiilor care vor avea de 
rezolvat acelaşi fel de fişă, dar cu grade diferite de dificultate, pentru încurajarea copiilor în 
rezolvarea sarcinilor şi dezvoltarea încrederii în sine. 
                   În ultimii ani am alcătuit seturi de teste orale şi diverse modele de fişe scrise la toate 
disciplinele, pe care le-am îmbunătăţit în urma utilizării lor şi a diverselor informaţii şi cerinţe noi 
cât şi a schimbărilor din comportamentul şi atitudinea copiilor faţă de învăţare şi a introducerii 
tehnicii de lucru pe calculator. Am realizat portofolii individuale, prin selectarea, îndosarierea şi 
păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor. 
       Prin evaluarea iniţială am determinat nivelul de pregătire a copiilor şi am apreciat gradul în care 
aceştia vor putea asimila noua unitate didactică. 
       Rezultatele obţinute în urma evaluării iniţiale canalizează activitatea educatoarei în două 
direcţii: a) – modalităţi de predare-învăţare a noului conţinut;  
          b) – introducerea unor programe compensatorii de recuperare sau îmbogăţirea cunoştinţelor. 
       În acţiunea de evaluare am combinat metodele tradiţionale cu cele moderne, în scopul 
ameliorării şi perfecţionării procesulu instructiv- educativ, evaluarea constituindu-se în felul acesta 
ca o componentă indispensabilă a procesului de învăţământ. În funcţie de rezultatele obţinute am 
adoptat soluţii corespunzătoare atât pentru învăţarea noului conţinut de copii cu rezultate bune, iar 
pentru cei cu dificultăţi în învăţare am iniţiat un program  diferenţiat de recuperare. 
        Pentru a justifica cele spuse anterior voi dezvolta câteva metode noi folosite atât în predare- 
învăţare cât şi în evaluarea performanţelor atinse de copii. 
 1. Metoda “ Ştiu- Vreau să ştiu –Am învăţat”: Prin această metodă am evaluat ceea ce ştiu copiii 
despre o anumită temă . Ei au fost împărţiţi în două subgrupe. Pe un carton duplex am trasat un 
tabel cu următoarele rubrici: ŞTIU- simbolizată printr-un pomişor, mărimea lui sugerând volumul 
iniţial de cunoştinţe deţinut de copil; VREAU SĂ ŞTIU- simbolizată prin imaginea unui pom mai 
mare, care are frunze; AM ÎNVĂŢAT- imaginea unui pom cu fructe, sugerând că acumularea de 
noi cunoştinţe împlineşte şi dă roade, în timp. 
2. Metoda ciorchinelui: Am folosit următoarea schemă: - am prezentat copiilor o imagine 
reprezentând anotimpul toamna , plasată în interiorul unui cerc, iar în jurul ei alte imagini: fructe de 
toamnă, legume de toamnnă copaci cu zăpadă, umbrelă, costum de baie, sandale, crizanteme, frunze 
galbene şi ruginii;  
- am anunţat tema jocului: “ Ce ştiu despre toamnă” şi le-am cerut copiilor să unească imaginea 
toamnei cu altele potrivite, adecvate. 
       Le- am solicitat să formuleze apoi propoziţii pentru a exprima asocierile. Iată câteva răspunsuri: 

*Din legume şi fructe gospodinele fac dulceţuri, conserve şi compot.  
* Frunzele care cad formează un covor.  
* Toamna culegem gutui  amărui cu puf galben ca de pui . 

      * Toamna pleacă păsările călătoare în stol. 
3. Metoda cubului: Am folosit-o pentru verificarea cunoştinţelor despre animalele sălbatice( lupul) 
şi domestice( câinele), la grupa pregătitoare. Pe feţele unui cub am scris cifrele de la 1-6 ( 1- 
descrie; 2- compară; 3- asociează; 4- analizează; 5- aplică; 6- argumentează) Grupa a fost 
împărţită în şase subgrupe. În timp ce liderul fiecărui grup prezenta celorlalţi rezultatul muncii 
echipei sale am realizat un desen concretizând rezultatul final. 
       Funcţia de reglare a procesului didactic pe care acţiunile evaluative o îndeplinesc presupune nu 
numai cunoaşterea rezultatelor ci şi explicarea acestora prin factorii şi condiţiile necesare, a 
eficacităţii acestuia. Modurile de realizare, ca şi interacţiuneqa cu celelalte componente ale 



procesului de învăţământ sunt multiforme, depinzând de fiecare cadru didactic, de formarea 
pedagogică a acestuia,dar realizarea lor constituie o necesitate 
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92. EXPLOZIA  STELARĂ-METODĂ INTERACTIVĂ APLICATĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

prof. înv. preșcolar Dobocan Anca  
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Loc. Gherla, Jud. Cluj 
 

„Suntem mai mici decât vasta natură 
Dar şi mai mari când ne contopim cu ea” 

M. Preda 
 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi ale creativităţii. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite de grădiniţă, de către educatoare în a-i 
sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt tot odată mijloace prin 
care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, de a acţiona asupra 
naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 
dezvoltându-şi personalitatea. 

„Explozia stelară” este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 
copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 
Obiectivele urmărite sunt: formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite 
de copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme. 
Materialul folosit este o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, tablouri cu ilustraţii, siluete, 
tabloul „Explozia stelară”. 
 

Descrierea metodei: 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se 
desenează ideea centrală. 
Pe cele cinci steluţe se scrie cate o întrebare de tipul: CE?; CINE?; UNDE?; DE CE?; CÂND?, iar 
cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci îşi alege câte trei-patru 
colegi, organizându-se astfel în cinci grupuri. 
Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. La expirarea timpului, copii revin în semicerc în 
jurul stelei mari şi comunică întrebările elaborate, fie un reprezantant al grupului, fie individual, în 
funcţie de potenţialul grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează 
întrebări la întrebări. 
Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum şi modul de 
cooperare şi interacţiune. 

Copiii trebuie familiarizaţi cu întrebările de tipul: CE?; CINE?; UNDE?; DE CE?; CÂND? 
- Metoda se aplică corect dacă se respectă etapele de utilizare; 
- Fiecare tip de întrebare se scrie cu altă culoare pentru a fi reţinute cu uşurinţă; 
- Întrebările copiilor se înregistrează în „Portofoliul Exploziei stelare”; 
- Copiii pot confecţiona, desena stele de diferite mărimi în alte activităţi; 



- Educatoarea poate crea jocuri, exerciţii utilizând întrebările elaborate de copii; 
- Se utilizează în activităţi cum sunt: lecturi după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri 

didactice, activităţi matematice, poezii, în activităţi de evaluare. 
În conformitate cu didactica modernă, combinarea metodelor active şi interactive în cadrul unei 

activităţi duce la o mai mare înţelegere şi asimilare de noi cunoştinţe, la o fixare şi evaluare mai 
profundă şi îi motivează mai eficient pe copii să participe la activităţile desfăşurate. 
Cunoştinţele asimilate sunt de lungată şi operează constructiv în schimbarea sau formarea de noi 
aptitudini comportamentale.  
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93. JOCUL DIDACTIC ȘI STIMULAREA CREATIVITĂȚII 
 

prof. înv.preșc. Moșneagu Ionela 
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Grădinița cu P.P.Nr.18 Vaslui 
 

De cele mai multe ori se ignoră faptul că omul este, prin structura sa biologică, o fiinţă 
autocinetică şi că dreptul la mişcare nu poate fi abolit de nici un fel de normă didactică. În 
activitatea didactică nu trebuie ignorat raportul dintre evoluţia randamentului intelectual şi starea 
fizică generală.  

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând 
iniţiativa si creativitatea preșcolarului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu 
pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie 
intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le 
capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor 
asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, 
stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.  

Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului, importanţe 
subliniate de numeroase teorii ale jocului din literatura pedagogică şi de locul acestuia în diferite 
sisteme de educaţie. Jocul are o valoare funcţională ce rezidă în faptul că el transpune simbolic 
copilul în rolurile adultului. De aici decurge importanţa îmbogăţirii impresiilor copiilor despre viaţa 
şi activitatea oamenilor dintr-o sferă largă, de domenii profesionale, accesibile înţelegerii lor. 

Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le transpune 
în joc izvorăsc din realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui. Pe această 
cale îşi asimilează semnificaţia socială a rolurilor care îl aşteaptă în viaţă. 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. Datorită 
conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 
întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele 
deprinderi elementare şi de muncă organizată.  

Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important şi pentru realizarea sarcinilor educaţiei 
morale. Ele contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de 
independenţă, a disciplinei conştiente, a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi de caracter. 
În joc copiii învaţă să se ajute unii pe alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze 



nepărtinitor succesele altora. Aşadar, jocurile didactice exercită o influenţă pozitivă asupra întregii 
personalităţi a copilului. Ele pot însoţi fiecare obiect de învăţământ, fiecare lecţie luând şi forma 
unor întreceri, concursuri între toţi copiii, între grupe de copii. 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaţie plastică pentru 
dezvoltarea creativităţii. 

Continuă tu!—este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare 
o planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de peşte, un triunghi, 
o pălărie, o frunză, o petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care 
li se pare cea mai potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu 
elementele care întregesc forma. 

Un tablou neterminat—este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi 
inteligenţa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii) 
şi se cere elevilor să o continue. 

Creează un model—este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi 
originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine şi 
repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel 
decorat). 

Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală – grafică—o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe 
catedră şi se lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena 
toate obiectele pe care şi le amintesc. 

Tunelul—joc ce urmăreşte dezvoltarea memoriei vizuale, plecând de la datele percepute 
într-o anumită ordine. Un copil confecţionează un colier din mărgele multicolore cu o anumită 
alternanţă de culoare. Colierul va fi introdus sub un tunel format dintr-o bucată de carton pliat în 
două. Copiii trebuie să-şi imagineze şi să spună ordinea perlelor la ieşirea din tunel (ordinea directă 
sau ordinea inversă). 

Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenţiei. Se execută la tablă, 
sub ochii elevilor, o serie de desene şi, în timp ce atenţia copiilor este distrasă, se şterge unul sau 
mai multe. Copiii trebuie să identifice desenul sau desenele care au fost şterse. 

Jocul punctelor—copiii trebuie să unească cele nouă puncte cu numai patru drepte fără să 
ridice creionul de pe hârtie şi fără să revină pe acelaşi traseu. 

 
 
  
 
 

 
  
Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia educatoarei poate genera jocuri noi, 

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

deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din 
strategiile didactice de predare-învăţare. 
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94. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO– EMOŢIONALE   
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,,Oamenii nu se deosebesc prin ceea ce zic, cât  prin ceea ce fac.” Mihai Eminescu 
                 Până de curând s-a asociat succesul adaptării la cerinţele mediului cu nivelul de 
dezvoltare al abilităţilor  intelectuale separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că abilităţile sunt 
foarte importante, emoţiile sunt o sursă de informaţii esenţiale pentru supravieţuire. Inteligenţa 
emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor socio– emoţionale din 
perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi 
cognitiv. Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziţionarea celorlalte 
componente. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în 
contextul interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre 
regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională.  
La vârsta preşcolară principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi este jocul. Implicarea 
copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive 
cu ceilalţi colegi duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 
  Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor 
oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie 
limitată de stereotipurile de gen. 
De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale copiilor?  Dacă dorim 
să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale copiilor este important ca mai întâi să vedem care sunt 
punctele lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. În acest sens, putem căuta răspunsuri pentru 
următoarele întrebări:  Cum se comporta copilul?  Se separă de părinţi fără dificultate?  Se agaţă în 
mod excesiv de adulţi?  Îşi apară drepturile? Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute 
pentru el? 
 Îi lasă pe ceilalţi să îl liniştească atunci când trece prin momente  stresante? Mănâncă, doarme, 
merge la toaletă fără probleme atunci când e departe de casă? Se adaptează uşor la modificările 
bruşte din mediu? 
 Îşi exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acţiuni? Acceptă redirecţionarea adultului atunci 
când copilul manifestă  comportamente agresive? Nu se retrage excesiv din colectivitate?  
Manifestă interes pentru activităţile de la grădiniţă?  Zâmbeşte şi pare fericit majoritatea timpului? 
 De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor? Dacă dorim să 
îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor este important ca mai întâi să vedem care sunt punctele 
lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. 
I. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE 
Dezvoltarea emoţională optimă reprezintă una dintre componentele esenţiale ale adaptării. Ea este 
necesară pentru menţinerea stării de sănătate mintală şi aşa cum vom arăta, influenţează  
dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor sociale. 
IMPORTANŢA EXPRIMĂRII ADECVATE A EMOŢIILOR  
Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece   
contribuie la menţinerea lor. 
Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin  
agresivitate fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora. Dacă 
acei copii care manifestă frecvent emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de 
ceilalţi, copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate 
de ceilalţi într-o situaţie specifică. 
CUM ÎŞI DEZVOLTĂ COPIII ABILITĂŢILE EMOŢIONALE ? 



Adulţii (părinţii, educatorii) sunt cei care contribuie ladezvoltarea abilităţilor emoţionaleale copiilor 
prin trei modalităţi: 
1.Reacţiile adulţilor la emoţiile exprimate de copii 
Modul în care adulţii reacţonează la exprimarea emoţională a copiilor  determină exprimarea sau 
inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora. 
2.Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi 
Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea cepriveşte exprimarea 
emoţională. 
3.Discuţiile despre emoţii 
Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii, ajută copiii în  înţelegerea 
situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii. Modul în care adulţii discută 
problemele legate de emoţii poate transmite sprijinul şi acceptarea lor şi poate contribui la 
conştientizarea de către copil a diferitelor stăriemoţionale pe care le experimentează. 
*Exemplu 1: copiii crescuţi de părinţi ce promovează discuţii despre experienţele relaţionate cu 
emoţii este mai probabil că îşi vor comunica propriile emoţii şi vor manifesta o mai bună înţelegere 
a emoţiilor celorlalţi. 
*Exemplu 2: copiii crescuţi de părinţi care sunt adepţii ideii că emoţiile, în special cele negative, nu 
trebuie discutate deschis, pot induce copiilor ideea că emoţiile nu trebuie exprimate, ceea ce 
afectează capacitatea de reglare emoţională a acestora. 
*Exemplu 3 : dacă adultul exprimă în mod frecvent emoţii negative, copilul va exprima şi el aceste 
emoţii, datorită expunerii repetate la acestea. 
Competenţele emoţionale sunt împărţite în 3 categorii: 
1.Trăirea şi exprimarea emoţiilor 
      - conştientizarea trăirilor emoţionale proprii 
      - transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoţională 
      - manifestarea empatiei 
2. Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor 
     - identificarea emoţiilor pe baza indicilor non-verbali 
     - denumirea emoţiilor ( “ sunt bucuros ” , “ sunt trist ” ) 
     - înţelegerea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor 
3. Reglarea emoţională 
     -  utilizarea strategiilor de reglare emoţională adecvate vârstei  
DE CE DEZVOLTĂM COMPETENŢA EMOŢIONALĂ? 
        Permite copiilor să achiziţioneze prerechizitele necesare conştientizării trăirilor emoţionale 
proprii .Ajută copiii să dobândească strategii adecvate de reglare emoţională şi ulterior de 
relaţionare optimă cu ceilalţi. 
În consecinţă, competenţele emoţionale se dezvoltă în mare măsură prin practicile de socializare 
utilizate de către părinţi şi educatoare ( discuţii despre emoţii, atitudinea faţă de conflicte, 
exprimarea / inhibarea manifestărilor emoţionale etc.) Mai mult, competenţele emoţionale 
influenţează dezvoltarea competenţelor sociale, deoarece în lipsa acestora nu s-ar putea vorbi de 
iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. De exemplu, empatia reprezintă substratul dezvoltării 
abilităţilor de cooperare, de oferire de ajutor sau de împărţire a jucăriilor, comportamente necesare 
pentru integrarea în grup. 
Dezvoltarea conceptului de sine 
Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea însuşirilor proprii 
Standard 9: Copilul ar trebui să manifeste satisfacţie pentru propriile reuşite şi încredere  în sine 
Dezvoltarea autocontrolului 
Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să îşi controleze propriile emoţii.  
Standard 11: Copilul ar trebui să demonstreze responsabilitate personală 
Standard 12: Copilul ar trebui să manifeste independenţă în acţiunile sale  
II.DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE 



Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în grupul de la grădiniţă, şcoală, serviciu 
sau grupul de prieteni. Dezvoltarea socială presupune achiziţionarea comportamentelor  care ne fac 
să fim eficienţi în interacţiunile cu ceilalţi astfel încât să atingem scopul personal stabilit. Orice 
comportament social este rezultatul unui proces de învăţare a ceea  ce este valorizat de către 
societate. De exemplu, faptul că salutăm sau ne prezentăm persoanelor necunoscute sunt  
considerate modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. Deoarece astfel de comportamente  sunt 
percepute ca fiind adecvate, manifestarea lor va fi încurajată şi ca atare repetată în contexte 
similare. În plus aceste comportamente ne ajută să atingem anumite scopuri, în condiţiile în care  ne 
permit să iniţiem şi să stabilim o relaţie cu altcineva.  
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  PRIN CARE S-A URMĂRIT DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO 
- EMOŢIONALE A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ 
* “ CUM MĂ SIMT ASTĂZI...”   COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, 
exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor 
OBIECTIVE -  să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite 
                     -  să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen  
PROCEDURA DE LUCRU: Daţi-le copiilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate. 
Rugaţi copiii să deseneze cum se simt ( permiteţi copiilor să folosească orice culoare doresc). La 
final discutaţi desenele împreună cu copiii. Încurajaţi-i să identifice şi să denumească emoţiile 
desenate. 
OBSERVAŢII: Prin această activitate copiii învaţă: 
 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare 
 - Învaţă despre emoţii prin intermediul desenului, o activitate specifică vârstei 
Nu criticaţi desenele copiilor, important este să identifice corect emoţia trăită! 
Acceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor ! 
* “ ROATA EMOŢIILOR”  COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea 
emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor 
OBIECTIVE -  să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă 
 -  să exprime corect emoţia observată 
 -  să eticheteze corect emoţiile prezentate 
PROCEDURA DE LUCRU: Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza 
într-un joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un copil va 
învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă 
emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest fel. Precizaţi că, în cazul în care roata se 
opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile. 
OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă: 
 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare 
-  copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii 
Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor! 
* “NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”  COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: cooperare în joc, comportamente 
prosociale 
OBIECTIVE  -  să - şi dezvolte abilităţile de cooperare 
  -  să exerseze abilităţi de împărţire a jucăriilor,de cerere şi de oferire a ajutorului de aşteptare a 
rândului 
-  să rezolve prin negociere problemele care pot să apară în grup 
PROCEDURA DE LUCRU: Împărţiţi copiii în grupuri de 4 - 5 copii. Împărţiţi fiecărui grup imagini 
decupate din diverse reviste şi lipici. Spuneţi copiilor că va trebui să lucreze împreună şi să lipească 
imaginile pe poster. Încurajaţi copiii să împartă, să - şi aştepte rândul, să ofere sau să ceară ajutor. 
OBSERVAŢII:  Prin această activitate copiii învaţă: 
 - să exerseze comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie 
 - învaţă să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalţi 
- copiii sunt încurajaţi să transfere ceea ce învaţă în jocul cu părinţii şi în alte contexte(copiii de 
aceeaşi vârstă)  



Lăudaţi copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activităţii ! 
Expuneţi posterele copiilor în sala grupei sau într-o altă locaţie unde pot fi văzute! 
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EDUCAŢIA BAZATĂ PE EXPERIENŢELE  DE VIAŢĂ ALE  ELEVILOR 
EXPLORAREA MEDIULUI  LA CLASA PREGĂTITOARE/CLASA I 

 
Prof.înv.primar, Perju Carmen Sorina 

Şcoala Gimnazială”Lascăr Catargiu”, Schela ,Galaţi 
 
                 Învatamântul actual înclina balanţa de la informativ spre formativ, de la cantitate spre 
calitatea cunoştinţelor la valorificarea experienţelor de viaţă trăite de către copii. 
                Accentul se pune  nu pe " cât " se învata ci pe " cum " se învata, asa cum remarca Alvin 
Foffer - " analfabetul de mâine  nu va fi cel care nu va sti sa citeasca ci va fi cel care nu a învatat 
cum sa învete ",se pune deci accent pe însusirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de 
informare, urmarind cultivarea la copii a stilului de munca independent. 
             Astăzi o importanţă tot mai mare o are organizarea instruirii care situeaza elevul pe prim 
plan punându-se accent pe însusirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare 
urmarind cultivarea la elevi a stilului de munca independent. De asemenea se pune accent pe 
efortul       ( individual sau colectiv ) de descoperire personala a legaturilor lumii reale prin 
observare, investigare, experimentare, cercetare. 
              Experienta la clasa m-a facut să înteleg că, dacă îmi aleg instrumentele şi metodele 
adecvate, pot ajunge la  atingerea  obiectivelor propuse intr-un mod  interesant pentru elev care, 
valorifică cunoştinţele dobândite din experienţa sa de viaţă. Numai astfel se poate forma copilului o 
conceptie stiintifica despre lume şi viaţă, el devenind participant activ la propria sa instruire. 
              Pentru realizarea scopului propus acela de a valorifica experienţele trăite de către copii 
pănă la această vârstă , am aplicat  metode variate în cadrul lecţiilor precum : observaţia, 
conversaţia,demonstraţia, experimentul, exerciţiul , jocul didactic. 
            În cele ce urmează voi exemplifica din activitatea de la clasă : 
            "Observatia este o metoda prin care elevii percep direct, activ si sistematic obiectele si 
fenomenele lumii înconjuratoare în scopul cunoasterii unor trasaturi esentiale ale acestora; descriu 
si explica datele esentiale sesizate prin raportarea la notiunile cunoscute; integreaza cunostintele noi 
în ansamblul celor deja asimilate". 
               În cadrul capitolului „Animale - medii de viaţă” am  putut valorifica  cunoştinţele elevilor 
în ceea ce priveşte: medii de viaţă , părţile componente ale corpului unui animal din curtea lor, cu ce  
hrănesc animalele  din curte părinţii lor  chiar şi ei,  unde se adăpostesc  animalele domestice  dar şi 
cele sălbatice . 
             Vizita la Grădina Zoologică  de lângă oraşul Galaţi cu scopul de a vedea în realitate animale 
sălbatice le-a îmbogăţit şi întregit cunoştinţele  despre alte vieţuitoare care trăiesc în pădure( cum 
arată , cu ce se hrănesc) . Elevii au putut observa cu atenţie leii, urşii, lupul , vulpea , cerbul , 
căprioara , păuni,fazani, raţe şi gâşte sălbatice. 
              În clasa  am evaluat pe baza unui plan bine stabilit tot ceea ce si-au însusit copiii cu ocazia 
vizitei, obiectivul principal fiind acela de a solicita din partea copiilor sinteze, generalizari, 
clarificari.Copiii care cu greu se lasau antrenati în decursul altor activitati, au raspuns uimitor de 
bine, dovada ca aceasta  experienţă le-a oferit conditii prielnice de a percepe activ animalele 



sălbatice, de a-şi forma reprezentări clare despre animale, de a le dezvolta interesul de cunoaştere si 
de a gasi soluţia la problema. 
            Considerată ca una dintre cele mai active si eficiente modalitaţi de instruire si educare, 
conversaţia consta într-un dialog dintre cadru didactic şi copil, pe baza unei succesiuni de întrebări 
si  răspunsuri care pornesc de la cunoştinţele dobândite anterior de copii si sunt legate de conţinutul 
noii teme propuse.  Exemplu : Tema „Igiena alimentaţiei”. 
 Ce facem cu fructele şi legumele  înainte de a le consuma? 
 De ce la îndemnul meu şi al familiei consumaţi mai multe fructe şi legume? 
 Ce fructe  vă plac cel mai mult? Dar legume? 
 Ce trebuie făcut înainte de a vă aşeza la masă? 
 Din ce plantă ţi-a făcut mama ceaiul?De ce îl bei? 

            In dobândirea cunostintelor despre mediul înconjurator, tema „Soarele –sursă de lumină şi 
căldură”, am utilizat o gama largă de exerciţii, de la cele cu caracter productiv la cele creative. 
             La început au fost puşi  să recunoască  părţile componente ale unei  plante din solarul şcolii. 
În etapele următoare elevii au fost puşi în situaţia de a : semăna seminţe într-o cutie , de a îngriji  
seminţele semănate (apă, lumină, căldură), de a numi/recunoşte plante cultivate de către părinţii în 
grădina gospodăriei , de a numi şi recunoaşte plante medicinale utilizate  pentru ceaiuri, de a numi 
/identifica pomii fructiferi din curtea şcolii şi dintr-o gospodărie apropiată. Experimentând  elevii  
au privat unele plante de apă  , lumină sau căldură  constatând singuri ce se întâmplă  cu acestea. 
            Alături de celelalte metode si procedee didactice folosite în activitatea predare-învaţare a 
cunoştinţelor despre mediu, un loc important îl ocupa jocul didactic care se caracterizeaza printr-o 
îmbinare specifica a unei sarcini instructive cu elemente de joc. 
           Cunostintele privind caracterele generale ale vietuitoarelor pot fi dobândite si fixate temeinic 
în memorie prin  variate jocuri precum cel menţionat mai jos. 
           Astfel, am desfaşurat  Jocul - test intitulat " Deschide urechea bine", cu scopul de a identifica 
nivelul iniţial de gândire al copiilor în realizarea corelaţiei  sunet şi cunoţtinţele copilului.   Fiecare 
copil a trebuit să ghicească/să recunoască „despre ce animal este vorba” ghidându-se după „modul 
cum face /ţipă, strigă”.Complicând sarcina  jocului elevul  a fost pus să transmită şi alte informaţii 
despre acea vieţuitoare  şi anume: unde trăieşte , cu ce are corpul acoperit , cu ce se hrăneşte , ce 
foloase poate obţine omul de pe urma lui, etc. 
            În cadrul temei „Apa în natură-formele apei„ am dirijat elevii spre descoperirea adevărurilor 
cunoscute dar nu conştientizate îndeajuns .Într-o plimbare la sera de flori   dar şi în curtea şcolii au 
constatatprin observare dar şi experimentând direct , prezenţa apei pe frunze, în pământ,  la izvorul 
din pădurea din apropierea satului.Cu ajutorul conversaţiei  elevii au fost dirijaţi spre a-şi  aminti  
noţiuni despre brumă  ca altă formă de existenţă a apei în natură, ploaia, ninsoarea, ceaţa- apa din 
precipitaţii. 
            Nu în ultimul rând elevii au constatat singuri prin exerciţii experimentale  dar şi cu ajutorul 
demonstraţiei  ce înseamnă  mişcarea corpurilor, forţa de împingere/tragere. 
           În concluzie pot afirma că utilizarea adecvata a resurselor didactice moderne duce la 
îmbunatăţirea asimilarii cunoştinţelor de către elevi, contribuind la ridicarea calităţii învaţâmântului, 
deprinderile de munca, cu caracter activ ale colectivului de elevi se formeaza gradat,  introducerea 
unor modalitati practice de lucru fac ca elevul să devină un element activ,  metodele si procedeele 
folosite dezvolta spiritul de initiativa, flexibilitatea intelectului, cât si formarea unor deprinderi 
practice, în timpul aplicarii cărora, copiii învaţă să-şi organizeze munca. 
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96. JOCUL DIDACTIC – METODĂ EFICIENTĂ  

PENTRU ÎNVĂŢAREA MATEMATICII LA CICLUL PRIMAR 
 

Prof.înv.primar Lilă Cornelia 
Şcoala Gimnazială Novaci, jud.Gorj 

 
 La vârsta şcolară mică elevii iau cunoştinţă cu unele tehnici elementare ale învăţării 

intelectuale. Interesul lor pentru studiu se găseşte într-o fază incipientă. Prezentarea conţinutului 
matematic cât mai clar, atrăgător, variat şi la nivelul posibilităţilor de înţelegere al micilor şcolari, 
stimulează interesul pentru această disciplină, plăcerea de a căuta şi satisfacţia de a descoperii 
lucruri noi. 

La vârsta şcolară, jocul este de fapt un mijloc de învăţare. Datorită conţinutului şi modului 
de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregii clase, contribuind la 
formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice elementare. Scopul jocului este acela de a-l înarma pe 
elev cu un aparat de gândire logică, suplă, polivalentă, care să-i permită să se orienteze în 
problemele realităţii înconjurătoare, să exprime judecăţi şi raţionamente variate într-un limbaj 
simplu. Această formă de activitate oferă un cadru prielnic pentru învăţarea activă, participativă, 
stimulând iniţiativa şi creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine structurat, elevul acordă o 
implicare mai mare în desfăşurarea lui. Obişnuiesc să  utilizez jocul didactic în oricare moment al 
lecţiilor de matematică şi la fiecare capitol, fapt care a determinat elevii să îndrăgească şi să 
înţeleagă mult mai uşor cunoştinţele dobândite, antrenându-se involuntar într-o adevărată 
competiţie. În continuare doresc să prezint câteva dintre cele mai eficiente jocuri utilizate la clasă. 

,,Ştafeta întrebărilor” s-a dovedit o gimnastică a minţii. Fiecare elev primeşte câte un 
bileţel pe care este scrisă o cerinţă. Spre rezolvare elevul trebuie să emită o judecată logică şi un 
răspuns simplu. Primul elev citeşte sarcina de pe biletul primit şi numeşte un coleg să răspundă. 
Acesta dă răspunsul la întrebare şi adresează întrebarea scrisă pe biletul lui către un alt coleg. Cel 
care nu ştie să răspundă la o întrebare va fi penalizat sau eliminat din joc. Jocul s-a dovedit deosebit 
de antrenant, reuşind să se reactualizeze un volum mare de cunoştinţe dobândite.  

,,Campionul”-se desfăşoară sub formă de concurs având ca scop consilidarea deprinderilor 
de calcul corect şi rapid. Clasa se împarte în trei grupe. Jocul se poate desfăşura pe fişă care circulă 
de la un elev la altul sau se desenează pe tablă trei scări cu calcule de acelaşi nivel de dificultate. 
Fiecare echipă deleagă un număr de elevi egal cu numărul de trepte, creta circulă de la un elev la 
altul( gen ştafetă), fiecare elev urcând o treaptă şi rezolvâin în ordine câte un exerciţiu. 

Dintre jocurile care vizează şirul numerelor naturale pot fi enumerate: Ce numere lipsesc, 
Caută vecinii, Numără mai departe, Ghiceşte numărul, Descoperă regula şi completează şirul. 

,,Care număr se ascunde”-se dau un şir de numere formate din aceleaşi cifre printre care se 
ascunde un număr format din alte cifre. Ex:726, 276, 762, 147, 267, 672. Jocul verifică capacitatea 
de analiză şi observaţia elevilor. 

Pentru consolidarea cunoştinţelor referitoare la înmulţirea şi împărţirea numerelor 0-100 am 
utilizat jocuri de forma: 

,,Şiragul de mărgele”-se dă un şirag de biluţe pe fiecare fiind scris un număr, sarcina 
didactică este să coloreze mărgelele cu numere mai mari de 3 ori decât: 2, 4, 6, 8, 10. 

,,Colierul”- dintr-un şir de numere date să coloreze cu roşu mărgelele cu numere mai mici 
decât 48 care se împart exact la 7, şi cu galben cele mai mari decât 20 care se împart exact la 4, 
sarcinile putând fi modificate după cerinţă. 

,,Tratamentul”- Un blonav ia medicamente. Prima pastilă o ia la ora 8 dimineaţa, apoi din 4 
în 4 ore, până a doua zi la ora 16. Traseul este marcat pe fişă prin pătrate şi cerculeţe. Sarcina de 
lucru este să precizeze în pătrate orele la care ia medicamentele şi în cerculeţe numărul de ore care 
trec. Apoi să coloreze pătratele spre a scoate în evidenţă orele la care ia tratamentul. 

,,Petale colorate”- Se dau spre rezolvare exerciţii  cu două operaţii (adunare şi scădere, 
înmulţire şi împărţire). Alături este desenată o floare cu tot atâtea petale câte rezultate trebuie 



obţinute. Pe fiecare petală este precizată culoarea şi un rezultat. Elevii efectuiază calculele apoi 
colorează petalele după cerinţă. 

,,Baloanele şi înmulţirea”- Clasa se împarte în trei grupe. Fiecare grupă va primi o fişă cu 
baloanele desenate, pe fiecare balon fiind scrisă o operaţie de înmulţire. Fiecare elev din grupă va 
efectua câte un calcul şi fişa trece la celălalt elev. Câştigă grupa care termină prima toate calculele 
fără greşeli. Jocul se poate utiliza şi la împărţire. 

,,Haideţi la întrecere”-Se dau un şir de exerciţii simple de înmulţire şi împărţire rezolvate 
în care s-au strecurat şi rezultate greşite. Fiecărui rezultat îi corespunde o literă dată. Elevii vor 
încercui numai  literele ce corespund operaţiilor efectuate corect şi vor obţine o urare.Cine 
descoperă primul cuvântul ascuns va fi recompensat. 

Pentru dezvoltarea flexibilităţii gândirii exemplific jocurile: 
,,Caută soluţiile”- Jocul se poate desfăşura începând cu clasa întâi la compunerea şi 

descompunerea numerelor: ?+?=10; ?-?=5 etc.  
,,Semnul ascuns”- Se dau şiruri de câte 4 numere şi rezultatul. Sarcina didactică este să 

aşeze la locul potrivit  semnele operaţiilor  pentru a obţine rezultatul dat.  
,,Să plantăm paranteze”- Din exerciţiile date lipsesc parantezele. Elevii vor pune 

parantezele la locul potrivit, astfel ca egalităţile să fie adevărate. 
,,Unde se ascunde răspunsul”- Jocul poate fi organizat individual sau pe grupe, în 

consolidarea sau evaluarea  oricărei operaţii matematice. Sunt desenate două cercuri mari. În primul 
cerc sunt date perechi de numere iar în al doilea sunt rezultatele perechilor.Se precizează operaţia şi 
se cere să se pună în corespondenţă perechile de nr. cu rezultatele lor.  

În evaluarea cunoştinţelor, jocul,,Cel mai bun pilot” s-a dovedit deosedit de eficient, elevii 
antrenându-se în concurs pentru a câştiga titlul de pilot cosmonaut. 

Fiecare elev primeşte o fişă pe care este desenată o rachetă cu patru sau cinci trepte,în 
funcţie de câte itemuri verificăm şi de timpul alocat probei de evaluare. 

Pe fiecare treaptă am scris câre o sarcină de lucru, gradul de dificultate al sarcinilor crescând 
de la o treaptă la cealaltă. Cine rezolvă toate sarcinile corect va avea satisfacţia de a deveni pilot 
cosmonaut şi o recompensă suplimentară-imagini cu rachete şi cosmonauţi. După trei aplicaţii, 
numărul elevilor care au câştigat concursul şi titlut de Cel mai bun pilot a crescut de la trei la 
doisprezece elevii aşteptând cu nerăbdare proba de evaluare, teama ori emoţia fiind înlocuită cu 
entuziasmul sau bucuria jocului.  

Având în vedere coborârea vârstei de şcolarizare, jocul matematic trebuie folosit oră de oră 
mai ales la clasa I şi a-II-a, deoarece acesta are capacitatea de a antrena toţi elevii clasei, acţionând 
favorabil şi asupra celor care întâmpină greutăţi în însuşirea cunoştinţelor. 
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97. MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ 

TIPURI ȘI MODALITĂȚI DE STIMULARE 
 

Profesor înv. primar Frățilă Alina Mihaela 
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, Prahova 

 
Epoca în care trăim este dominată de puternica expansiune a știintei și tehnicii în toate 

domeniile de activitate și de accelerarea continuă a ritmului de viata al oamenilor. Aceste 
caracteristici ale contemporaneității au consecinte directe și asupra pregătirii tinerei generații, care 
trebuie să facă față atât cerințelor actuale ale societăți, cât și dezvoltării sociale ulterioare. 
Mai întâi, creșterea atât de rapidă a volumului de informații în toate domeniile, uzura accelerate a 
cunoștințelor pretinde adaptarea continuă a obiectivelor școlii, a conținutului, formelor și metodelor 
de învățământ acestei dinamici informaționale. 
În al doilea rând, noul ritm de viață care solicită omul într-o măsura tot mai intensă, din punct de 
vedere social, cultural și profesional se răsfrânge și asupra elevului. 
Relațiile dintre maturizare și învățare, dintre dezvoltare și cultură, dintre educație și învățare sunt 
exprimate de S. L. Rubinstein (1958) astfel: ”Copilul nu se maturizează mai întâi și după aceea este 
educat și instruit. El se maturizează în timp ce este educat și instruit.” 

În ce condiții se formează la elevi atitudinea activa față de învățare? Ce obiective trebuie să 
urmărească procesul de învățare pentru ca însușirea activă și creatoare a cunoștintelor să devină o 
trăsătură caracteristică permanentă, de durată? 
Exista deja numeroase studii în literatura psihologică și pedagogică, ai căror autori încearcă să 
răspundă acestei probleme. Modalitatile recomandate pentru rezolvarea ei sunt multiple și variate. 
Toate aceste studii precizează că motivația este una din condițiile esențiale, dar și cea mai 
complexă, care asigură dobândirea de noi cunostinte. 

Una dintre problemele centrale ale psihologiei este motivația. Ea încearcă să explice de ce 
anume oamenii fac ceea ce fac, de ce preferă o activitate alteia şi ce anume îi face să treacă de la o 
activitate la alta. În psihologie se urmărește surprinderea și descrierea fenomenelor, actelor de 
conduită dar și cauzele generatoare, determinismul lor. Un act comportamental nu pare și nu se 
manifestă fără a exista o anumită incitare, determinare, susținere energetică direcționată. Chiar și 
atunci când nu există un scop, un obiectiv, un comportament are la bază o cauză.    

In sensul ei general noțiunea de motivație a fost introdusa în psihologie la începutul 
secolului al XX-lea. Termenul de motivație deriva de la adjectivul latin motivus = care pune în 
mișcare și desemnează aspectul energetic, dinamic al comportamentului uman. Definirea motivației 
și stabilirea rolului ei în explicarea comportamentului este departe a se fi finalizat din punctul de 
vedere al psihologilor. Noțiunea are sensuri multiple. Este clar că un motiv este cauza principală a 
unui eveniment. Acesta determină modul în care o persoana reacționează, nu doar situația în care se 
acționează. „ Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esențial în declanșarea, orientarea și 
modificarea conduitei”( Andrei Cosmovici, 2005, p.198). De aici aflăm că motivația este compusă 
din ansamblul motivelor. Astfel, în „ Marele Dicționar al Psihologiei”, motivația este definita ca o 
suma de „procese fiziologice și psihologice responsabile de declanșarea, menținerea și încetarea 
unui comportament, ca și de valoarea apetitiva sau aversivă conferita elementelor de mediu asupra 
cărora se exercita acel comportament”  

Motivației i s-a atribui diferite roluri: o simulare și descărcare de energie, o reacție ce este 
asociată unui stimul,o acțiune spontană ce oferă o energie aparte organismului, un factor psihologic 
ce influențează comportamentul individului. Motivația explică, de asemenea, și trecerea de la starea 
de repaus la cea de acțiune. Trebuie înțeles faptul că nu orice cauză devine un motiv. Motivul este o 
cauza internă a conduitei noastre. 

De-a lungul timpului, motivația a primit diferite definiții. In DEX, este definită ca: 
„ Totalitatea motivelor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o 
anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri.”. O altă definiție concluzionează că: „prin 



motivație înțelegem o formă specifică de reflectare prin care se semnalează mecanismele de 
comandă și control ale sistemului personalități și o oscilație de la stare inițială de echilibru, un 
deficit energetico-informațional sau o necesitate ce trebuie satisfăcută”. O definiție mai completă 
este cea oferită de Al. Roșca: ”Prin motivație înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, 
fie ca sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate, simple trebuințe fiziologice 
sau idealuri abstracte       

Ceea ce transformă ființa umană într-un subiect selectiv și activ este motivația. Având o 
structură motivațională proprie, omul are o relație dublă cu mediul ambiant: de independență- omul 
are capacitatea de a acționa pe cont propriu, chiar dacă lipsesc stimulii și solicitările externe, iar alta 
de dependență- omul își satisface stările de necesitate pe baza schimburilor din mediul ambiant.  

Motivația învățării se subsumează sensului  general al conceptului de motivație și face 
referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să conducă la 
asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi. Procesul de învățate este 
facilitat și energizat de motivație prin o intensificare a efortului și prin concentrarea atenției 
elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru o activitate de învățare. Elevii  motivați sunt mai 
perseverenți și învață mai eficient. Una din cauzele ce duc la a învăța/ a nu învăța este motivația. 
Dar motivația poate fi și efectul activității de învățare. Atunci când cunoști rezultatele învățării, mai 
ales dacă acestea sunt pozitive, îți poți susține eforturile ulterioare. elevului. Din satisfacția inițială 
de a fi învățat, elevul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală dintre 
motivație și învățare este una reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununata 
de succes intensifică motivația. 

Psihologii au ajuns la concluzia că principalul resort intern al eforturilor omului de a se 
perfecționa prin învățare este motivația. Educația formulează noi cerințe spre a stimula dezvoltarea 
copilului. 

În acest context interpretativ, un rol deosebit revine educaţiei, aceasta fiind cea care 
dinamizează natura motivaţiei: a trebuinţelor, motivelor, intereselor, aspiraţiilor şi idealurilor, a 
gradului său de conştientizare şi subiectivizare.  

Privind din această perspectivă, P. Golu defineşte motivaţia ca „model subiectiv al 
cauzalităţii obiective, cauzalitate reprodusă psihic, acumulată în timp, transformată şi transferată 
prin învăţare şi educaţie în achiziţie internă a persoanei” (Golu P. 2006, p.96) 

Analizând cele spuse mai sus, putem afirma că motivația învățării este definită ca totalitatea 
motivelor ce determină, orientează, organizează și potențează intensitatea efortului de învățare. 
Motivul învățării elevilor poate fi un sentiment, o dorință, o idee ca rezultat al reflectării în 
conștiința lor a cerințelor societății din care fac parte. Trebuie clarificat faptul că o activitate umană 
de învățare nu se produce având ca impuls un singur motiv, ci este determinată și susținută de o 
multitudine de motive. 

Printre motivele pentru care oamenii urmează școala este reușita socială. Putem spune că 
mergem la școală pentru a promova în societate, pentru a avea un statut social superior, pentru a 
reuși în viață. Elementele fundamentale ale motivației învățării sunt reprezentate de coordonatele 
valorice ale modelului dominant de reușita socială. Declanșarea, orientarea și susținerea oricărei 
activități psihice sunt influențate de motivație. Acesta este rolul motivație în învățare. Putem 
recunoaște un elev motivat pentru activitatea de învățare dacă el este implicat în sarcinile de 
învățare, își autoreglează activitatea de învățare, dispune de o mare capacitate de mobilizare a 
efortului de învăţare, are tendinţa de a opera în mod constant transferul a ceea ce învăţat de la un 
domeniu la altul. 

Procesul de învățare dar și rezultatul învățării sunt influențate tot de motivație. Sintagme și 
etichetări negative precum elevii nu mai sunt interesați să învețe, n-au drag de carte, nu sunt 
motivați să învețe apar frecvent în observațiile din mediul școlar. Este o realitate semnalată frecvent 
de profesorii din țara noastră și o problemă actuală, la care specialiștii din domeniul științelor 
educației, dar și practicienii au încercat să caute soluții. 

Termenul „ a fi motivat la învățătură” exprimă o stare mobilizatoare și direcționată spre 
atingerea unui scop. În acest caz, elevul este profund implicat în sarcinile de învățare, este orientat 



spre finalități, într-o mare măsura conștientizate. Elevul transferă în învățare potențialul cognitiv, 
afectiv, experiența de viață. La celălalt pol, termenul „ a nu fi motivat pentru învățătura”, se 
identifică prin pasivitate, inactivitate, concentrare lentă și greoaie spre o sarcină de învățare, lipsa 
spontaneității și a curiozității.  

Motivația este principalul vector al personalității, care direcționează comportamentul 
elevului spre scopurile educaționale. Putem afirma că nu poate avea loc un proces educațional real, 
științific fără identificarea motivelor învățării și aria lor de acțiune. Un rol aparte îl are profesorul. 
El este cel care trebuie să știe să folosească forța acestor motive în educația elevilor.  
Motivele învăţării, ca şi motivele întregii activităţi se formează sub influenţa condiţiilor exterioare. 
Ele intră în acţiune, fiind stimulate tot de aceste condiţii care se raportează în poziţie de scop faţă de 
activitatea de învăţare. De exemplu: elevul învaţă pentru că doreşte să-i bucure pe părinţii pe care îi 
respectă. Când scopurile sunt exterioare învăţării (obiecte, rezultate, situaţii) ele pot fi produse atât 
de elevii înşişi, cât şi de alţii (profesori, părinţi) şi obţinerea lor constituie un mijloc de satisfacere a 
motivelor ce susţin învăţarea. 

Dacă în cele spuse anterior, am clasificat motivația ca fiind externă și internă, în mod real, 
învățarea este motivată atât intrinsec cât și extrinsec. Însă, s-a constatat că învățarea productivă are 
loc atunci când copilul învață din plăcere, din interes cognitiv, deci spunem că este motivată 
intrinsec. Unele motive intrinseci au caracter primar, legate de satisfacerea nevoilor de bază ale 
ființei umane, altele au caracter secundar, fiind derivate din cele extrinseci, prin interiorizarea lor.  
Motivația externă are în centrul ei - profesorul. Acest tip de motivație are rolul de a declanșa 
motivația internă, după care acțiunea ei încetează. Dacă eșuează în a declanșa motivația internă, 
motivația externă se transformă într-un mecanism specific mitei. 

Influența motivație asupra învățării este covârșitoare. Am observat faptul că motivația 
intrinsecă este motivația optimă deoarece acest tip de motivație este caracterizată prin interes, 
încredere, duce la performanță, la dezvoltarea creativității, la creșterea perseverenței, a respectului 
de sine, aduce o stare generală de bine. Motivația învățării este o tendință înnăscută a omului dar ea 
poate înceta brusc dacă nu are condițiile necesare dezvoltării. Ea încorporează mai mult interes, 
exaltare şi încredere, ducând la creşterea performanţei, a perseverenţei şi creativităţii, a vitalităţii, 
respectului de sine şi a stării generale de bine a individului – o înclinaţie naturală către asimilare, 
măiestrie, interes spontan, explorare.  

Oamenii au această tendinţă către motivația învățării, din naştere, dar ea poate înceta brusc, 
dacă condiţiile nu îi sunt propice. Teoria evaluării cognitive (TEC) sugerează că motivația învățării 
înfloreşte atunci când circumstanţele o permit. Conform TEC, evenimentele socio-contextuale (ex. 
Feedback, comunicare, recompense etc.), care sporesc sentimentul de competenţă pe durata unei 
acţiuni, pot avea ca efect creşterea motivației învățării pentru acţiunea respectivă.  

Astfel, șansa, recunoaşterea sentimentelor, ocaziile de auto-direcţionare au ca efect creşterea 
motivației învățării, deoarece conferă un sentiment mai puternic de autonomie. 

„Motivaţia intrinsecă îşi are sursa în însăşi activitatea desfăşurată şi se satisface prin 
îndeplinirea acelei activităţi. Ea îl determină pe individ să participe la o activitate pentru plăcerea şi 
satisfacţia pe care aceasta i-o procură, fără a fi constrâns de factori exteriori” (Dragu A. Cristea S. 
2003,  p.75) 

Curiozitatea este forma de bază a motivației interne.  Lângă ea se alătură nevoia de a ști, de 
a-și îmbogății cunoștințele. În contradicție cu motivația internă, cea externă se află în exteriorul 
individului și a activității de învățare. Învățarea nu devine un scop în sine ci este un mijloc de a 
atinge anumite scopuri( note bune, laude, cadouri). În aceste condiţii, învăţarea se efectuează sub 
semnul unei solicitări şi condiţionări externe, fără o plăcere interioară, fără să ofere satisfacţii 
nemijlocite şi cu un efort voluntar crescut.  

Subiectiv, această motivaţie e însoţită de trăiri emoţionale negative (teama de eşec, teama de 
pedeapsă) sau de trăiri pozitive, dar îngust utilitariste (aşteptarea laudei sau a recompensei 
materiale). Învăţarea apare, în acest din urmă caz, atrăgătoare în virtutea consecinţelor ei 
 Tema motivație învățării a rămas de actualitate, iar literatura de specialitate s-a focalizat 



asupra ei. Specialiștii au încercat să găsească modalități de stimularea a motivației pentru învățare, 
dar și tehnici prin care profesorii pot crește gradul de motivare a elevilor. 

Stimularea motivaţiei elevului este o artă care ţine de măiestria şi harul didactic al 
educatorilor,al acelora care, după cum spunea J.A Comenius  au ,,cea mai minunată îndeletnicire 
din lume”. Stimularea elevilor se realizează de către profesor, acesta trebuie să posede anumite 
trăsături de personalitate și un stil de lucru. 

Pentru a motiva elevii spre învățare, profesorii au la îndemâna câteva strategii: 
- Stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile trebuie comunicate clar, încă de la 

începutul anului școlar, ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor. Astfel îi putem 
încuraja să adopte atitudini demne de apreciat și putem preveni comportamentele deviante.   

- Personalizarea clasei. Se pot folosi diverse desene sau alte activități prin care se pot remarca 
elevii clasei. Felul cum arată clasa este o formă de întărire a imaginii de sine. 

- Cunoașterea elevilor reprezintă un important element în procesul de motivare a elevului spre 
învățare. Atenția acordată de profesor elevului demonstrează respectul fată de elev. Simplu 
fapt că profesorul memorează numele elevului, îi știe preferințele, îi dezvoltă elevului 
încrederea în sine, îi întăresc sentimentul de siguranță și apreciere personală. 

- Implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-educative. Putem atrage atenția elevilor 
și prin controlul vocii, contactul vizual, organizarea sarcinilor de lucru într-un mod 
productiv. Profesorul ar trebui să gândească un proces instructiv - educativ viu care să 
potenţeze această disponibilitate naturală a elevilor. 

- Așteptările profesorului devin un factor de motivație. S-a demonstrat că elevii au tendința de 
a se ridica la înălțimea așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai mult 
de la elevi adesea se va şi obţine acest lucru. 

- Profesorul poate deveni un exemplu de comportament pentru elevii săi. Urmând exemplul 
profesorului, elevii își pot modifica propriul comportament.  

- Stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față de fiecare elev în parte. 
- Rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă profesorul este apropiat fizic dar 

și psihic de elevul ce are un comportament deviant, face posibilă oprirea comportamentului 
respectiv.  

- Recompensarea şi întăririle pozitive faţă de oricare comportament sau activitate demnă de 
luat în calcul a elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează să acţioneze la fel şi 
pe viitor. Nu de puţine ori, comportamentul dezirabil este "uitat", pentru a acorda o atenţie 
sporită elevilor care creează probleme. Dar a beneficia de atenţia profesorilor este o întărire 
pozitivă cu valenţe educative semnificative, de care nu întotdeauna profesorul face uz. Cea 
mai eficientă metodă de a recompensa elevii este lauda. Totodată aceasta este și cea mai la 
îndemână. 
S-a constatat că elevii sunt mai implicați în activitățile de învățarea atunci când le este 

prezentat scopul învățării, domeniul unde își pot aplica cunoștințele, atunci când se simt apreciați, 
când le sunt arătate progresele făcute, când sunt curioși.  De obicei, orice proces de învăţare este 
plurimotivat. Eficienţa învăţării scade, dacă exista un nivel minim de motivare sau supramotivare, şi 
creste în cazul unui nivel optim, ca zonă între minim şi maxim, însă în cazul motivaţiei interne nu 
există saturaţie. 
 
  



 
98. DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

ÎN CADRUL OPȚIONALULUI  „CARTEA, PRIETENA MEA” 
 

Profesor înv. primar Verman Cristina 
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui 

 
 Creativitatea este o structură complexă de factori şi procese intelectuale, o capacitate 
generală a personalităţii care-l ajută pe om să creeze ceva nou, original. Printr-o conduită creativă, 
cadrul didactic promovează învăţarea autointenţionată şi o atmosferă neautoritară, permisivă, dar 
bazată pe respect. Conduita creativă presupune folosirea întrebărilor deschise, cu caracter 
operaţional care conduc spre atitudinea de explorare şi dezvoltă curiozitatea epistemică a elevilor. 
Învăţătorul trebuie să fie el însuşi creativ în lecţie. 
 Crearea posibilităţilor de  manifestare a creativităţii potenţiale este condiţionată de utilizarea 
învățării activ-participative. Atitudinea pozitivă faţă de creativitatea elevilor le dezvoltă acestora 
încrederea în forţele proprii. Dascălul trebuie să fie receptiv la ideile originale, chiar dacă uneori nu 
sunt adecvate situaţiei, să lupte împotriva blocajelor creativităţii. O altă modalitate importantă prin 
care se cultivă capacităţile creatoare la elevi o reprezintă utilizarea unor tehnici specifice de 
stimulare a creativităţii: brainstormingul, sinectica, metoda morfologică. 
 Fiind o disciplină opţională, „Cartea, prietena mea”,  permite în mai mare măsură un demers 
dicdactic personalizat spre reuşita actului învăţării. Dintre activităţile cu un pronunţat caracter 
creator utilizate în cadrul opţionalului amintim: 
 ● găsirea unor cuvinte care să reprezinte însuşiri fizice şi morale ale unui personaj dintr-un 
text literar; 
 Elevii au caracterizat personajele principale din povestea lui Creangă „Fata babei şi fata 
moşneagului” în mod antitetic. Dacă fata babei era „slută, urâtă, ţăfnoasă, neîndemânatică, egoistă, 
hapsână, rea la inimă, lăudăroasă”, fata moşneagului s-a dovedit a fi „frumoasă, răbdătoare, harnică, 
ascultătoare, modestă, generoasă, cuminte şi blândă.” 
 ● alcătuirea unor enunţuri în care: 
  - să evidenţieze însuşirile unui personaj; 
 În urma studierii textului „O faptă generoasă” de Edmondo de Amicis elevii au apreciat în 
mod deosebit generozitatea lui Garrone: „generos şi hotărât, îşi asumă vinovăţia, chiar cu riscul unei 
pedepse, pentru a-şi salva colegul pe care nu-l considera adevăratul vinovat. Când vinovaţii îşi 
recunosc fapta, el cere iertare învăţătorului pentru coelgii săi.” 
  - să-şi exprime opinia proprie despre un text literar, un personaj sau o acţiune; 
 Robert Dottrens în „A educa şi a instrui afirma că este deosebit de important „să-i punem pe 
copii să întrebuinţeze cuvintele în diversele lor accepţiuni, în contexte accesibile, aşa încât să poată 
înţelege uşor diferitele lor sensuri.” 
  - să utilizeze expresii plastice selectate dintr-un text literar; 
 Limbajul artistic, care dă expresie unor stări de mare tensiune sufletească, face apel la 
sensurile figurate ale cuvintelor, la diferite procedee artistice pe care elevii le caută şi, deseori, chiar 
le creaază folosindu-le apoi în exprimarea lor curentă. 
 Spre exemplificare, prezentăm câteva exemple de utilizare a expresiilor plastice: 
 „Izvoarele suspină şi cântă în zori împreună cu vântul poveştile stelelor.” 
 „Codrul negru îmbrăţişează parfumul florilor şi aplaudă împreună cu ploaia simfonia 
văzduhului.” 
 „Mândra lună sărută aripa frântă a vântului uşor.” 
 Bogăţia expresivă şi stilistică a vocabularului o dau, în mod deosebit, funcţiile conotative ale 
cuvintelor. Aşa cum arăta academicianul Tudor Vianu în studiul „Dubla intenţie a limbajului şi 
problema stilului”, faptul lingvistic este în acelaşi timp „tranzitiv” şi „reflexiv”. Elementele simple 
de analiză stilistică ce pot fi realizate în clasele I-IV ajută elevii să înţeleagă mai bine mesajul unor 
texte, în special sensul figurat al unor cuvinte şi expresii, care încorporează în conţinutul lor un 



mare potenţial cognitiv şi educativ afectiv. „În acest fel, elementele de analiză stilistică au o 
contribuţie de seamă la îmbogăţirea, precizarea şi nuanţarea vocabularului elevilor”. (Ioan Şerdean). 
 ● propunerea unui alt final pentru un text literar dat; 
 La unul dintre concursurile literare, unde li se cerea elevilor să creeze un alt final textului 
„Căprioara”, de Emil Gârleanu, majoritatea a introdus ca personaj un vânător sau un pădurar care l-
a împuşcat pe lup. Unul dintre elevi a venit însă, cu un final deosebit, original. 
 „Pe cer se frământau nori de ploaie. Căprioara zări în fuga ei ochii înfricoşători ai lupului 
într-un tufiş.Se hotărî să se arunce în faţa lui, pentru a salva viaţa iedului. Dar, în acelaşi moment, o 
săgeată de foc urmată de un tunet sinistru, căzu din cer oprind pornirea lupului pentru totdeauna. 
Căprioara căzu năucită în iarba verde. Nu înţelegea ce s-a întâmplat. Dar animată de viaţă, s-a 
ridicat şi, cu un muget în care a împletit durere, bucurie şi mulţumire lui Dumnezeu, şi-a continuat 
fuga.” 
 Solicitaţi să găsească un alt final pentru povestea „Fetiţa cu chibriturile”, de Hans Christian 
Andersen un elev a imaginat următorul sfârşit: 
 „În casa lângă care se aşezase fetiţa îngheţată de frig, trăia o femeie care nu avea copii. 
Noaptea femeia s-a apropiat de geam şi a observat o mică lumină. Era flacăra chibritului aprins de 
fetiţă. Curioasă a deschis fereastra şi a privit cu uimire chipul de înger îngheţat al fetiţei. A ieşit 
repede în stradă,  a  luat-o în braţe şi a adus-o în casă. A asezat-o în fotoliu lângă sobă. Îşi dorea atât 
de mult un copil şi a considerat-o ca fiind cel mai frumos dar de la Dumnezeu dat de Crăciun! 
 În zori fetiţa s-a trezit înconjurată de căldură şi bucurie.” 
 Este de remarcat faptul că, deşi societatea, posturile de televiziune şi presa oferă atâtea 
exemple negative zilnic, copiii „gândesc pozitiv”, doresc în toate cazurile să triumfe „binele”, 
găsesc întotdeauna soluţii de a schimba cursul unui text literar pentru înfrângerea sau eliminarea 
„eroilor negativi”. Remarcăm faptul că acest lucru l-am observat atunci când, în cadrul unor 
concursuri literare, am cerut elevilor să schimbe finalul pentru texte ca „Puiul” de I.Al.Bratescu-
Voineşti, „Fetiţa cu chibriturile” de Hans Christian Andersen, „Ursul păcălit de vulpe” de Ion 
Creangă, „Privighetoarea” de Mihail Sadoveanu. 
 ● introducerea unui personaj care să schimbe cursul desfăşurării acţiunii textului literar; 
 În cadrul opţionalului „Cartea, prietena mea” am utilizat frecvent această metodă. 
Considerăm că are un rol deosebit de important în dezvoltarea gândirii divergente şi a imaginaţiei 
creatoare; mai mult decât atât oferă prilejul elevilor de a se exprima liber, de a demonstra şi exersa 
creativitatea lexicală. Iată cum a gândit să modifice cursul desfăşurării acţiunii în povestea „Albă-
ca-Zăpada”, de Fraţii Grimm: 
 „Când împărăteasa, cu sufletul său hain, a reuşit pentru a treia oară să o otrăvească pe Albă-
ca-Zăpada, piticii se străduiră zadarnic să o readucă la viaţă. Dar iată că soarta le zâmbi. 
 Deodată, din verdele crud al pădurii cu foşnet de argint apăru Zâna cea Bună. Înduioşată de 
suferinţa piticilor ea dărui din nou viaţă Albei-ca-Zăpada.” 
 ● scoaterea unui personaj modificând astfel cursul textului literar; 
 Pentru ca „binele” să triumfe elevii acceptă cu bucurie dispariţia anumitor personaje 
negative din textele literare.  Astfel în povestea „Frumoasa din pădurea adormită”, de Fraţii Grimm 
au hotărât ca cea de-a treisprezecea ursitoare să nu fie personaj al poveştii. În opinia lor ar fi mai 
bine dacă lupul nu ar mai apărea în „Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă şi nici în „Scufiţa Roşie”, 
de Fraţii Grimm. Exemplele ar putea continua. 
 ● prezenţa elevului ca personaj, într-un moment ales, pentru schimbarea în sensul dorit a 
cursului desfăşurării acţiunii textului literar; 
 Uneori elevii doresc să intervină chiar ei ca personaje active ale unui text literar pentru a da 
cursul dorit evenimentelor de cele mai multe ori, pentru a da strălucire şi evidenţiere binelui. Vă 
prezentăm spre exemplificare una din realizările lor: 
 „În seara aceea mergeam împreună cu părinţii la bunici. Ei aveau casa la marginea 
dumbrăvii. Luna cu sclipiri de diamant ne lumina drumul, iar frigul ne făcea să ne grăbim. 



 Deodată, lângă scorbura unei răchite bătrâne am observat cum stătea ghemuită o fetiţă. În 
acelaşi timp, lătratul subţire al unui căţel ne anunţa că nu este singură. Probabil se rătăciseră. I-am 
propus să meargă cu noi până la marginea pădurii. Oricum, tata o va însoţi. 
 Când i-am văzut primul zâmbet, inima mi s-a umplut de bucurie. Va ajunge, în sfârşit, acolo 
unde îşi doreşte!” 
 ● povestirea prin analogie cu un text literar, a unor întâmplări din viaţa elevilor (activitatea 
solicită selectarea acelor texte care să corespundă cu experienţa lor de viaţă). 
 O altă activitate desfăşurată în cadrul opţionalului „Cartea, prietena mea” a fost povestirea 
prin analogie cu un text literar. Vă prezentăm un astfel de exemplu:  

La cireşe 
 „De câteva zile tot treceam pe lângă casa mătuşii Ioana şi priveam cu jind la cireşele ce 
prinseră a se înroşi în copacul din grădina femeii. Mă tot gândeam cum aş putea face să mănânc şi 
eu câteva. Îmi făceam tot felul de planuri. 
 Îmi iau inima în dinţi şi mă duc la mătuşa. O salut politicos şi o întreb dacă Dănuţ ar putea 
veni la joacă. Mătuşa Ioana mă anunţă cu tristeţe că Dănuţ nu este acasă. Plecase în oraş împreună 
cu unchiul să-i cumpere o bicicletă. 
 Mi-am luat rămas bun şi am pornit pe uliţă spre casă. Dar nu ştiu cum fac căci sar gardul şi 
mă trezesc în cireş. Încep să culeg cireşe crude, coapte, cum se nimereau... 
 Mătuşa îmi citise gândurile căci apăruse deja la poalele cireşului. Mă ameninţa şi striga din 
răsputeri să cobor. Văzând că planul nu mi-a reuşit sar iute pe o creangă spre poale şi de acolo în 
roşiile  ce dădeau în floare şi alerg eu spre gard dar mătuşa după mine! Era cât pe ce să mă prindă! 
Până să sar gardul am dat la pământ aproape toate roşiile. 
 Seara, tata a aflat toată povestea şi a fost nevoit să-i plătească paguba mătuşii Ioana. Eu am 
scăpat cu o chelfăneală bună, dar tata nu mi-a mai cumpărat nici rolele şi nici adidaşii promişi.” 
 ● exerciţii imaginative şi creaţii literare în proză sau în versuri pe teme date; 
 Exerciţiile imaginative oferă elevilor cadrul cel mai favorabil creativităţii, posibilitatea de a 
se juca cu cuvintele, de a crea expresii plastice de o nebănuită sensibilitate. Pornind de la teme ca 
„De-aş fi nor...”, „De-aş fi un râu...”, „De-aş fi o floare...”, „De-aş fi o frunză...” etc. au realizat 
creaţii deosebite, de o reală originalitate, ca de exemplu: 
 „De-aş fi un nor aş pluti ca o pernă de vise pe marea albastră a cerului. Aş dansa pe muzica 
vântului, m-aş lăsa împodobit de razele soarelui cu cununi trandafirii şi aş admira frumuseţea 
pământului. Apoi aş plânge cu lacrimi de bucurie şi aş muri pentru a reînvia în flori, copaci şi râu.” 
 „De-aş fi un râu, mi-aş undui apele printre brazi, aş cânta bucuria pădurii şi i-aş scrie 
amintirile pe pietre. M-aş juca cu razele soarelui, m-aş îmbrăca cu umbra copacilor şi aş alinta peştii 
cu surâsul vesel. Aş sparge chipul norilor pe undele mele şi aş îndemna florile să-şi gătească chipul 
oglindit pe faţa mea.” 
 „Dacă aş fi un strop de rouă, mi-aş cânta existenţa efemeră pe o petală de trandafir. Aş picta 
cu raze reci de lună un vis, aş săruta aripa frântă a vântului uşor şi aş stinge surâsul ultimului chip 
de stea. M-aş îmbăta de fericire cu parfumul trandafirului, aş primi în dar o secundă de strălucire 
aurie, apoi, în concertul înălţător al zorilor, m-aş lăsa sorbit de razele fierbinţi ale soarelui.” 
 În paginile revistei „Visele cuvintelor” elevii şi-au publicat creaţiile în proză sau în versuri, 
făcând astfel cunoscute cititorilor din şcoală şi nu numai, preocupările lor prinvind frumosul joc al 
cuvintelor, capacitatea lor de a se ridica spiritual şi de a visa în pagini de carte. 
            Creaţiile pline de originalitate ne-au demonstrat că, impulsionat şi încurajat, copilul poate 
urca mereu alte trepte pe scara creativităţii. Dacă învăţătorul acţionează prin anumiţi stimuli 
educaţionali asupra colectivului, cunoscând diferenţele interpersonale, abilităţile individuale, 
stilurile comportamentale diferite, motivaţia şi afectivitatea, încurajează elevii să-şi valorifice 
potenţialul creativ. 
 „Mintea copilului este o pădure de vise cu crengile mai încâlcite din cauza furtunii elanului 
constructiv ce trece prin ea”, aprecia George Călinescu. Cei care adoptă o atitudine plină de 
dragoste îi vor vedea pe copii înflorind în prezenţa lor, le vor oferi aripi să se înalţe spre bucuria 
succesului. 



 În „Creativitatea la vârsta preşcolară şi şcolară mică” Ioan Sima afirma „a învăţa pentru a şti 
mereu mai mult şi mai bine, pentru a putea crea în perspectiva timpului şi a cerinţelor societăţii 
pntru care s-a format, aceasta este ideea care trebuie s-o infiltrăm noi, cadrele didactice, elevilor 
noştri.” 
 
BIBLIOGRAFIE 
1.Dottrens, Robert:  - „A educa şi a instrui”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p 89; 
2.Luca, Violeta, Marcu, Elena: - „Ghid metodic –literatura pentru copii –opţional”,   Editura 
Tiparul,  
Vaslui 2003, p 32 - 36 ; 
3.Sima, Ioan: - „Creativitatea la vârsta preşcolară şi şcolară mică”,  Editura Didactică și Pedagogică                                                
R.A., Bucureşti, 1997, p 103. 
 
 

99. FORMELE ŞI METODELE DE MĂSURARE ŞI APRECIERE  
A REZULTATELOR COPIILOR 

 
prof. Voinea Alexandru Ginu 

Şcoala Gimnaziala Izbiceni – judeţul Olt 
 

 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date 
pentru cunoaşterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: 

o observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, 
consemnarea în protocoale individuale sau fişe psihopedagogice; 

o dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psihofizice, a nivelului de 
cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 

Ȋn timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continua a nivelului de 
cunoştinţe şi deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie 
zilnică, prin convorbiri, studiul produselor, activităţi, test. 

Observaţia copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, 
de durată a conduitei în situaţii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, 
precizarea instrumentelor, consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de 
vedere psihopedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând 
consemnarea răspunsurilor şi interpretarea. 

Testul este o probă standardizată. El furnizează date despre caracteristici psifofizici din 
diverse planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a 
intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, 
picture, modelaje etc. 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a 
copiilor pentru a stabili programul viitor sau pentru a finaliza fişele psihopedagogice de acces în 
şcoala primară (fişele de progres). Pentru acest scop se planifică o perioadă de circa două săptămâni 
pentru evaluarea finală. Nu se va abuza de fişele de evaluare sau texte, ci se va apela la o largă 
paletă de mijloace, care să confere copilului siguranţă şi detaşare. 

Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi comune are forme şi metode specifice. 
Se vehiculează o serie de caiete de muncă independent şi fişe de evaluare, ce pot fi însă 

împogăţite şi diversificate.  
Ȋn povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, 

ordonarea lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. 
Ȋn desen şi lucru manual evaluarea se realizează chiar prin analiza creaţiilor; în muzică se pot 

organiza serbări, spectacole pentru părinţi; la activităţile de educaţie pentru societate se propun 



acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, îngrijire a spaţiilor verzi, în care pot fi evaluate 
contribuţiile fiecărui copil; la educaţie fizică se aplică probe de motricitate, forţă, rezistenţă, 
îndemânare specific vârstei. 

Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor se evaluează împreună cu cea a 
activităţilor commune, deoarece este dificil să delimităm cât din performanţele copiilor se datorează 
fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi 
îmbunătăţească rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord şi motivate 
raţional. 

Ȋn acest fel, preşcolarii devin treptat capabili sâ se autoaprecieze, sâ descopere ce au lucrat 
bine, corect, ce achiziţii noi au dar şi ce lipsuri trebuie compensate. De asemenea, părinţii 
preşcolarilor vor afla rezultatele evaluării prin întâlnirile periodice, expoziţii, scrisori tematice etc, 
sporind astfel preocuparea acestora pentru munca educativă şi conţinutul informational vehiculat de 
educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie, eventual şi pentru dotare. 

Noile schimbări apărute în învăţământul preşcolar privind modalităţile de predare care să 
aşeze în centrul actului educaţional copilul şi interesele acestuia impun şi noi strategii de evaluare. 
Dacă în actul predării, educatoarea poate utiliza cu succes metode activparticipative, evaluarea, la 
rândul său, trebuie să fie coerentă cu noile strategii de predare-învăţare, fapt pentru care au apărut 
metodele interactive de evaluare.  

Activitatea didactică modernă este centrată pe demersuri intelectuale interdisciplinare şi 
afectiv-emoţionale, educatoarea urmărind realizarea unor obiective interdisciplinare, ca de exemplu: 
să culeagă informaţii despre o temă dată, să identifice, să rezolve probleme diferite, să realizeze 
conexiuni. Astfel, obiectivele evaluării trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele interdisciplinare 
ale actului predării.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în 
grădiniţă, se înscriu următoarele:  

•Turul galeriei- se utilizează după soluţionarea de către copii a unor sarcini primite în grup. 
Rezultatele activităţilor sunt expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, vizualizează lucrările realizate. Se 
realizează un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. Copiii fiecărui 
grup vor fi, la rândul lor, în calitate de autori şi vor oferi explicaţii privind modul de realizare a 
sarcinii, contribuţia fiecărui membru al grupului, rezultatul muncii lor, dar şi în calitate devizitatori, 
formulând aprecieri despre modul în care au fost rezolvate sarcinile.  

Etapele care trebuie parcurse în realizarea turului galeriei sunt următoarele:  
- formarea grupelor de copii ( 3- 4 copii)  
- comunicarea sarcinii de lucru ( trebuie să aibă mai multe perspective de abordare sau mai 

multe soluţii)  
- activitatea în grupuri  
- expunerea produselor  
- „Turul galeriei” – se examinează corectitudinea rezolvării sarcinilor date. Copiii, în calitate 

de vizitatori trec pe la fiecare exponat şi înscriu comentariile critice, ajutaţi de educatoare, sau 
utilizând simboluri. 

 - activitate în grupuri – timp de 5 minute, fiecare grup reanalizează lucrarea, corectând-o şi 
adăugând elemente, dacă este cazul.  

Utilizând această tehnică de evaluare, educatoarea poate antrena grupurile, reactualiza 
cunoştinţele copiilor şi poate evalua capacităţi şi deprinderi specifice preşcolarilor 

•Scaunul autorului- se utilizează, în special în grupele se Step-by-Step, în cadrul „Întâlnirii 
de dimineaţă”, fiind un procedeu prin care li se oferă copiilor ocazia de a se autocunoaşte, 
autoevalua, de a realiza un dialog cu membrii grupei, de a argumenta alegerea modului de realizare 
a sarcinii, dar şi capacitatea de a-şi spune opinia despre ce ar trebui îmbunătăţit, fără a jigni pe 
cineva. Copilul este „invitat” pe „Scaunul autorului”, pentru a prezenta educatoarei şi copiilor din 
grupă, rezultatul muncii independente sau de grup, după rezolvarea unei sarcini primite. Ceilalţi 
copii intervin, dacă este cazul, prin sugestii, opinii despre ce ar trebui corectat 



•Piramida - poate fi utilizată în cadrul activităţilor, pentru reactualizarea cunoştinţelor, în 
etapa de complicare a jocului( în cazul în care se desfăşoară un joc didactic), ca feed-back al 
activităţilor de observare, povestire, lectură după imagini, convorbire, dar şi în activităţile integrate 
( DŞ, DLC, DOS, DEC), sau la centrele ARTĂ şi CONSTRUCŢII. Prin intermediul acestei metode, 
copiii îşi dezvoltă capacitatea de sintetizare a unor probleme, informaţii, idei, teme, sau a unui text 
literar. 

•Ghicitorile - Stimulează şi exersează capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, 
generalizare, descriere şi evaluare, inteligenţele multiple, iar copiii au ocazia să aplice în situaţii noi 
ceea ce au învăţat.  

În activitatea cu preşcolarii, educatoarea poate utiliza diferite tipuri de ghicitori:  
• ghicitori – descriere , folosite în povestiri, observări, descrieri, jocuri,  
• ghicitori – analiză, folosite în observări,  
• ghicitori de comparaţie, folosite în jocuri didactice, povestiri, lecturi  
• ghicitori de generalizare, folosite în observări, lecturi după imagini, poveşti create,  
• ghicitori literare,  
• ghicitori muzicale, 
• ghicitori eliptice, 
Ca metode interactive de evaluare, ghicitorile pot fi folosite cu succes în evaluarea formativă, 

dar şi în evaluarea sumativă ( concursuri , de ex. „Câştigă cel mai isteţ”, „Răspunde repede şi 
bine!”). 

•Ciorchinele- este utilizată în scopul de a exersa gândirea liberă a copiilor, de a facilita 
realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare. 

Etape în realizarea ciorchinelui:  
- comunicarea sarcinii de lucru  
- activitate individuală ( completarea ciorchinelui de fiecare copil)  
- activitate în perechi - se formează perechi, se prezintă colegului ciorchinele realizat şi se 

completează cu informaţiile noi, obţinute de la acesta  
- activitate în grupuri – fiecare pereche prezintă ciorchinele unei alte perechi, având ocazia să 

descopere cunoştinţe noi, prezentate de colegii de grup,  
- activitate frontală – se completează ciorchinele de pe tablă ( coală A4, flipchart), cu ideile 

comune fiecărui grup, ulterior, grupurile vor denumi o singură idee care nu a fost scrisă.  
Ciorchinele poate fi aplicat în cadrul activităţilor de observare, convorbire, povestire, 

repovestire, la începutul şi pe parcursul unui proiect, pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele 
copiilor despre subiectele din cadrul proiectului respectiv. 

•Posterul 
• Blazonul 
•Diagrama Venn - Se poate utiliza atât în activităţi de predare-învăţare, cât şi în fixarea şi 

evaluarea cunoştinţelor. Diagrama Venn se aplică în activităţi de observare, povestire, joc didactic, 
convorbire.  

Etapele metodei sunt următoarele:  
- comunicarea sarcinii de lucru  
- activitate în pereche sau în grup ( se completează diagrama individual, apoi se discută în 

perechi sau în grup, corectându-se şi completându-se informaţiile)  
- activitate frontală – Se completează de fiecare copil / grup diagrama realizată pe un poster 

sau o coală A3. 
•Examinarea povestirii 
• Jurnalul grafic 
•Harta conceptuală / cognitivă -se defineşte ca fiind o imagine a modului de gândire, simţire 

şi înţelegere ale celui sau celor care le elaborează. În cazul preşcolarului, după multe experienţe în 
acest sens realizează o hartă conceptuală - simplă la început, apoi din ce în mai completă -, 



devenind o modalitate, o procedură de lucru la diferitele domenii experienţiale, dar şi inter - şi 
transdisciplinar. Aceasta procedura poate fi folosită în predare, în învăţare şi în evaluare.  

Harta conceptuală este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de cunoştinţele 
acumulate şi de relaţionările pe care copilul le stabileşte între acestea. În hărţile conceptuale sunt 
incluse idei noi într-o structură cognitivă, fiind rearanjate cunoştinţe deja acumulate, astfel încât idei 
noi dau roade pe terenul metodelor cognitive existente. .  

Etapele metodei sunt următoarele:  
- pregătirea, formarea grupurilor;  
- stabilirea temei de lucru;  
- generarea idelor, definirea conceptelor;  
- structurarea ideilor, selectarea lor; 
 - reprezentarea grafică, elaborarea hărţilor conceptuale;  
- interpretarea: verificarea listei de concepte, analiza utilităţii pentru scopurile propuse, 

analiza relaţiilor dintre concepte;  
- utilizarea hărţilor conceptuale: prezentarea unor proiecte, realizarea unor produse, 

întocmirea unor portofolii.  
Ca metodă de evaluare, harta conceptuală are următoarele avantaje:  
- organizează cunoştinţele existente în mintea preşcolarului;  
- elimină simpla reproducere a unor definiţii sau algoritmi de rezolvare a unei probleme;  
- scoate în evidenta modul cum gândeşte copilul şi cum foloseşte ceea ce a învăţat. 
•Tehnica florii de nufăr 
•Metoda colţurilor 
• Tehnica analitico-sintetică 
• Cubul 
• Turnirul întrebărilor - este o metodă prin care se exersează capacitatea copiilor de a 

formula întrebări pe baza unui text ştiinţific, concurând, dar şi cooperând. Se poate utiliza în 
activităţile de lectura educatoarei, povestire, audiţia unor texte ştiinţifice. Etapele metodei:  

- organizarea colectivului de copii, în grupe de câte şase  
- prezentarea sarcinii didactice presupune anunţarea obiectivelor, explicarea sarcinilor; 

ascultarea poveştii,  
- activitate în grupuri – fiecare membru al grupului va formula singur întrebări adresate în 

primă fază membrilor din grupul respectiv, apoi celorlalte grupe.  
- întrecerea între grupe – membrii celor două grupe se aşează faţă în faţă şi se pregătesc de 

întrecere, fiecare echipă prezintă, pe rând, câte o întrebare echipei adverse, evaluează răspunsul dat 
şi decide punctajul.  

Educatoarea apreciază atât întrebările, cât şi răspunsurile şi validează punctajul. Întrebările nu 
trebuie să se repete. Pentru o evidenţă cât mai exactă, punctajele obţinute se trec într-un tabel.Se pot 
atribui copiilor diferite roluri în cadrul grupului, cum ar fi: „conducătorul”, „ceasornicul” / 
„orologiul”, „energicul”, „crainicul”,etc. 

•Cvintetul 
•R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.)- este o metodă destul de uşor de aplicat în 

activităţile desfăşurate, în special cu preşcolarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei mingi 
de la un copil la altul. Cel care aruncă mingea adresează o întrebare celui care o prinde. Acesta 
răspunde la întrebare, apoi aruncă mingea altui coleg şi îi pune o altă întrebare vizând conţinutul 
care trebuie evaluat ( precizat de la început de către educatoare). Prin caracterul său antrenant şi 
realizată sub formă de joc, metoda menţine trează atenţia tuturor copiilor din grupă, participând 
chiar şi cei mai timizi dintre aceştia. Copiii sunt atraşi de suspansul generat de întrebările 
neaşteptate şi de exerciţiul de promptitudine la care îi solicită jocul.  

Această metodă de evaluare poate fi utilizată cu succes, mai ales la grupa pregătitoare, la 
sfârşitul unor activităţi de cunoaştere a mediului, educare a limbajului, activităţi cu conţinut 
matematic.  



R.A.I. este atât o metodă de evaluare cât şi strategie de învăţare care îmbină cu succes 
competiţia şi colaborarea şi permite realizarea unui feed-back rapid. 

• Jurnalul grupei - este o metodă de evaluare, utilizată destul de des în spaţiul nord-
american, în care sunt menţionate sarcinile de învăţare, paşii parcurşi, dificultăţile şi reuşitele 
copiilor, elemente esenţiale din activitatea desfăşurată. 68 Educatoarea completează în jurnal 
informaţiile obţinute de la copii, iar aceştia pot realiza desene, simboluri. „Jurnalul metacognitiv“ 
constă în evaluarea copilului la sfârşitul zilei cu privire la conţinutul învăţării, rezultatele obţinute în 
activităţile individuale sau comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi întâmpinate, relaţiile şi 
calitatea acestora cu colegii pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de învăţare. Poate lua forma unui 
dialog între copil şi educatoarea sau între copil şi colegii de grupă. Se formulează întrebări de genul: 
„Ce ai învăţat să faci astăzi?“, „Ce ţi s-a părut reuşit în activitatea ta de azi?“, „Ce dificultăţi ai 
întâmpinat?“, „Cine te-a ajutat?“, „Pe cine ai ajutat?“, „Cum te-ai simţit astăzi?“, „Ce activităţi ai 
vrea să repeţi?”, etc . 

 Metodele alternative de evaluare au valoare formativă, prin faptul că oferă posibilitatea 
copilului de a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă; atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o 
imagine permanent actualizată asupra performanţelor copiilor, asigură un demers interactiv actului 
de predare-învăţare, raportându-se la nivelul psihologic al preşcolarilor, prin individualizarea 
sarcinii de lucru. În concluzie, toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă 
la formele tradiţionale, îmbogăţind practica evaluativă. Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt 
înlăturate definitiv, ci sunt completate şi susţinute în procesul evaluării de metodele alternative. 
Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât avantaje, cât şi limite / dezavantaje, este necesară 
îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind determinată de vârsta copiilor, de 
volumul de cunoştinţe, de categoria de activitate şi, în mod deosebit, de obiectivele urmărite. 
 
 

100. ÎNVĂŢAREA NOŢIUNILOR MATEMATICE 
 PRIN JOC DIDACTIC LA CLASA I 

 
Prof. înv. primar  Trifan Daniela 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 
 
„Suntem mici şi ne jucăm. Când ne jucăm suntem conştienţi şi gândim. În orânduielile 

jocului enumerăm, fără să ne dăm seama, etapele de desfăşurare. Ne vine apoi ideea de a 
îmbogăţi conţinutul jocului. Din nou ... gândim, dar mai profund. Parcă ni se pare că ar ieşi 
mai bine dacă schimbăm ceva. Din nou ... gândim, dar inovator”. 

Cunosc\nd locul pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este uşor de înţeles eficienţa folosirii 
lui în procesul instructiv-educativ. 

Activitatea pe bază de joc didactic matematic îndeplineşte funcţii educaţionale variate. La 
patru-şapte ani, jocul didactic dobândeşte o nouă funcţie, aceea de consolidare şi verificare a 
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor însuşite de copii şi constituie în acelaşi timp, un 
mijloc eficient de verificare pentru cadrul didactic. 

 Organizarea activităţilor sub forma jocului didactic sau utilizarea secvenţială a jocului ca 
metodă realizează modificări semnificative atât în conţinut cât şi în calitatea proceselor 
cognitive. Prin joc, activitatea matematică devine mijloc de formare intelectuală, căci jocul 
face trecerea de la acţiunea practică spre acţiunea mintală, favorizează dezvoltarea imaginaţiei 
de tip reproductiv şi creator, realizează trecerea de la reproducerea imitativă la combinarea 
reprezentărilor în imagini. 

 Prezenţa jocului didactic la ora de matematică aduce multe avantaje de ordin formativ: 
-  acelaşi conţinut matematic se consolidează prin modificarea situaţiilor de învăţare şi a 

sarcinilor de lucru; 
-  aceeaşi activitate de învăţare se exersează pe conţinuturi şi materiale diferite, cu reguli 

noi de joc în alte situaţii de instruire; 



- se optimizează algoritmul de lucru şi timpul de execuţie prin intermediul regulilor şi a 
algoritmului de joc; 

- se exersează limbajul şi formarea unor comportamente adecvate prin intermediul regulilor 
de joc şi a sarcinilor. 

     Ca formă de activitate, jocul didactic este specific pentru vârstele mici, clasa pregătitoare 
şi clasa I dar,jocul ca metodă se regăseşte pe secvenţele unităţilor de învăţare de la clasele 
II+IV , ca modalitate de realizare a diferitelor activităţi de învăţare. 
 Introducerea jocului didactic în lecţie se impune mai ales în condiţiile şcolarizării elevilor 
de 6 ani, cunoscându-se puterea lor de concentrare la această vârstă şi nevoia de varietate şi 
mişcare. 
 În general, un exerciţiu sau o problemă matematică poate deveni joc didactic matematic 
dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 
- realizează un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic; 
- foloseşte reguli de joc în vederea realizării sarcinilor propuse cum sunt întrecerea 

individuală sau pe grupe de elevi, recompensarea rezultatelor bune şi penalizarea 
greşelilor comise de cei antrenaţi în rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor propuse; 

- foloseşte un conţinut matematic accesibil, atractiv şi recreativ prin forma de desfăşurare, 
prin materialul didactic ilustrativ, etc.; 

- utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi. 
Jocurile didactice, îmbrăcând o formă atractivă, trezesc interesul şcolarului mic pentru 

îndeplinirea sarcinii didactice şi întreţin efortul necesar executării lui. Ele se pot executa în 
multiple variante. Variantele pot cuprinde sarcini asemănătoare, diferenţa fiind dată de gradul 
de dificultate, în funcţie de vârstă şi nivelul de cunoştinţe. 
 Astfel, jocurile pot fi: cu explicaţie şi exemplificare, cu explicaţie şi fără exemplificare 
sau cu simpla explicare a sarcinii. 
 Dacă un joc se repetă într-o altă formă, pentru a alunga plictiseala şi monotonia, poate fi 
mărit gradul de dificultate fără a diminua atractivitatea, fără să devină obositor. 
 Jocurile didactice pot fi folosite şi ca testări în care învăţătorul să-şi dea seama de nivelul 
de cunoştinţe pe care le deţine elevul la un moment dat, de gradul de însuşire a unei 
deprinderi sau de nivelul de dezvoltare a unor procese psihice. 
 Inclus în structura lecţiei, jicul didactic matematic poate să satisfacă nevoia de joc a 
copilului dar în acelaşi timp poate să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor 
matematice, formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare 
şi joc. 
 Câteva dintre jocurile utilizate în clasa I sunt: rebusul matematic, ghicitorile matematice, 
poeziile-numărători, jocuri pentru recunoaşterea semnelor de relaţie, pătrate magice, jocuri 
pentru formarea unui număr, labirinturile şi poveştile matematice, etc.. 
 Rebusul matematic, de cele mai multe ori utilizat ca activitate individuală,  mi-a dat 
posibilitatea să constat nivelul de cunoştinţe, în general referitoare la însuşirea terminologiei 
matematice. 
 Ghicitorile matematice sau poeziile-numărători fac ca activităţile matematice să devină 
mai plăcute iar cunoştinţele să fie însuşite mai uşor. Pe parcursul însuşirii cifrelor se poate 
prezenta „chipul cifrelor” sau cântecele de exemplu “Cântecul numerelor”. 
 Voi prezenta, mai jos, câteva exemple de ghicitori-matematice pe care le-am utilizat la 
clasă:  

a) Trei căţei ai nu ştiu cui,                                b) Cinci copii c-o sănioară 
Se plimbau prin crâng hai-hui,                          De pe deal, ca vântul zboară. 
Pe la prânz, dintr-un zăvoi,                                Ajungând în jos, râzând, 
Mai ieşiră-n cale doi.                                         Doi pe sanie mai sunt! 
Spune câţi, cu voie bună                                    Socotiţi câţi, în zăpadă 

       Se plimbară împreună?                                      Au căzut de pe grămadă? 
 



b) În grădiniţa cu flori                                      d)   Pe poteca din pădure 
Au înflorit doi bujori,                                         Au plecat s-adune mure, 
Mai stau gata-mbobocite                                    Cinci băieţi şi trei fetiţe 
Cinci lalele rumenite.                                          Cu găleţi şi coşuleţe. 
Câte flori eu voi avea                                          De un urs s-au speriat, 
În buchet, când ţi l-oi da?                                    Patru-n vale-au alergat. 
                                                                             Socotiţi, dacă veţi şti 
                                                                             Câţi, la mure, vor mai fi? 

 Jocuri pentru dezvoltarea deprinderii de a număra în scris, formând şirul crescător sau 
descrescător al numerelor sau unind convenabil punctele din schemă elevii vor descoperi, 
urmărind şirul, imagini plăcute. 
 Dintre jocurile ce vizează şirul numerelor naturale, voi exemplifica următoarele:”Ce 
numere lipsesc?”, “Caută vecinii!”, “Numără mai departe!”, “Găseşte numărul!”, 
“Descoperă regula şi completează şirul!”. 

“Caută şi vei găsi!”- se dau două sau mai multe cifre, elevii având sarcina de a găsi toate 
posibilităţile de formare a numerelor cu cifrele date. 
 “Şiragul de mărgele”- se dă un şirag de biluţe, pe fiecare biluţă fiind scris un număr, 
sarcina didactică este să coloreze numerele mai mari cu 3 decât: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90. 
 “Numără mai departe”- jocul poate fi folosit cu scopul consolidării deprinderilor de 
numărare în concentrul 0-100. Se poate desfăşura sub formă de întrecere între rânduri de 
elevi. 
 Sarcina didactică – exersarea numărării, respectând succesiunea numerelor naturale.
 Reguli: -  jocul începe la un semnal şi elevul respectiv se opreşte la un alt semnal; 
- cel care greşeşte este eliminat, putând reintra în joc dacă observă şi corectează o altă 

greşeală; 
- câştigă rândul în care au rămas cei mai mulţi elevi în joc. 

Jocul poate fi complicat cerându-li-se elevilor să numere din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în  
5, etc. 
 Dintre jocurile ce vizează consolidarea deprinderii de calcul matematic, voi exemplifica 
“Florile matematice”, utilizat la clasa I, la disciplina Matematică şi explorarea mediului. 
 Tema: “Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0+100, fără trecere peste ordin” 
 Scop: - consolidarea operaţiilor matematice de adunare şi scădere în concentrul 0-100,  
- consolidarea cunoştinţelor despre părţile corpului unei plante. 

Sarcina didactică rezolvarea unor operaţii matematice de adunare şi scădere aflate pe 
părţile corpului unei flori. 
Material didactic: fişe cu „flori matematice”, pe fiecare parte a corpului florii se află câte 
o operaţie matematică de adunare şi scădere. 
Fiecare echipă trebuie să rezolve operaţiile matematice aflate pe partea corespunzătoare  

grupei: rădăcină, tulpină, frunză, floare, apoi să coloreze acea parte a corpului florii. 
 Câştigă echipa care îndeplineşte corect şi repede sarcina de lucru. 
 “Campionul”-  jocul se desfăşoară sub formă de concurs între grupe, având ca scop 
consolidarea deprinderilor de calcul corect şi rapid.. Clasa se împarte în trei grupe. Jocul se 
poate desfăşura pe fişă care circulă de la un elev la altul, sau se pot desena pe tablă trei scări, 
pe fiecare treaptă fiind scrisă o operaţie matematică.. Se va avea în vedere ca numărul de 
trepte să fie egal cu numărul elevilor din fiecare grupă. Sarcina didactică este ca fiecare elev 
din grupă să rezolve câte un exerciţiu, urcând treapta. 
 Câştigă grupa de elevi care a urcat cel mai repede treptele scării, rezolvând corect 
exerciţiile. 

“Petalele colorate”-Se pot da spre rezolvare exerci’ii cu dou[ operaţii, adunare şi 
scădere. Alături se desenează o floare cu tot atâtea petale câte rezultate trebuie obţinute. Pe 



fiecare petală este precizată culoarea şi un rezultat. Elevii rezolvă exerciţiile apoi colorează 
petalele cu rezultatele corespunzătoare, după cerinţă. 

“Uneşte ce se potriveşte” -  jocul poate fi utilizat pentru pentru consolidarea sau 
evaluarea cunştinţelor referitoare la operaţii cu numere de la 0 la 100, fără trecere peste 
ordin.Se pot desena cercuri, mai mari, în interiorul lor aflându-se operaţii de adunare sau 
scădere iar dedesupt, cercuri mai mici cu rezultatele operaţiilor respective. Sarcina didactică 
este de a uni operaţia matematică cu rezultatul corespunzător. 

“Cine găseşte cele mai multe soluţii?”- are ca scop consolidarea deprinderilor de calcul şi 
dezvoltarea capacittăţii de a găsi soluţii multiple pentru rezolvarea unei cerinţe. 

Sarcina didactică este de a identifica toate numerele ce se potrivesc. 
Material didactic – fişe cu exerciţii 
Exemplu: 7 + 2 < 10; 8 – 2 > 3. 
Pot fi evidenţiaţi elevii care au găsit toate situaţiile posibile. 
Poveştile matematice , dacă nu le găsim, le putem inventa.O lecţie, fie ea chiar de 

matematică şi explorarea mediului, poate începe cu o poveste scurtă. Când spunem poveşti, ar 
trebui să modulăm vocea, să creăm suspans, să folosim gestica şi mimica, să-i luăm prin 
surprindere şi să-i antrenăm.Pe lângă poveste se pot face şi calcule orale. 

Jocul didactic matematic oferă copilului posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele, 
îi dă posibilitatea să-şi formeze deprinderi în cadrul unor activităţi plăcute. 

Elevii reuşesc, prin intermediul jocului, să înregistreze progrese remarcabile în activitatea 
de învăţare, înlesnindu-se însuşirea noţiunilor. 

Deşi este asociat vârstei copilăriei, jocul nu are vârstă. De  joc sunt dependente atât 
dezvoltarea fizică a copilului cât şi dezvoltarea creativităţii şi inteligenţei copilului. Jocul este 
sursa modelării comportamentului şi rafinarea afectivităţii şi deprinderilor empatice şi sociale. 
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101. ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE  REALIZATE PENTRU STIMULAREA 
CREATIVITĂŢII ELEVILOR  

 
Prof.înv.primar : Ciucure Loredana 

Școala Gimnazială  Nr.3 Lugoj 
 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe 
temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume 
şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde 
suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea 
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea 
activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor 
creative.În acest cadru, şi cadrul didactic îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare 
realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 



ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 
personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele 
mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică 
şi dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a 
conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare 
şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie 
dintre cadrele didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu 

obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi 
extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în 
cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. 

Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi 
artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase 
prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este 
stăpânită de televizor sau de calculator . 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele 
se pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii 
naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul 
activităţilor organizate în şcoală.  

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor 
şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  
pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 
alcătuit scurte texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile 
statornicite în şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Element 
dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au 
avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în 
interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt 
forme de activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de 
pictură, dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din 
punct de vedere interdisciplinar.  

Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile 
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului.De aceea, în acest an şcolar  
când sunt învăţatoare la clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 



Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca 
forma , căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode 
active şi stimulative pentru participarea elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, 
atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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102. IMPORTANȚA MOTIVĂRII ȘCOLARE 
 

Prof.înv.primar Caraliu Aurel 
Școala Gimnazială Nr,1 Mogoșoaia Județul Ilfov 
 

Rezultatele activității de învățare susțin eforturile ulterioare ale elevilor și interesul lor constant 
pentru obținerea unor performanțe din ce în ce mai bune.  

O activitate didactică motivată trebuie să-i implice pe elevi în mod activ și să le capteze 
interesul. 

Motivația reprezintă o condiție esențială pentru reușita elevului în activitatea școlară. 
Stimularea motivației elevilor pentru activitatea de învățare depinde de analiza proprie de motivație 
a cadrului didactic și de modul cum își desfașoară activitațile de predare-învățare evaluare. 
        Motivația elevilor este influențată de nivelul competenței profesorului, cât și de dragul lui de 
implicare în activitatea didactică, de entuziasmul și pasiunea cu care își face meseria. 
       Funcția instrumentală și cea informațională se realizează cu rezultate optime la elevi numai în 
condițiile unei susținute solicitări și exersări a capacităților intelectuale ale elevilor. 

Problemele de motivație ale elevilor sunt extrem de diverse, intervenția profesorului nu se 
poate baza pe rețete ci trebuie adaptată la fiecare situație în parte. 

De noi, dascălii, depinde gasirea unui cuvânt bun pentru fiecare elev, chiar și atunci când 
acesta ne creeaza dificultăți la clasă sau prezintă C.E.S.  

Nu este ușor, însă de noi depinde găsirea strategiei optime de motivare pentru o anumită 
situație, în funcție de treapta motivațională pe care se gasește elevul în ziua de azi, de stilul 
motivațional la care este acesta sensibil, de felul în care își evaluează propria capacitate de efort și 
de experiență. 

Avem șansa să ajutăm la creșterea unor personalități și trebuie să o facem bine! 
Prin folosirea joculu didactic și a metodelor interactive care stimulează elevul şi îl fac să 

descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă. 
Considerăm că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter 
activ-participativ şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. 



Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, manifestarea 
deplină a creativităţii  elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare 
între profesor şi elev. Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 

Stimularea creativităţii şi motivarea elevilor, eficacitatea cu care sunt folosite resursele, 
strategiile utilizate pentru sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor sunt elemente de 
bază pentru lărgirea experienţei educaţionale a acestora, experienţă utilă în integrarea profesională 
pe piaţa muncii, într-o societate în continuă schimbare.  
 
 

103. DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIN 
ÎNVĂŢARE ACTIVĂ 

 
Prof. înv. primar Mînzicu Simona Valentina 

Liceul Teoretic,,Şerban Vodă”, Slănic, Prahova 
 

                 <<Nu începe spunând ,,nu ştii”, ci fă aşa ca la sfârşit el să spună : ,,acum ştiu”.>> 
                                                                                                              (NICOLAE IORGA) 

 
         Învăţământul primar constituie cel mai important segment al sistemului de învăţământ datorită 
rolului şi funcţiilor deosebite pe care le exercită în formarea copilului.  
         Vârsta şcolarului mic reprezintă stadiul ontogenetic în care instrucţia şi educarea produc cele 
mai semnificative efecte asupra individualităţii umane. Nivelul la care se află organizarea şi 
structurarea sistemului biopsihic face ca stimulările selectate şi dirijate conştient să realizeze baza 
necesară deprinderilor şi capacităţilor de asimilare a conţinuturilor informaţionale ulterioare 
şcolarităţii: vorbirea, citirea, scrierea, calculul matematic, deprinderile de cultură civilizată, 
trebuinţele de ordin superior, motivele şi interesele modelate în aşa fel încât să-i permită elevului o 
evoluţie în parametrii specifici unei personalităţi acceptabile. 
         Educaţia este un domeniu în care nu putem vorbi nici de vacanţe, nici de concedii. 
         Şcoala este o componentă a vieţii sociale cu o influenţă determinantă asupra celorlalte 
dimensiuni şi forme ale activităţii umane. Ca urmare, orice reformă socială nu poate ocoli 
schimbarea, modernizarea, adecvarea şi eficientizarea obiectivelor, conţinuturilor ori finalităţilor 
proceselor educaţionale desfăşurate în şcoală. Nu pot face abstracţie de devenirea necesară nici 
actorii acestui proces: elevi, personal didactic, părinţi, comunitate.  
         Instituţia de învăţământ trebuie să asigure adaptarea şi integrarea copilului în climatul pe care-
l impune ca instituţie organizată în scopul educării tinerei generaţii. Această socializare a copilului 
care este învăţat să comunice, să-şi exprime gândurile şi sentimentele, să coopereze, să respecte 
anumite reguli şi să fie conştient de necesitatea respectării unor restricţii, integrarea optimă a 
acestuia în climatul şcolar este condiţia principală a progresului şcolar. 
          Într-o şcoală a schimbării, se construiesc şi se promovează noi standarde de performanţă, se 
redimensionează şi se reconstruiesc competenţele profesiei de cadru didactic, dar şi ale statutului de 
elev. Se organizează şi se reorganizează competenţe, valori şi atitudini, comportamente şi rezultate, 
politici educaţionale şi finalităţi sociale. Este momentul să devenim  cu toţii elevi la şcoala 
schimbării pentru dobândirea competenţelor specifice economiei cunoaşterii şi societăţii 
informaţionale.   
          Aşa cum frumos spunea una dintre colege, noi, cadrele didactice „în fiecare zi trebuie să 
ştergem praful de pe cutia cunoaşterii noastre!” 
          Curios, nu? Căci nu ne-am pus problema acestor  particule fine de colb. Ni se părea că totul 
este perfect, că n-ar fi prea multe lucruri nelalocul lor.  
          Utilizarea  metodelor  R.W.C.T. nu este nici simplă , nici comodă, deoarece necesită o 
laborioasă proiectare şi o pregătire prealabilă a lecţiei. Folosirea lor cu atenţie, cu discernământ şi în 
mod repetat permit democratizarea actului didactic, asigurarea egalităţii de şanse în învăţare pentru 



toţi elevii în condiţiile în care ele se adresează unor inteligenţe multiple şi dau posibilitatea afirmării 
elevilor cu disponibilităţi native diferite.    
          Folosind metodele R.W.C.T. am căpătat un elan mai mare de lucru, mi-am descoperit calităţi 
pe care nu ştiam că le am, am simţit că sunt mai puternică, mai încrezătoare, am scăpat de 
monotonia  plictisitoare a orelor. Am descoperit la fiecare dintre copiii mei o sursă inepuizabilă de 
voinţă de participare şi de dorinţă de a învăţa. Am descoperit cât de talentaţi sunt. Şi, mi-am amintit 
de faptul că oamenii sunt cel mai bine motivaţi să înveţe atunci când desfăşoară activităţi pentru 
care au oarecare talent. Realizând activităţi ca acestea, este aproape sigur că ei vor face progrese şi 
vor evita frustrări nemeritate. Este deci de datoria noastră, a educatorilor, nu doar să încercăm să-i 
motivăm pe elevi în masă, ci mai degrabă să identificăm activităţi care vor oferi rapid răsplata 
pentru anumite grupuri de elevi predispuşi. I-am simţit pe elevii mei emoţionându-se în faţa unor 
astfel de sarcini. Erau emoţii în care plăcerea, stimularea şi provocarea înfloreau.  
         M-am gândit că astfel, probabilitatea ca elevii să înveţe, să-şi amintească şi să folosească după 
aceea experienţele faţă de care au avut reacţii emoţionale puternice,sper eu, pozitive, să fie mai 
mare. 
         Am pornit de la ipoteza că, dacă activităţile de învăţare sunt construite cu ajutorul unor 
strategii didactice având la bază procedee de activizare, participare activă a elevilor, lucru în echipe 
sau pe perechi , elevii fiind încurajaţi să se ajute, să coopereze, să se sprijine reciproc, ele vor 
constitui premisa unor rezultate mult superioare la nivelul dezvoltării gândirii copiilor. 
          După ce am folosit la clasă metodele de învăţare prin cooperare am stabilit ca: 
PUNCTE TARI: 
 - accentul cade pe formativ nu pe informativ, ceea ce duce la progres; 
 - elevii învaţă unii de la alţii; 
 - elevii retraşi reuşesc cu timpul să – şi depăşească timiditatea; 
 - elevii învaţă să negocieze, să cadă de acord, luându-se în discuţie ideile formulate; 
 - se învaţă şi din întrebările puse de coechipieri; 
 - se obişnuiesc să aibă un rol în grup; 
 - cei care lucrează îşi descoperă stilul de lucru, preferă să lucreze cu acei colegi care au 
acelaşi stil de învăţare; 
             - sunt mobilizaţi toţi elevii. 
POSIBILE OBSTACOLE ÎN REUŞITA ACTIVITĂŢII: 
 - sunt şi elevi care nu se implică, lăsând sarcina pe seama altora; 
 - unii elevi perturbă buna desfăşurare a activităţii( se opun permanent, vor să conducă numai 
ei, nu colaborează din egoism sau orgoliu) ; 
 - elevii timizi, care nu se simt bine când ştiu că se află în centrul atenţiei, chiar dacă sunt 
capabili nu constituie modele pentru ceilalţi, ei nereuşind să ajungă la aceleaşi  performanţe ca 
atunci când lucrează independent… 
LA CE CONCLUZIE AM AJUNS: 
 elevii s-au dovedit a fi creativi; 
 au participat toţi în realizarea sarcinilor de lucru;; 
 au fost cooperanţi; 
 au preluat iniţiativele, (şi-au împărţit sarcinile şi le-au realizat); 
 au acceptat ideile colegilor; 
 s-au mobilizat, au devenit competitivi. 

CE SPUN ELEVII: 
 preferă acest stil de lucru deoarece nu se tem de calificativ, îşi fac prieteni, 

învaţă unii de la alţii, le place să se joace, repetă multe cunoştinţe … 
 
  



 
104. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA COPIII DE 3-7 ANI 

 
Prof.înv.primar: Georza Emilia Dorina 

Florian Oana Monica 
Școala Gimnazială Nr. 2 Bistrița Bîrgăului 

 
 

     A comunica înseamnă ,,a fi împreună'', a împărtăși și a te împărtăși, a realiza o comunicare de 
gânduri, simțire, acțiune. 
     Comunicarea este modalitatea fundamentală de interacțiune psihosocială a persoanelor, 
interacțiune ce presupune realizarea unor schimburi informaționale prin intermediul unor 
simboluri și semnificații social generalizate în vederea conservării stabilității sau, după caz, a 
obținerii unor modificări atitudinal-comportamentale la nivelul unui individ sau a unui grup. 
     Comunicarea educațională este cea care mijlocește realizarea fenomenului educațional în 
asamblul său, iar comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea 
unor conținuturi determinate, specifice unui act de învățare  sistematică. 
     Comunicarea didactică se poate structura pe ideea că este o comunicare instrumentală, direct 
implicată în susținerea unui proces sistematic de învățare în care nu apar reacții de conținut 
(centrată pe dobândire de cunoștințe sau deprinderi, motivații, etc.) de cadru instituțional (poate 
exista comunicare didactică în afara procesului de învățământ) sau privitoare la parteneri. 
     În cadrul comunicării didactice au loc schimburi de mesaje semantice (informații, cunoștințe) și 
ectosemantice (atitudini, convingeri); schimbul de mesaje se realizează între educator și elev, între 
personalitatea formată a educatorului și personalitatea educatului. De aceea,  comunicarea didactică 
stă la baza procesului de predare - asimilare a cunoștințelor și cere o selecție documentată și 
justificată a conținuturilor educaționale. Emițătorul și receptorul sunt elevul și cadrul didactic, aflați 
în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă 
un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat (limba) la care se adaugă elementele paraverbale 
și nonverbale. Mesajul este supus unor procese de codare și decodare prin care se asigură înscrierea 
lui în vocabularul  elevului. Dificultatea constă chiar în această traducere a mesajului în limbajul 
operațiilor concrete, sau performale care-l poate depărta pe elev de profesor. Codul folosit (sistemul 
de semne lingvistice) cunoaște o triplă situare: prima la nivelul codului lingvistic, a doua la cel 
didactic, al treilea la nivelul codului specific. Mesajul oral este purtat pe undele sonore, iar mesajul 
scris este textul tipărit, mesajul afectiv este transmis de gestică, mimică, subtextul emotiv al 
vorbirii. Calea de comunicare este multimodală: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă. 
     Pornind de la afirmația ca 'să știi să vorbești înseamnă să te porți cuviincios cu vorbele, care 
sunt o altă formă a lucrurilor, alt timp al adevărului ' (Jean Guihema), permanent ne-am condus 
activitatea didactică pe această acțiune de a vorbi, de a-i face pe copii să înțeleagă sensul cuvintelor. 
Perioada școlară este perioada care se caracterizează prin cele mai profunde, și productive însușiri 
psihice ale individualității, este perioada unei intense receptivități,  sensibilități și flexibilități 
psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa și fructifica potențialul creativ al școlarului, de a-
i forma și dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-acțional în devenire. 
     De mic copilul este atras de povești. Aproape ca nu există familie cu copii, care să nu aibă în 
bibliotecă cărți de povești. De aceea, în organizarea si desfășurarea activităților de lectură ale 
învățătoarei, trebuie respectate cerințele pedagogice ce decurg din particularitățile de vârstă ale 
școlarilor și specificul lecturilor ca mijloc al comunicării. 
     Cercetarea comunicării, inclusiv cea a copilului, a debutat cu cea mai pregnantă dintre 
forme: limbajul. Faptul este, oarecum paradoxal față de drumul firesc al dezvoltării naturale a 
copilului caracterizat de precocitatea manifestării competentelor comunicative față de cele 
lingvistice. Înainte de a fi o ființă vorbitoare, copilul este o ființă  ,,comunicatoare''. 
     Limbajul în perioada  preșcolară, devine un instrument activ și deosebit de complex al relațiilor 
copiilor cu cei din jurul său și în același timp, un instrument de organizare a activității psihice. 



     Varietatea și dificultatea sarcinilor, ilustrează problematica limbajului, cu care se confruntă 
copiii. Aceștia trebuie să achiziționeze și să stăpânească toate nivelurile limbajului, nu numai 
nivelul sunetelor vorbirii, ci trebuie să achiziționeze și să  stăpânească și modul de combinare a 
cuvintelor în propoziție pentru a-și exprima gândurile. 
     Copiii, trebuie să dispună încă de la vârsta preșcolară de capacitatea de a comunica cu cei din 
jur, de a-și exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui o bază în 
activitatea școlară și, apoi  în viața socială de mai târziu. De aici  decurgând necesitatea însușirii 
vorbirii în mod sistematic în cadrul grădiniței de copii. 
     Însușindu-și limba, copilul dobândește mijlocul prin care poate să realizeze comunicarea cu cei 
din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoașterea cât mai deplină a realității obiective. 
Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relațiile lui cu oamenii, cu realitatea 
înconjurătoare, l-ar împiedica, în mare măsură, să participe la o activitate sau alta, dacă nu s-ar 
organiza o muncă instructiv-educativă specială. Limbajul copilului școlar se dezvoltă masiv sub 
influența adulților, cu care stabilește relații de comunicare din cele mai coplexe. Vocabularul 
copilului crește, numărând la vârsta de 6 ani circa 3500 de cuvinte, în condițiile în care există o 
preocupare  în această direcție din partea adulților. În mod spontan copilul își însușește concomitent 
și structura gramaticală a limbii materne. 
     Toate aceste considerente duc la căutarea minuțioasă și selectarea riguroasă a textului literar 
pentru obținerea unor finalități de către copii, prin reproducerea poveștirilor. Evaluarea acestor 
comunicări didactice,  orale, s-a făcut printr-un experiment care a vizat modalități de comunicare a 
unor texte literare cu lecturarea fidelă a textului literar în trei modalități. 
     Cercetările s-au făcut prin aplicarea celor trei modalități: 
          a)-lectura orală auxiliară de mijloace audio-vizuale-context verbal, extralingvistic și mijloace 
audio; 
          b)-lectura orală auxiliară de mijloace audio-context verbal extralingvistic și mijloace audio; 
          c)-lectura orală iconică intermediată de imagine, context verbal, context extralingvistic și 
mijloace audio-vizuale; 
     Fiecare modalitate a fost urmată de anumite exerciții prin care s-au stabilit și verificat nivelul de 
receptare și înțelegere a textului literar și unele posibilități de înțelegere ale acestuia de către copii. 
Cele mai bune rezultate au fost stabilite la modalitatea de la punctual ,,c.''vizând lectura iconică, 
intermediată de imagine,   constatându-se  că, mai mult de jumătate din numărul copiilor din grupă 
au receptat textul, povestind fără a modifica textul, reproducând expresii din textul audiat. 
     Pentru acest experiment a trebuit să respectăm mai multe etape: 
          -am ales textul literar; 
          -am cules și am interpretat date despre autor pe înțelesul copiilor; 
          -am lecturat oral textul, după care momentele importante au fost însoțite de mijloace audio și 
video; 
     Experimentul s-a desfășurat pe durata unei saptămâni. La sfârșitul experimentului, toți copiii au 
asimilat corect textul. Asimilarea corectă a fost favorizată de receptarea textului literar, cu prilejul 
fiecărei etape din săptămână. 
     Apreciem că activitatea cu textul literar este fundamentală în pregătirea copiilor pentru școală, în 
dezvoltarea capacității copiilor de a se adapta la o activitate a cărei finalitate nu este imediată. 
     Aceasta conduce la extinderea evaluării pe timp îndelungat, a receptării textului literar pentru 
cuprinderea tuturor copiilor grupei. Modalitățile de lucru se pot aplica cu precădere în prima parte a 
regimului zilei, la sectorul ,,Biblioteca'',cu grupuri mai mici, cu precădere în activitățile comune, 
sau după-amiază la grădinițele cu orar prelungit. Astfel, se pot introduce exerciții iconice de acest 
gen și în alte activități de comunicare (memorizări, jocuri didactice, convorbiri). 
     În concluzie, noi, educatoarele și învățătoarele, optăm pentru lectura fidelă a textului literar. 
          În modul acesta am efectuat experimental cu următoarele texte literare: 
          ,,Ursul pacălit de vulpe'',de Ion Creangă; 
          ,,Capra cu trei iezi'', de Ion Creangă; 
          ,,Punguța cu doi bani'',de Ion Creangă; 



          ,,Albă ca Zăpada'', de Frații Grimm; 
          ,,Iedul cu trei capre'',de Octav Pancu-Iași; 
     Aceste povești au constituit un mijloc important pe lângă obiectivele specifice - cultivarea 
expresivității limbii, folosirea mimico-gesticulației în exprimare, socializarea prin intercomunicare 
rezolvând anumite sarcini ale dezvoltării comunicării, de exemplu: 
          -aprofundarea conținutului poveștii: 
          -redarea conținutului prin mijloace de exprimare proprii; 
          -pronunțarea corectă a cuvintelor; 
          -înțelegerea sensului figurat al cuvintelor și expresiilor din poveste; 
          -dezvoltarea fluidității exprimării verbale suficient de expresive. 
     Sporirea eficienței acestor activități se realizează folosind permanent mijloace vizuale 
concomitent cu expunerea verbală. 
Un alt procedeu care a dat rezultate bune a fost folosirea videoproiectorului  în activitatea de 
povestire. 
În activitățile de fixare a poveștilor, copiii au făcut cu multă ușurință legătura logică între expresiile 
din text si semnificațiile lor. 
     Forma specifică a comunicării în perioada preșcolară este cea a limbajului oral, prin care se 
realizează în primul rând comunicarea și cunoașterea. Vorbirea ca activitate comunicativă se 
însușește treptat, prin numeroase exersări, experimente ce au loc pe parcursul întregii vieți începând 
din copilărie, iar cunoașterea se realizează din aproape în aproape, bazată pe suport intuitiv, prin 
intermediul participării active a copiilor. Ca proces comunicațional, limbajul transmite un conținut 
informațional și semantic, știut fiind  că fiecare cuvânt are o semnificație principală și multe sensuri 
secundare atribuite de latura semantică a limbii. 
     Pe de altă parte, limbajul este cel care ajută la evaluarea majorității activităților ce se desfășoară 
la nivel preșcolar. 
     În procesul instructiv-educativ din grădiniţă vorbim mai puţin despre dialog, dar mai mult despre 
conversaţie, utilizată în cadrul convorbirii. În grădiniţă, dialogul întrebărilor şi răspunsurilor poate fi 
realizat sub formă de exerciţiu ludic, prin intermediul unor personaje, prin intermediul unor 
simulări. Copiii sunt puşi astfel în situaţia ,,jocurilor de rol’’, ca mijloace de educare a limbajului 
spontan. Nu trebuie neglijată contribuţia convorbirilor la formarea deprinderilor de comunicare 
socială, la dialog respectuos între parteneri, la schimbul reciproc de mesaje. Jocurile de rol sunt 
jocuri de simulare în care copiii devin actori ai vieţii sociale, sunt jocuri ale replicilor după un 
scenariu propus, dar cu efecte lingvistice evidente din punct de vedere al dialogului între ,,micii 
actori’’. Un aspect particular al jocurilor de rol este dramatizarea. Ea are un caracter activizant, 
preluând o parte din efectele spectaculoase ale scenei. Se poate organiza pe replici exacte, textuale, 
pe baza unor replici creatoare sau pe stimularea spontaneităţii ,,actorilor’’. Dispunem de texte care 
se pretează la interpretări ,,artistice’’ : ,,Ursul păcălit de vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Ridichea 
uriaşă’’, precum şi alte texte cu dialog asumat sauimprovizabil. 
     Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea corectă a vorbirii. Acum se produc 
modificări cantitative care vizează însușirea pronunției corecte, constituirea lexicului de bază, 
apariția limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcțiilor 
cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale. Argumentele de 
ordin pedagogic subliniază rolul hotărâtor pe care îl au influențele sistematice asupra dezvoltării 
copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul social, de modelele de 
exprimare oferite de adulți (părinți, educatoare). 
     În grădiniță, parcurgând cele trei grupe, copiii dobândesc un bagaj de cunoștințe, iar vorbirea 
devine mai bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a gândirii și o continuitate 
pentru școală. 
     Astfel, întreaga expriență instructiv-educativă din grădiniță atestă posibilitatea și utilitatea 
cultivării limbajului oral, în strânsă legătură cu dezvoltarea vorbirii, efectuându-se exerciții de 
pronunție și de exprimare. 



     Educatoarea trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de întreaga grupă, să accepte greşelile, fără 
a-i ironiza pe copii, să fie creativă, să fie corectă, să-i felicite pe copii, să-i încurajeze şi să-i 
recompenseze aşa încât să realizeze o bună cooperare în comunicare. În creşterea calitǎţii actului 
educaţional o mare importanţǎ revine modului în care dascǎlul reuşeşte sǎ comunice cu copii, 
modului cum acesta faciliteazǎ comunicarea între copii. 
     Folosind limba ca mijloc de educație: intelectuală, morală, estetică, educatoarea le dezvoltă 
vorbirea necesară în procesul de comunicare și de cunoaștere a vieții înconjurătoare și în același 
timp le perfecționează exprimarea, corectează pronunția, îmbogățește vocabularul și ajută pe copii 
să-și  însușească în mod practic structura gramaticală a limbii române. Limba este mijloc de păstrare 
și transmitere a tezaurului științei și culturii, este 'întâiul mare poem al unui popor' cum spunea 
Lucian Blaga. 
     Comunicarea didactică are rol hotărâtor în derularea şi eficientizarea actului educaţional. 
Constituie o premisă a reuşitei actelor pedagogice, dar şi o finalitate a acestora, deoarece, un 
obiectiv general al învăţământului îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative a 
şcolarilor. 
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105. JOCUL –ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI CLASA ÎNTÂI 
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              În grădiniţă/ școală jocul deţine un rol atât de mare în activitatea copilului pentru că 
satisface dorinţa lui firească de manifestare şi independenţă . Realitatea care-l înconjoară fiind mult 
prea complexă ,el caută să o cunoască ,să se orienteze în mediul înconjurător .Jocul este tocmai una 
din activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală .De aceea unii psihologi ( H.Wallon) 
consideră jocul ca pe o activitate de pre- învăţare .Acţionând asupra obiectelor şi fiinţelor din jur 
,copilul cunoaşte treptat această lume ,îşi satisface nevoia de mişcare şi înţelegere ,dobândeşte 
încredere în puterile proprii. Esenţa jocului constă tocmai în reflectarea şi transformarea pe plan 
imaginar a realităţii înconjurătoare.Jocul nu constituie pentru copii o simplă distracţie . 
            Jucându-se ,copilul cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa .Cunoaşterea lumii prin jocuri este 
accesibilă şi atractivă pentru copii. Copilul îşi exprimă dorinţa de a cunoaşte mediul înconjurător 
prin descoperirea şi cunoaşterea activă a obiectelor pe care le foloseşte în jocul său.Aceste obiecte 
sunt mânuite într-un mod diferit iar copiii prin aceasta încep să cunoască însuşirile lor variate cum 
ar fi : duritatea,forma,mărimea ,greutatea,culoarea. Conţinutul jocurilor se lărgeşte într-o sferă mai 
mare pe măsură ce preşcolarii îşi măresc vârsta şi trec în următoarele grupe acest conţinut 
,reflectând şi relaţiile sociale dintre oameni. 
           Multitudinea jocurilor se oglindeşte tot mai mult în diferite fenomene ale vieţii care pot fi 
complexe sau în aspecte variate din viaţa adulţilor.Se poate afirma că jocurile copiilor sunt o 
adevărată oglindă a societăţii.La început jocul copiilor reflectă relaţiile reciproce dintre membrii 
familiei ,iar cu timpul se lărgeşte orizontul relaţiilor familiale . Atât în grădiniţă cât şi în familie au 
ocazia să vadă diferite exemple şi anume că cei mari îi ajută pe cei mici ,că sunt politicoşi 
,condamnă nedreptăţile ,apără pe cei care au nevoie de ajutor ,condamnă pe cei care mint . Toate 



aceste atitudini şi relaţii morale se găsesc reflectate în jocurile copiilor.                                      
Fetiţele le ţin lecţii de morală păpuşilor neascultătoare imitând adulţii ,laudă pe cele care ascultă de 
părinţii lor şi dau exemple de fapte bune .În aceste condiţii în jocurile copiilor se regăsesc criteriile 
adulţilor şi aprecierile morale. 
           Cunoştinţele obţinute şi experienţa pe care copilul o dobândeşte în timp ce se joacă se 
reflectă asupra dezvoltării sale emoţionale,intelectuale şi psihice ,iar jocul este o metodă foarte 
valoroasă deoarece îl ajută pe copil să se integreze în mediul social ,natural şi totodată îl face să 
înţeleagă lumea înconjurătoare.Cu ajutorul jocului preşcolarii/ școlarii îşi pot pune în evidenţă 
calităţile şi abilităţile pe care le deţin :creativitatea şi capacitatea de a rezolva unele probleme pe 
care le întâmpină ,curiozitatea ,independenţa ,imaginaţia.De asemenea se poate relata că jocul este o 
excelentă metodă de a explora valorile personale şi sentimentele şi de a descoperi aptitudinile 
înnăscute ale copilului. Dacă copilul percepe jocul ca pe o activitate relaxantă şi cu o mare lejeritate 
,atunci cu siguranţă jocul se va transforma într-o situaţie adevărată de învăţare care-l va solicita pe 
copil într-un mod normal ,atractiv şi autentic.. În timpul desfăşurării jocurilor acestea constituie o 
activitate care oferă plăcere copilului ,dar nu numai în timpul jocului, copiii deseori fac eforturi 
încercând şi sentimentul dezamăgirii ,însă cu toate aceste emoții ei nu renunţă la joc.  
          Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinii imaginative a copilului, dezvoltarea capacităţii de a 
crea sisteme de imagini tipice despre fenomene şi obiecte şi de a efectua diferite combinări mintale 
cu imaginile respective ,precum şi operaţii similare cu acelea săvărşite la început cu obiectele 
materiale. Descoperind influenţele formative ale jocului de-a lungul preşcolarităţii putem constata 
că pe lângă aceste influenţe formative ,jocul didactic constituie în acelaşi timp un foarte important 
mijloc de educaţie estetică a copilului preşcolar.În timpul desfăşurării jocului se dezvoltă atât 
emoţiile şi sentimenele estetice ,cât şi gustul pentru frumos al copiilor. Aceste influenţe amintite se 
diferenţiază odată cu natura jocului ,în unele cum sunt cele de construcţie ,îşi fac frumoase 
construcţiile formându-şi totodată gustul estetic. 
          În jocurile cu dramatizări copiii trăiesc variate emoţii estetice în timp ce interpretează diferite 
roluri , un rol important avându-l şi materialul auxiliar prin estetica sa , stimulând emoţiile şi 
sentimentele discutate . În viaţa copilului jucăria are un loc important şi putem afirma că ,copilul nu 
o foloseşte ca şi cum ar fi un obiect neînsufleţit ,dimpotrivă în plan imaginativ şi afectiv ,copilul îi 
conferă însuşiri care pun stăpânire pe toată fiinţa lui ,fiind un tovarăş de viaţă. Transformând şi 
însufleţind obiectele cu care se joacă ,acestea încetează să mai fie o bază materială ,un accesoriu al 
jocului ,iar dacă copilul o transformă se transformă automat şi el ,dezvoltându-şi dorinţele , 
sentimentele ,trebuinţele şi conştiinţa de sine.În aceasta constând valoarea educativă a jucăriei care 
este inclusă de către copil în joc şi cu alte cuvinte în procesul de dezvoltare a personalităţii 
copilului. În planul senzorial – receptiv copilul supune deseori obiectul cu care se joacă unei sinteze 
şi analize amănunţite ,aceasta putând duce la stricarea lor.Acest lucru nu trebuie interpretat ca o 
expresie a naturii antisociale a copilului sau o tendinţă a lor de a distruge ,ci o simplă manifestare a 
curiozităţii lor neobosite, a dorinţei lor de investigaţie .El simte nevoia să descopere elementele 
componente ale jucăriilor ,să vadă din ce sunt alcătuite şi ce se poate ascunde în interiorul lor. 
Jucăriile dezvoltă imaginaţia creatoare a copilului constituind un corespondent direct al lucrurilor şi 
fiinţelor din jur ,iar vis-a –vis de ele ,el acţionează în plan imaginar ca şi când ar fi obiecte reale 
,atribuindu-le funcţii sociale determinate.  
                    În continuare voi exemplifica trei jocuri ( de interior și exterior): 
CĂPITAN DE NAVĂ 
Loc: clasă 
Participanți: 6-15 copii 
Materiale: sfoară, scaune și vaporașe confecționate de copii 
Scop: Dezvoltarea îndemânării 
Participanții stau pe scaune, unul lângă altul. Ei primesc câte o sfoară sau panglică lungă de 4 m.La 
un capăt al sforii, fiecare leagă câte un vaporaș confecționat în prealabil, fie din lemn fie din hârtie. 
Celălalt capăt va fi ținut în mână. 



La un semnal al conducătorului jocului, toți copiii încep să-și înfășoare sfoara în jurul degetului 
arătător de la mâna stângă, trăgând vaporașele spre ei, fără ca ele să se răstoarne. Dacă unul dintre 
vaporașe se răstoarnă, elevul trebuie să-l repună în poziția inițială și reia cursa. 
Cine reușește să treacă primul vaporașul său peste linia de sosire, trasată înaintea scaunelor, este 
desigur numit. ,, căpitan de navă,, 
BATE PALMA 
Loc: în aer liber 
Participanți: 20-30 copii 
Materiale: minge ușoară 
Scop: învățarea prinderii și pasării mingii 
Participanții formează un cerc, în centrul căruia se află conducătorul jocului. Acesta pasează mingea 
la întâmplare, iar cel care o primește este obligat să bată din palme, înainte de a prinde mingea. 
Dacă nu bate din palme sau scapă mingea este eliminat. Câștigîă cel care rămâne ultimul în joc. 
ATENȚIE LA FLUIER 
Loc: în aer liber 
Participanți: două sau mai multe echipe 
Material: fluier 
Scop: Dezvoltarea atenției, vitezei și promptitudinii 
Componenții echipelor stau în coloană câte unul. Conducătorul jocului stabilește că, la un semnal cu 
fluierul, copiii execută două sărituri în lungime, la două fluiere se întind pe iarbă, la trei semnale , 
elevii se cațără pe ceva….etc (fiecare poate îmbunătății jocul).Cei care greșesc sunt eliminați din 
joc, joc care trebuie să se desfășoare rapid, iar ordinea semnalelor să-i surprindă pe copii. 
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 În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea româneascã și a cerinței de 
integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse naturale 
devine tot mai acută, una din multiplele soluții spre care se înclină este valorificarea într-o mare 
masură a potențialului creativ al individului. 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea științei si tehnicii 
implică un înalt nivel de cunoaștere din partea tuturor celor care participă la procesul de producție, 
precum și valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăși esența 
personalității umane constând în afirmarea ei creatoare. Având în vedere importanța limbii și 
literaturii române ca obiect de studiu, dar și importanta acesteia în activitatea umană, este necesar să 
ne ocupăm în mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităților creative ale elevilor 
în cadrul lecțiilor de Comunicare în limba română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva 
strategii didactice adecvate și eficiente, care să contribuie cu maximă eficiență la stimularea și 
dezvoltarea creativității elevilor din ciclul pimar. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea 
poate deveni o modalitate de învățare cu multiple beneficii pentru școlarii mici. Aceștia sunt de-a 
dreptul încântați să li se ofere șansa să-și exprime gândurile și sentimentele în moduri cât mai 



variate și originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se 
ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât si învățătorul în realizarea 
obiectivelor propuse. Identificarea unor metode și procedee care să faciliteze stimularea 
creativității, găsirea unor căi de activizare a învățării, face viața școlară mai dinamică, motivantă și 
interesantă, învățătorului oferindu-i-se satisfacții deosebite. 

Flexibilitatea în ceea ce priveste adaptarea continuturilor la nivelul de dezvoltare concretã si 
la interesele copiilor, precum si punerea accentului pe învãtarea proceduralã, conducând la 
structurarea unor strategii si proceduri proprii de rezolvare de exercitii, de explorare si de 
investigare, la dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea limbii române în 
contexte variate. 

Dezvoltarea spiritului de observație, a gândirii și imaginației, dezvoltarea aptitudinilor de 
ordin caracterial până la setul direcțional al personalității creatoare (corelația integrativă a 
intereselor și aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exercițiilor de limba română. De 
asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învățării, precum și de crearea în 
clasă a unei atmosfere permisive, care sã favorizeze comunicarea în activitatea de învățare. Suplețea 
și originalitatea gândirii, găsirea unor soluții noi și satisfacția față de găsirea acestora pot fi cultivate 
prin toate disciplinele de învățământ, dar în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de 
studiul limbii și literaturii române. 

Lecțiile de Comunicare în limba românã oferă reale posibilități de organizare și desfășurare 
a unor multiple activități menite a dezvolta capacitatea de creație a elevilor. Dintre acestea pot fi 
amintite: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, 
intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea 
povestirilor, realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea propozițiilor după 
scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă și invers. 

Un loc important în dezvoltarea limbajului și a vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor 
didactice orale, asemenea activități de învățare oferind elevilor nu numai bucuria și satisfacșia de a 
se juca, dar sunt și un real prilej de dezvoltare a capacităților de exprimare orală si în același timp de 
dezvoltare a capacităților creative. Pentru ca activitatea didactică să aibe o mai mare atractivitate 
pentru elevi, se pot utiliza o serie de jocuri didactice: “Să găsim familia cuvântului”, “Cine 
rãspunde repede și bine?”, “Jocul însușirilor”, “Ordonați și transformați”, “Cele mai frumoase 
expresii”, „Unde e greșeala?”/ “Unde sunt greșelile?”, “Eu spun una, tu spui multe”, “Eu, tu, el, 
noi, voi, ei”, “Cum nu este?”, “Cel mai bun povestitor”, „Spune cum e corect!”, “Litera se 
plimbã”, “Scara cuvintelor”. 

Exemplificări: 
Litere „surori”, cuvinte deosebite! 
cară → gară  coală →   când →   măcar →  
creier →  
 Pune „j” în loc de „ş” / „f – s” 
şir →  şoc →   şură →  şale → 
fus →   foc→   far →   fac → 
 „Descoperă cuvintele” 
 Se vor folosi imagini. 
ruămp  pcoca  lăuna  rume 
(prună)  (copac)  (alună)  (mure) 
„Scara cuvintelor” 
 Găseşte cuvinte care să înceapă cu ultima silabă a celui dinainte. 
Toma 
     
 
 
 
 



 „Litera se plimbă” 
 Învăţătorul plimbă pe stelaj o literă. Li se cere elevilor să citească noile cuvinte obţinute. 
Exemplu: ra – c ra - ma 
         – r           - na 
         – s        - ţa 
        - ră 
 Varianta a II-a 
Exemplu:     - să  - ră    - ră 
     ca – lă        ba – bă          pa – ră  
          - nă             - tic                - tă 
 „Razele Soarelui” 
 În punctul din mijloc al unui cadran  unde se întâlnesc razele soarelui se pune o literă din 
alfabet. Elevii au sarcina dea alcătui cuvinte cu acestă literă. 
Exemplu:             armură  aţa 
   od         ama 
                       oi                 r       ar 
     aze                  ac 
               ăsare        
 „Repetă vocala!” 
 Clasa se împarte în două grupe. Învăţătorul scrie o vocală pe tablă. elevii au ca sarcină 
săgăsească cuvinte în componenţa cărora o vocală să se repete de două ori. Va câştiga grupa care a 
găsit mai multe cuvinte. 
Exemplu:    „o”  „a”  „i”  „u”  „ă” 
    cocor   rama  iepuri  untură  mărăcine 
    compot  cana  pitic  ustură  vrăbiuţă 
    topor   casa  ilic  cucu  căutăm 
    popor  raţa  ibric  nucul  mărgăritar 
 „Aranjează literele!” 
 Învăţătorul propune un cuvânt, apoi cere elevilor să combine literele sau silabele cuvântului 
şi să formeze cât mai multe cuvinte noi. 
Exemplu:  maramă→ aramă, am, rama, amară,ar, mamă, ram, Mara, ora etc. 
„Cuvântul buclucaş” 
  La o literă dată se adaugă câte o literă în faţă pentru a obţine cuvinte noi. 
Exemplu:         a   i 
           ea             ai 
         nea           cai 
       unea         scai 
    punea       uscai 
,,Dicţionarul” 

Scrie pe verticală literele fiecărui cuvânt dat şi găseşte cât mai multe cuvinte care încep cu 
aceeaşi literă: carte, urs, poveşti, Cornel. 

 MODEL: S: Sorin, Someş, Suceava 
   i:   iepure, iaz, iarbă 

    ,,Cuvinte dintr-un cuvânt” 
Formează cât mai multe cuvinte din literele cuvântului: anotimp, învăţătoare, etc. 
 MODEL: anotimp = an, oi, timp, top, pot, pana, pita, patima, pom, etc. 
Din categoria tehnicilor de stimulare a creativității, utilizarea  dramatizărilor, a  jocurilor  de 

rol, cu prilejul cărora elevii au fost puși în situații imprevizibile reprezintă ,de asemenea, activități 
menite a dezvolta capacitatea de creație a elevilor. O altă modalitate de stimulare a creativității este 
realizarea unei sarcini de muncă pe grupe. Elevii sunt împărțiți în grupuri. Fiecare grup va strânge 
informații, le va sintetiza și le va prezenta pe subteme, va realiza desene și ansambluri care vor 
reprezenta caracteristicile anotimpului toamna. 



Dramatizarea este un joc al copiilor care le dă satisfacție și le stimulează creativitatea 
lingvistică. Este un exercițiu prin care școala învață copiii cum să învețe împreună astfel încât 
conținutul instruirii să devină eficient. Dramatizarea poate fi privită ca o activitate complementară 
în cadrul unui opțional care se poate desfășura pe parcursul unui an școlar, dar și ca metodă sau 
mijloc de realizare a unei activități în special în cadrul orelor de comunicare în limba română. 
,,Influența pozitivă a dramatizării asupra copilului se reflectă în comportarea și atitudinea copilului, 
în felul în care acesta trăiește rolul. Un element de o importanță deosebită este acela al trăirii 
afective generate de o poveste dramatizată, intensitatea impresiilor născute din contactul cu 
întâmplari și personaje deosebite”. În perioada școlarității mici dramatizarea este o metodă euristică, 
bazată pe utilizarea adecvată a mijloacelor și procedeelor artei dramatice. Metoda trebuie însoțită 
obligatoriu și de conversație sau explicație, pentru a putea desprinde valențele educative ale 
momentului respectiv. 

Metoda jocului de rol se bazează pe ideea că se poate învăța nu numai din experiența directă 
ci și din cea simulată. A simula este similar cu mima, a te preface, a imita, a reproduce în mod fictiv 
situații, acțiuni, fapte. Copiii pot învăța despre ei înșiși, despre persoanele și lumea din jur într-o 
manieră plăcută și atrăgătoare. Stimularea prin joc de rol duce la creșterea gradului de adaptabilitate 
și la ameliorarea relațiilor dintre copii, dezvoltând gândirea critică, capacitatea de exprimare și cea 
empatică. Este o metodă care constă în provocarea unei discuții plecând de la un joc dramatic pe o 
problemă cu incidență directă asupra unui subiect ales. Trebuie să precizăm că scenariul trebuie să 
fie spontan, și nu premeditat, creând premiza unei exprimări sincere, deschise, natural a copiilor cu 
privire la problema atinsă. Jocul propru-zis nu trebuie să dureze mai mult de cinci minute, după care 
vor urma intervențiile și comentariile ,,spectatorilor”. După cum apreciază unii specialiști, jocul de 
rol conduce la următoarele obiective: învățarea modurilor de gândire, trăirile și acțiunile specifice 
unui anumit statut; dezvoltarea empatiei și capacității de înțelegere a opiniilor, trăirilor și aspiațiilor 
altora; stimularea aptitudinii de a surprinde, înțelegere și evaluarea orientărilor valorice ale 
partenerilor de interacțiune; formarea experienței și competenței de a rezolva situațiile problematice 
dificile; verificarea comportamentelor formate și destrămarea celor greșite învățate. 

Dezvoltarea competențelor de comunicare se realizează prin utilizarea metodelor activ-
participative care solicită interesul, creativitatea, imaginația, implicarea și participarea elevului, în 
scopul însușirii unor cunoștințe care să-i folosească. 

Așadar, noile metode se bazeazã pe toate formele de organizare a activităților (individual, 
perechi, grup și frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învățare, în care fiecare contribuie 
atât la propria învățare, cât și la procesul de învățare colectivă. Elevii sunt solicitați să apeleze la 
acele surse care îi ajută să rezolve problemele și sunt implicati în experiențe de învățare complexe, 
proiecte din viața reală prin care își dezvoltă cunoștințele și deprinderile. 
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Prof.inv.primar  Trofin Maria Laura 

                                                                                           Şcoala Gimnazială Drăgăneşti Neamţ  
 

,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă ,educaţia este viaţa insăşi.” 
(John Dewey) 

 
Un vechi proverb chinezesc spunea: ‘‘Dacă te gândeşti la anul care va urma, plantează un 

copac! Dacă te gândeşti la secolul care va urma, educă copiii!’’ pentru atingerea acestui ţel, o 
importanţă deosebită o are sistemul educaţional. Acest sistem educaţional este menit să dezvolte 
conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare membru al societăţii să devină conştient de 
locul şi rolul său în natură. 
 Educaţia cu privire la ocrotirea naturii se poate realiza cu succes aproape la toate disciplinele 
şcolare, accentuându-se astfel caracterul interdisciplinar şi transdiciplinar al acesteia. Instituţiile de 
învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire a mediului, iar copiii pot 
să formeze marele val de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în materie de ecologie îşi va atinge 
scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, viitorul de mâine, să fie convinsă de necesitatea ocrotirii 
naturii şi va deveni factorul activ în acţiunea de împăcare a omului cu natura. Educaţia ecologică 
trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi responsabilitate faţă de 
resursele naturale în vederea ocrotirii lor.   
 Educaţia ecologică (pentru protecţia mediului înconjurător) are ca scop  schimbarea viziunii 
pe care noi o avem asupra lumii, înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, 
între om şi natură, implicarea în rezolvarea problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor 
la scară socială. Educaţia ecologică proiectează şi realizează următoarele obiective: 

• Dobândirea de cunoştinţe ecologice şi formarea unei gândiri ecologice, dinamice şi 
creative, care să contribuie la înţelegerea pericolului fenomenelor poluante şi a necesităţii 
luării măsurilor eficiente de prevenire şi înlăturare a poluării, de ameliorare ecologică a 
mediului ambiant, în vederea obţinerii unui mediu curat, pur şi a unui climat intern şi 
internaţional de înţelegere, cooperare şi pace. 

• Formarea de priceperi, deprinderi şi obişnuinţe ecologice care să-l ajute pe om să contribuie 
efectiv, practic, la prevenirea şi înlăturarea poluării, la realizarea unui mediu ambiant pur, 
curat şi a unui climat intern şi internaţional de înţelegere, cooperare şi pace. 

• Formarea de convingeri şi sentimente ecologice, obiectivate în simţiri şi trăiri superioare, 
care să determine oamenii să-şi folosească toate forţele lor pentru prevenirea şi înlăturarea 
poluării şi pentru asiguratea unui mediu ambiant curat, pur şi a unui climat intern şi 
internaţional de înţelegere, cooperare şi pace durabilă. 

Educaţia ecologică trebuie să determine oamenii să păstreze puritatea şi frumuseţea naturii, să 
păstreze curăţenia mediului înconjurător, aducând totodată ameliorarea naturii prin extinderea 
pădurilor şi spaţiilor verzi, prin păstrarea purităţii apei, aerului şi solului. Educaţia ecologică trebuie 
să determine oamenii pentru a crea pe plan naţional şi internaţional relaţii şi climat demne, 
civilizate, democratice şi etice.   
              Educaţia în domeniul ocrotirii mediului şi  acţiunile ecologice  încep urmărindu-se prin 
reprezentări grafice, prin desene şi lucrări tehnologice, formarea noţiunilor de mediu social, natural 
şi familial. Treptat, copilul îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce în ce mai 
logice şi chiar problematice, ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor mici, 
la cunoscuta şi proverbiala  lor curiozitate. 
            În şcoală, noi, educatorii avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare a cunoştințelor 
despre sol, apă, aer, vieţuitoare, lanţ trofic  etc., rolul acestor elemente în viaţa locuitorilor TERREI. 
             Oricât ne-am strădui, prin mijloace moderne, să ne formăm un mediu ambiant cât mai 
plăcut cu aer condiţionat-rece sau cald, lumina cât mai difuză şi muzica electronică în surdină, 



oricât i-am invidia pe cei ce trăiesc în oraşe ultra sofisticate, cu blocuri la care te uiţi  ca după 
avioane, cu siguranță nu pot fi mai fericiţi ca noi. 
               Copiii au nevoie să "simtă"ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult ,duşi în 
excursii şi drumeţii, la diverse acţiuni ecologice, pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura 
decât calculatorul şi internetul. 
             Elevii trebuie să fie educaţi în vederea responsabilităţii lor privind: 
          -protecţia mediului înconjurător; 
          -utilizarea raţională a resurselor naturale          
          -progresul civilizaţiei umane; 
          -cooperarea şi colaborarea internaţională; 
          -resursele planetei şi intelegerea necesităţii protejării şi conservării acestora; 
          -cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează actuala configuraţie a naturii; 
          -înţelegerea  aspectelor şi fenomenelor ce se pot desfăşura de-a lungul unui anotimp, an, 
deceniu; 
          -aspecte ce ţin strict de zona în care trăiesc, de schimbările ce au loc în permanenţă; 
               Este foarte important ca informaţiile despre problemele de mediu şi soluţiile lor să fie 
transmise într-un mod cît mai interesant şi accesibil copiilor. În general, potrivit opiniei mai multor 
specialişti în domeniul educaţiei, orele ecologice vor fi cu atât mai eficiente, cu cît profesorii îi vor 
ajuta pe elevi să-şi evalueze aportul lor la rezolvarea unor probleme de mediu. Din aceste 
considerente ar fi bine ca acţiunile ecologice – fie că e vorba de salubrizarea unui izvor, fie că e 
vorba de plantarea unor copaci – să se desfăşoare ca o sărbătoare, astfel încât elevii să simtă că au 
contribuit şi ei cu ceva la protecţia mediului înconjurător, iar atunci cînd vor creşte mari să-şi 
îndrume proprii copii să sădească un arbore, să lichideze o gunoişte neautorizată, să cureţe o fîntînă 
etc. În cazul în care comunitatea nu va aprecia la justa valoare eforturile copiilor de a îmbunătăţi şi 
menţine calitatea mediului în care trăim, ar trebui aplicate nişte amenzi administrative, ceea ce ar 
atinge poporul nostru exact acolo unde-l doare cel mai mult – la buzunar. De altfel, după cum susţin 
mai mulţi ecologişti, înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea normelor ecologice ar fi unul dintre 
instrumentele principale în optimizarea procesului de educaţie şi sensibilizare faţă de problemele de 
mediu.  

Degradarea continuă a mediului ne obligă să luăm atitudine, până nu este prea târziu, să 
luptăm. Copiii ar putea să-şi aleagă să petreacă timpul liber în mijlocul naturii care oferă tuturor 
surse inepuizabile de recreare şi meditaţie, de reconfortare fizică si psihică, de încântare a ochiului 
şi minţii. 
 Educaţia privind mediul este un proces care are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de 
mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi 
angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma 
răspunderea calităţii mediului.  
 „ Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi prin această 
transformare creează natura”.  
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Gândirea critică este un proces complex care începe cu asimilarea de cunoştinţe, cu 
dobândirea unor operaţii şi procedee mintale de procesare a informaţiilor, continuă cu formarea 
unor credinţe şi convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii şi se finalizează prin 
manifestarea unor comportamente adaptative adecvate şi eficiente. 

Nu toate cunoştinţele sunt utile şi valoroase. Cunoştinţele au valoare când sunt înţelese şi, 
prin aceasta, se dovedesc a fi utile în rezolvarea problemelor de viaţă putând fi aplicate în practică 
în mod creativ, constructiv, critic. 

Gândirea critică este o condiţie şi o modalitate de realizare a învăţării eficiente cu rol 
esenţial în dezvoltarea personalităţii individului. 

A gândi critic înseamnă: 
 a deţine cunoştinţe valoroase şi utile şi a avea convingeri şi credinţe întemeiate pe acestea; 
 aţi forma opinii independente şi a accepta ca ele să fie supuse evaluării; 
 a supune propriile idei şi ideile altora unui scepticism constructiv, cu scop de fundamentare; 
 a construi argumente suficiente care să confere consistenţă propriilor opinii; 
 a manifesta flexibilitate, toleranţă şi respect faţă de ideile altora, a le accepta sau a le respinge pe 

bază de argumente; 
 a participa activ la elaborarea unor soluţii, a colabora şi coopera constructiv pentru rezolvarea 

oricăror probleme de viaţă; 
 a învăţa cum să gândeşti eficient, evaluând şi testând mai multe soluţii posibile; 

Învăţarea gândirii critice se realizează eficient când sunt respectate anumite condiţii. Dintre 
acestea esenţiale sunt: 

a. crearea unor situaţii de învăţare, a unor ocazii pentru ca elevii să-şi exerseze procesul gândirii 
critice şi alocarea timpului necesar pentru aceasta; 

b. încurajarea elevilor să gândească independent, ,,cu propriul cap’’, să speculeze şi să reflecteze; 
c. acceptarea diversităţii de opinii şi idei; 
d. implicarea activă a elevilor în realizarea învăţării, prin confruntarea de idei, prin colaborare şi 

cooperare pentru a găsi soluţii adecvate; 
e. convingerea elevilor că nu riscă să fie ridiculizaţi pentru opiniile exprimate; 
f. încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi în mod critic; 
g. aprecierea pozitivă a gândirii critice, manifestată în orice situaţie. 

Lectura este un mijloc esenţial prin intermediul căruia oamenii iau contact cu informaţiile 
de care au nevoie. Dar a şti să citeşti nu este suficient, elevii trebuie să înveţe să citească în mod 
reflexiv. Lecturarea unui text trebuie urmată de comentarea acestuia într-o manieră sistematică şi 
bine orchestrată. Astfel se dezvoltă gândirea critică, iar învăţarea devine mai eficientă. 

Citirea unui text însoţită sau urmată de reacţiile cititorului reprezintă modalitatea principală 
de analiză şi reflecţie critică. A citi eficient presupune nu doar lecturarea unui text şi încercarea de a 
reţine conţinutul acestuia pentru a-l putea reproduce la nevoie. Lectura eficientă presupune 
înţelegerea textului, atât a faptelor prezentate şi a detaliilor acestora, cât, mai ales, a mesajului 
transmis. Nu este suficient să citim ceva şi apoi să încercăm să reproducem ceea ce am citit. Citirea 
autentică presupune interpretarea textului, găsirea unei legături între mesajul autorului şi propriile 
idei ale cititorului.  

 
Modul de a citi critic, reflexiv, eficient un text se dobândeşte prin învăţare. Pentru aceasta în 

cadrul lecţiilor şi activităţilor didactice trebuie organizate ateliere de lectură. 
Folosind cadrul de gândire şi învăţare bazat pe evocare, realizarea sensului şi reflecţie, 

organizarea şi desfăşurarea unui atelier de lectură presupune: 



Spargerea gheții precede începutul lecției. În acest moment oferim elevilor. Un moment de 
bună dispoziție, de cunoaștere și autocunoaștere; instaurăm o atmosferă plăcută, fără inhibiții, 
sugestii de petrecere plăcută a timpului liber. 

Evocarea reprezintă acel segment din lecție în care elevii sunt îndemnați să-și amintească 
despre un anumit subiect, să anticipeze și să stabilească scopuri pentru investigațiile lor. 
Consecințe: elevii devin conștienți de propria lor gândire; își folosesc limbajul propriu; devin 
curioși și vor participa activ. 

Realizarea sensului reprezintă acel moment din lecție în care elevii integrează ideile din 
textul citit în propriile lor scheme de gândire pentru a le da sens, pentru a le înțelege. Două 
preocupări domină această fază: transmiterea materialului către elevi și investigarea activă a 
materialului. Consecințe: susține efortul elevilor în mobilitatea propriei gândiri; menține implicarea 
în interesul elevilor. 

Reflecția este etapa în care elevii folosesc ceea ce au învățat. Scopuri: asimilarea cu 
adevărat a unor cunoștințe noi și restructurarea activă a schemelor mentale; reformularea cu 
propriile lor cuvinte a celor învățate; schimbul de idei între elevi, dezvoltarea vocabularului și a 
capacității de exprimare. Consecințe: învățarea autentică și durabilă; înțelegerea reală a 
cunoștințelor dobândite sub îndrumare; clasa devine o comunitate de învățare. 

Extindere Activitățile de extindere servesc mai multor scopuri. Cel mai important dintre 
acestea este de a le oferi elevilor ocazia să-și dezvolte ideile și să exerseze independent aplicațiile 
propuse de lecție. 

A gândi corect, critic asupra unui conţinut de idei înseamnă mai mult decât a înţelege ceea 
ce ai citit. Asta presupune dorinţa şi înclinaţia elevului de a se implica în citirea atentă a textului şi 
de a conferi anumite sensuri şi semnificaţii acestuia uneori foarte personale.  

 
PROIECT DIDACTIC 

Data:  
Clasa : a II-a  
Propunător: Cîrlescu Iulia-Adriana 
Şcoala: Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Opțional – Pușculița cu lecturi 
Subiectul: ,,Sâmburele”, după Lev Nicolaevici Tolstoi 
Motivaţia: 

Lecţia este valoroasă deoarece este plină de învăţăminte: a-ţi recunoaşte greşelile este un act 
de curaj şi noi trebuie să ne asumăm faptele. Conţinutul lecţiei este foarte aproape de experienţa de 
viaţă a copiilor şi îi învaţă să gândească în mod critic în situaţii date. 
Cum se realizează gândirea critică? 
- prin aplicarea cadrului ERR (evocare, realizarea sensului, reflecţie) care permite elevilor să-şi 

formeze proceduri mentale caracteristice gândirii flexibile; 
- din perspectivă interdisciplinară, tema face apel la cunoştinţe din domeniul ştiinţelor naturii 

(anotimpuri, fructe de toamnă) dar şi la cunoştinţe din domeniul educaţiei morale şi civice 
(omul şi problemele sale, comportarea faţă de semenii noştri). 

Obiective: 
O1 - să citească corect, cursiv, conştient şi expresiv un text literar cu conţinut narativ; 
O2 - să lucreze în colaborare cu colegii; 
O3 - să înţeleagă necesitatea asumării faptelor; 
O4 - să adopte o poziţie în legătură cu faptele prezentate şi s-o apere cu argumente. 
O5- să realizeze un eseu de 5 minute care să sintetizeze învăţătura ce se desprinde din textul citit şi 
de ce este important să spunem adevărul. 
Condiţii prealabile: 
- elevii au deprinderi prealabile de a lucra pe grupe, în colaborare. 
Resurse şi managementul timpului: 



Resurse: text, fișe de lucru, tablă, marker. 
Timp:  Spargerea gheții   5 minute 

Evocare:    5  minute 
Realizarea sensului:  20 minute 

 Reflecţia:  15 minute 
 Extindere:    5 minute 
Evaluarea: 

Dovada că lecţia şi-a atins scopul – educarea gândirii critice – va fi modul de implicare a 
copiilor în cadrul ERR şi în activitatea de luare de decizii în rezolvarea problematicii ridicate de 
text. Eseul de 5 minute va dovedi că ei pot formula judecăţi de valoare şi critice privind conţinutul 
textului. Capacitatea de a povesti textul folosind cuvintele proprii.  

Cadru de 
învăţare Conţinut Timp 

Metode pt. 
dezv. 

gândirii 
critice 

Spargerea 
gheții 

Cu ajutorul literelor: r, p, u,e, n, a, o, c, l, s alcătuiește cuvinte 
cu un număr diferit de litere. 
2 litere: nu, ……………………. 
3 litere: ………………………… 
4 litere: ………………………… 
5 litere: ………………………… 
6 litere: ………………………… 
7 litere: ………………………… 

5 min Scrabble 

Evocare Vom începe lecţia gândindu–ne la cât de important este să fii 
ascultător, să spui numai adevărul, iar atunci când greşeşti, să ai 
curajul să-ţi recunoşti faptele. 
În următoarele 5 minute, vă rog să scrieţi pe caietele voastre tot 
ce vă trece prin minte despre acest lucru. Cum vă imaginaţi un 
copil ascultător? Pe cine trebuie să ascultăm şi de ce? Ce 
trebuie să facem atunci când greşim? 
Se citesc două – trei eseuri şi se notează pe tablă câteva idei (în 
dreptul fiecărei idei se  scrie numele elevului). Se încurajează 
discuţia, luarea de poziţie. Accept ideile fără a critica. 

5 min 

   Brainstor- 
mingul 

 
 
 

Eseul de 5 
minute 

 
 

Realizarea  
sensului 

Anunţarea titlului lecturii 
Acum vom citi o parte din lectura pe care o aveţi pe bănci. Vă 
rog să vă gândiţi la ce se va întâmpla. Se citeşte primul 
fragment („....şi o mâncă”). 
 Cum v-aţi simţit citind acest fragment? Sunteţi curioşi să aflaţi 
ce s-a întâmplat? 
 Sfătuiţi-vă cu colegul de bancă şi spuneţi ce credeţi că s-a 
întâmplat în continuare. 
Predicţiile se vor scrie pe tablă. 
Se citeşte al doilea fragment („ ... n-am mâncat-o eu” ). 
 Să rezumăm ce am citit până acum. Care predicţie a fost mai 
aproape de conţinutul lecturii? Cum credeţi că se va termina 
această poveste? 
Notăm pe tablă câteva predicţii, iar în dreptul fiecăreia numele 
copilului care a formulat-o. Se citeşte ultimul fragment. 

20 
min 

Gândiţi / 
lucraţi în 
perechi/ 

comunicaţi 
 
 
 
 

Metoda 
predictivă 

Reflecţie  S-a terminat povestea aşa cum aţi crezut?  
Vă place cum s-a terminat?  
Ce greşeală a făcut Mihăiţă? 
Vi s-a întâmplat vreodată să fiţi prinşi cu minciuna? 

 
 

15 
min 

Reţeaua 
discuţiilor 
 
 



Ştiţi pe cineva care a păţit ceva asemănător? Sunt copii care se 
comportă ca Mihăiţă? Povestiţi o întâmplare. 
Sfătuiţi-vă cu colegul de bancă şi răspundeţi la întrebările 
următoare: 
E bine că băiatul a luat o prună pe furiş? 
Ce credeţi despre faptul că el nu şi-a recunoscut fapta? Cum 
află părinţii şi fraţii săi adevărul?  
Dacă aţi fi fost în locul lui, cum aţi fi procedat? 
Este el vinovat? De ce? 
Acum vă rog să vă sfătuiţi cu colegul de bancă şi să scrieţi ce 
credeţi că l-a determinat pe Mihăiţă să ascundă adevărul? 
Au loc discuţii pe marginea celor scrise de copii. Se va urmări 
înţelegerea faptului că întotdeauna e bine să spunem numai 
adevărul deoarece „ greşeala mărturisită este pe jumătate 
iertată”. 
Evaluare 
Ce gânduri aveţi în acest moment despre lecţie? Cum v-aţi 
simţit? Ce învăţătură desprindem? 
Tema pentru acasă 
Pe fișa de lucru, după ce împărţiţi pagina în două părţi pe 
verticală, transcrieţi ultimul fragment şi faceţi un scurt 
comentariu despre acesta (ce v-a intrigat, ce vi se pare 
interesant, de ce întâmplări vă aminteşte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseul de 5 
minute 
 
 
Jurnalul 
dublu 

Extindere Ești Mihăiță. Imaginează-ți un alt sfârșit pentru această lectură. 5 min Asumare de 
rol 

 
Sâmburele 

după L. N. Tolstoi 
Mama a cumpărat prune ca să le dea copiilor după masa de prânz şi le-a aşezat pe o farfurie. 
Mihăiţă, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot mirosea de zor. Tare-i mai plăcea 

cum miros şi tare–ar mai fi vrut să le guste! Tot dându–le aşa târcoale, băieţelul pândi clipa când nu 
era nimeni în odaie şi, nemaiputându–se stăpâni, înhăţă o prună şi o mâncă. 
Când s-a apropiat ora prânzului, mama a numărat prunele şi văzând că lipseşte una, i-a spus tatălui. 
Stăteau cu toţii la masă şi tatăl a întrebat: 

— Ia să-mi spuneţi, copii. Nu cumva a mâncat cineva din voi o prună? 
— Nu, au răspuns copiii în cor. 

Mihăiţă, roşu ca un rac, a spus şi el: 
— Nu, n-am mâncat-o eu! 
— Că unul din voi a mâncat pe ascuns o prună, a mai spus tata, nu-i frumos deloc, dar nu 

despre asta-i vorba. Nenorocirea-i alta. Fiecare prună are înăuntru un sâmbure. Şi dacă nu ştie cum 
să le mănânce şi înghite sâmburele, a doua zi moare. De asta mi-e frică. 
Atunci Mihăiţă, galben la faţă, a zis repede: 

— Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră. 
Toţi au izbucnit în râs, iar Mihăiţă a început să plângă. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Dumitru, I. A., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 
2000; 
2. Steele, J. L., Meredith, K. S., Temple, Ch., Promovarea gândirii critice, Ghidul II, 1998; 
3. Barbu,Gabriela, Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Humanitas 
Educaţional, Bucureşti, 2001. 
  



 
109. ABORDAREA DE TIP INTEGRAT, 

DIMENSIUNE A ÎNVĂŢĂRII ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Chiochiu Elena 
Chiochiu Teofil-Gabriel 

Școala Gimnazială Grajduri, Județul Iași 
 

Astăzi, se simte din ce în ce mai acut nevoia introducerii în învățământul de toate nivelurile 
a mijloacelor și tehnicilor moderne, care au drept scop sprijinirea cadrelor didactice şi a copiilor în 
învățare. Tipurile fundamentale de învățare au evoluat de la simplul ,,a învăţa să ştii pentru tine” la 
,,a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi”.  

Privită din această perspectivă, activitatea de învățare se referă la sprijinirea școlarilor să se 
cunoască pe sine, să ia decizii, să relaţioneze cu ceilalţi, să-și dezvolte creativitatea pentru a face 
față unor situații de viață diverse. Încurajarea, participarea, inițiativa, implicarea, creativitatea, 
parteneriatul sunt doar câteva caracteristici ce trebuie  să contureze personalitatea școlarilor. O 
învățare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale, poate fi mai 
profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. 

Din punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea, punerea în relație a 
disciplinelor școlare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională; integrarea mai înseamnă şi 
„procesul şi rezultatul procesului prin care elevul interpretează materia care îi este transmisă 
pornind de la experienţa sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja şi le-a însuşit”.  

La nivel curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare între cunoştinţele, 
capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare distincte. 

Noul tip de educaţie de tip integrat   se bazează pe patru competenţe fundamentale (numite 
piloni, stâlpi ai educaţiei): 
 a învăţa să cunoşti/să ştii/să înveţi, de fapt, căci metodologia învăţării devine mai 

importantă decât conţinutul în sine în contextul în care cunoştinţele se multiplică cu repeziciune şi 
selecţia devine în mai mare măsură o problemă de decizie individuală decât socială; 
 a învăţa să faci, adică a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie şi a-ţi 

însuşi competenţele psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor 
situaţii de viaţă; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate, a-ţi satisface nevoile de bază şi a 
acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale; 
 a învăţa să trăieşti / să munceşti împreună cu ceilalţi, adică a accepta interdependenţa ca 

pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane; a preveni şi a rezolva conflictele; a lucra 
împreună cu ceilalţi pentru atingerea unor obiective comune respectând identitatea fiecăruia; a 
participa activ la viaţa şi la conducerea comunităţii şi a crea o familie sănătoasă şi armonioasă; 
 a învăţa să fii, adică a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi autonom şi 

creativ în diverse situaţii de viaţă; a manifesta gândire critică şi responsabilitate; a valoriza cultura 
şi a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice, culturale, a 
manifesta simţ etic şi a acţiona pentru menţinerea unui climat de pace şi înţelegere. 

La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergenţă 
între cunoştinţele, deprinderile, competenţele, atitudinile şi valorile care îşi au bazele în interiorul 
unor discipline şcolare distincte. 

În funcţie de ce anume integrăm (cunoştinţe, deprinderi, competenţe, valori, atitudini, 
metodologii de lucru) şi cât de mult integrăm putem distinge câteva niveluri în abordarea integrată a 
curriculum-ului: monodisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, 
transdisciplinaritatea. 

 Monodisciplinaritatea  este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specialitatea 
acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale.  

Elementele de integrare pot să apară încă de la acest nivel intradisciplinar, în cel puţin două 
moduri: 



1. inserţie a unui fragment în structura unei discipline (în conţinutul unui obiect de studiu 
este inserat un fragment care are rolul de ajuta la clarificarea unei teme sau care aduce informaţii 
noi despre problema investigată). 

2. armonizare a unor fragment independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu 
pentru a permite mai buna rezolvare a unor probleme,pentru înţelegerea cât mai completă a unui 
subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacităţi şi atitudini. 
            Noţiunea de multidisciplinaritate este sinonimă cu aceea de pluridisciplinaritate şi acestea 
constau în studierea şi  cercetarea făcute nu numai din punctul de vedere al unei singure discipline, 
ci din punctul de vedere al mai multor discipline în acelaşi timp. O temă aparţinând unui anumit 
domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline,acestea din urmă menţinându-şi 
nealterată structura şi rămânând independente unele în raport cu celelalte. 

George Văideanu arată că „interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între 
diferitele domenii ale cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun,           
permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. Modelul interdisciplinar presupune o 
intersectare a diferitelor arii curriculare cu ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor. Principiul 
organizator nu mai este focalilizat pe conţinuturi (ca în cazul multidisciplinarirăţii) .Învăţarea are 
loc  pe tot parcursul vieţii, centrarea se realizează pe aşa numitele competenţe cheie . 

Transdisciplinaritatea – reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului.. 
Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru ansamblu de 
discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară le înglobează pe cele 
anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica şi interacţiunea a patru niveluri de intervenţie 
educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar.  

Domeniul de pertinenţă al  transdisciplinarităţii este singurul capabil să conducă la 
înţelegerea şi soluţionarea multiplelor şi complexelor provocări ale lumii prezente. 

Procesul instructiv- educativ pe care îl desfăşurăm în şcoală permite fiecărui cadru didactic 
punerea în valoare a propriei experienţe didactice , prin lecţii cu caracter integrat şi cu o abordare 
complexă a conţinuturilor. Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă 
de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o 
activitate în care  metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor îmbină diverse domenii, constituindu-
se altfel  deprinderilor şi abilităţilor şcolarilor.   
              Prin abordarea integrată, cadrul didactic organizează învăţarea ca un regizor, un moderator, 
ajutându-i pe elevi  să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii, sentimente, să 
fie parteneri în învăţare. Elevii au astfel posibilitatea de a-şi exprima păreri personale, de a coopera 
cu ceilalţi în elaborarea de noi idei, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, devenind mai activi şi 
câştigând mai multă încredere în sine. 

Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, cadrul didactic trebuie să stabilească cu 
claritate obiectivele şi conţinuturile lecţiilor zilnice, pentru ca pe baza acestora să gândească un 
scenariu al zilei. Scenariul va începe cu motivarea care să canalizeze activitatea elevilor spre 
elucidarea problemelor rezolvate. 
           În funcţie de elementele de conţinut, activităţile integrate se clasifică în: 
 activitate integrată care cuprinde toate disciplinile din cadrul unei zile; 
 activitate integrată care cuprinde 2-3 discipline din cadrul unei zile, restul fiind activităţi 

pe discipline. 
Exemplificăm cu ajutorul temei „Locuitorii pădurii” la clasa pregătitoare. 
Clasa pregătitoare:  Pentru a da frâu liber inventivităţii şi creativităţii în cadrul proiectului 

„Locuitorii pădurii” am organizat un ambient corespunzător, relaxant în sala de clasă şi colţul 
tematic cu materialele corespunzătoare.  

Întâlnirea de dimineaţă: Care este animalul preferat şi de ce ? 
Comunicare în limbă română: Recunoaşterea animalelor după cât mai puţine însuşiri 

 găsirea a cât mai multe cuvinte care să înceapă cu sunetul dat ; 
 găsirea de asemănări şi deosebiri între animalele sălbatice; 
 recunoaşterea unui personaj din poveste prin cît mai puţine întrebări ; 



 crearea unei  poveşti după ilustraţii 
Matematică şi explorarea mediului: numărarea şi clasificarea animalelor sălbatice 

(după culoare, mod de viaţă, hrană); 
 compunerea şi rezolvarea de probleme distractive despre animale; 

Bibliotecă: Ghicitori despre animale 
Dezvoltare personală: întâmplări prin care sunt enumerate acţiuni ale elevilor de îngrijire şi 

ocrotire a animalelor sălbatice;  
 realizarea de desene individuale sau în grup care să reprezinte „Adăposturi pentru 

animalele pădurii”. 
În realizarea unei activităţi integrate, pe lângă o proiectare atent întocmită, conţinuturi bine 

alese, obiective care să ajute la atingerea scopului propus, mai trebuie să ţinem cont şi de metodele 
de învăţământ folosite. 
            Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, 
de dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se 
formează sub îndrumarea cadrelor didactice.  
          Ţinând cont de nivelul clasei şi de conţinutul informaţional ,cadrul didactic alege şi foloseşte 
diferite strategii didactice. Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi 
procedee. În predarea unei lecţii, cadrul didactic foloseşte mai multe metode de învăţământ.  
           Eficienţa unei metode este dată de capacitatea de selectare şi adecvare,nivelul de calitate, 
gradul de îmbinare şi ordonare a proceselor specifice operaţiilor predării, învăţării şi evaluării.  
Soluţia optimă în acest caz constă în utilizarea atât a  metodelor tradiţionale cât şi a celor de ultimă 
generaţie. 
       Activitatea integrată prezintă atît avantaje cît şi dezavantaje:   
  Avantaje: 
 diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să 

gândească, să-şi exprime ideile ,să intrepreteze date, să facă predicţii;  
 aducem un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-învăţare , 

punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces; 
 se pot realiza activităţi integrate pe durata unei zile sau pe 2-3 discipline; 
 personalitatea copilului se dezvoltă într-un mediu democratic; 
 creativitatea este lăsată să se manifeste în toate domeniile;  
 activitatea integrată se poate desfăşura frontal, în grupuri , perechi chiar şi individual. 

Dezavantaje : 
 este necesară o documentare riguroasă, ce necesită multă muncă şi mult timp;  
 se folosesc multe materiale , care nu sunt destul de accesibile cadrului didactic; 
 este utilizată frecvent la clasa pregătitoare, clasa I și a II-a; 
 predarea la clasele simultane îngreunează susţinerea activităţii de tip integrat; 
 datorită efortului depus de cadrul didactic pentru a realiza tema în manieră integrată, e 

posibil ca uneori să se piardă din vedere caracterul ştiinţific al lecţiilor. 
Concluzionând, reuşita predării integrate a conţinuturilor ţine în mare măsură de gradul de 

structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. 
Activitatea integrată oferă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru elev, cât şi 

pentru cadru didactic.  Elevului i se oferă o gamă largă de oportunităţi pentru a exersa o învăţare 
activă.        
           Abordarea integrată reprezintă, aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, 
flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare 
şi aplicare practică a celor învăţate. 
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110. EFICIENŢA  COMUNICĂRII  DIDACTICE  PRIN  UTILIZAREA  
METODELOR  INTERACTIVE  DE  PREDARE 

 
Prof. Înv. Primar Dincă Corina 

Școala Gimnazială Breznița Ocol, 
Loc. Breznița Ocol, Jud. Mehedinți 

 
Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 

ansamblul său, iar comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea 
unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică. 
           Comunicarea didactică se poate structura pe ideea că este o comunicare instrumentală, direct 
implicată în susţinerea unui proces sistematic de învăţare în care nu apar reacţii de conţinut (centrată 
pe dobândire de cunoştinţe sau deprinderi, motivaţii, etc.)de cadrul instituţional (poate exista 
comunicare didactică în afara procesului de învăţământ) sau privitoare la parteneri. 
             Deci, comunicarea este procesul de transmitere a informaţiei de la emiţător la receptor,este 
un proces informaţional. Dar pentru că procesul educaţional nu este unul simplist, pentru că 
numeroase din componentele sale au structuri complexe, actul predării presupune o serie de acţiuni 
specifice. Prin ea trebuie să atingă anumite obiective, să vehiculeze un conţinut care să fie receptat de 
elevi, să producă modificări ale personalităţii elevilor la nivel cognitiv, afectiv, atitudinal, acţional. 
            Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-verbal, para-verbal,  mixtă; după natura 
partenerilor poate fi o comunicare interpersonală, în grupuri mici, publică; statutul poate fi formal, 
informal, pe verticală, subiectivă, întâmplătoare;după natura conţinuturilor, comunicarea didactică 
poate fi ştiinţifică, atitudinală, operaţional-metodologică.  
            În cadrul comunicării didactice au loc schimburi de mesaje semantice (informaţii, cunoştinţe) 
şi ectosemantice (atitudini, convingeri); schimbul de mesaje se realizează între educator şi elev, între 
personalitatea formată a educatorului şi personalitatea educatului. De aceea,  comunicarea didactică 
stă la baza procesului de predare – asimilare a cunoştinţelor şi cere o selecţie documentată şi 
justificată a conţinuturilor educaţionale. Emiţătorul şi receptorul sunt elevul şi cadrul didactic, aflaţi 
în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă 
un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat(limba) la care se adaugă elementele para-verbale şi 
non-verbale. cunoaşte o triplă situare: prima la nivelul codului lingvistic, a doua la cel didactic, al 
treilea la nivelul codului specific. 
            Comunicarea  în clasă are specificul său determinat de cadrul instituţional şi de activitatea 
dominantă - învăţarea. Literatura de specialitate subliniază caracteristici ca: 

• Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată prin înţelegerea celor 
transmise, premisă a învăţării eficientă ; 

• Structura comunicării didactice conform logicii pedagogice, facilitând înţelegerea unui 
adevăr şi nu simpla lui enunţare. Profesorul trebuie să facă ,, eforturi speciale’’ pentru ca 
adevărurile să fie înţelese şi acceptate de copii.; 

• Rolul activ al profesorului faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care va opera acţional ca un 
filtru ce selectează, personalizează programa şcolară şi manualul; 

• Comunicarea didactică să fie combinată sub cele două forme verbale: orală şi scrisă (alte 
particularităţi: de ritm, de formă, de conţinut); 

• Personalizarea comunicării didactice face posibilă ca acelaşi cadru instituţionalizat, 
conţinut, potenţialul uman să fie exploatat şi explorat diferit şi cu rezultate diferite de 
profesori diferiţi. 



     Comunicarea didactică este un act informaţional. Transmiterea informaţiei este un schimb 
simbolic. Comunicarea verbală conduce actul învăţării. Ea facilitează achiziţionarea de cunoştinţe, 
informaţii din diferite domenii cu scopul dobândirii culturii generale, de specialitate, a atitudinilor şi 
convingerilor intelectuale, morale, se formează şi se consolidează trăsături pozitive de caracter, are 
un finalism accentuat în scopuri şi obiective educaţionale. 

Structura comunicării didactice se face conform logicii pedagogice. Profesorul trebuie să facă 
eforturi pentru ca prezentarea informaţiilor în actul comunicativ didactic să acorde prioritate logicii 
pedagogice. Comunicarea didactică este dominată de profesor, în cea mai mare parte, la care se 
asociază şi tutelarea de ansamblu a actului educativ. Profesorul trebuie să fie capabil să utilizeze 
limbajul ca mijloc principal al educaţiei. Coordonatele unui limbaj corect ar fi : bogat, stil, 
vocabular, orientat la subiect, emoţional, mobilizator, simplu, inteligent, închegat, plăcut auzului, 
nuanţat, curgător, plastic, scriere lizibilă.  

În cadrul activităţii de predare-învăţare accentul va fi pus în permanenţă pe elev, ca subiect 
activ al educaţiei. Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea 
colectivului , vom opta pentru metodele de formare activă, de învăţare prin cooperare. 

Energizarea elevului prin strategiile folosite de cadrul didactic se constituie ca un imperativ al 
orientării viitoare în educaţie. Activitatea didactică va avea un plus de valoare dacă vom şti cum să 
motivăm elevii să înveţe, cum să utilizeze aceste cunoştinţe pentru a se descurca în viaţă. Activitatea 
în grup va dezvolta conceptul de sprijin reciproc, toleranţă, canalizarea efortului tuturor pentru a 
atinge acelaşi scop. Profesorul Ioan  Neacşu  afirma că, „educatorii sunt solicitaţi astăzi în mod 
continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă , ci una participativă, activă 
şi creativă”. 

Personal, folosesc la clasă metode interactive, participativ active : 
*„Brainstorming-ul” (asaltul de idei) reprezintă formularea cât mai multor idei – oricât de 

fanteziste ar părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată după principiul „ cantitatea generează 
calitatea”. 

* „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă 
ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă 
găsirea răspunsului în lecţie. Se împarte tabla/fila caietului : 

ŞTIU VREAU  SĂ  ŞTIU AM  ÎNVĂŢAT 
Ce credem că ştim? Ce vrem să ştim? Ce am învăţat? 

În prima coloană trecem ce ştiu elevii despre lecţie, text. După lectura textului, se revine 
asupra întrebărilor pe care le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu”. Întrebările la care s-a găsit 
răspunsul se trec în coloana „Am învăţat”. În continuare se completează alte informaţii găsite în text, 
în legătură cu care nu s-au pus întrebări la început şi se trec pe coloana „am învăţat. Ne întoarcem la 
întrebările rămase fără răspuns şi discutăm cu elevii unde ar putea căuta aceste informaţii. 

•  „ Eseul de 5 minute” – modalitate eficientă de a încheia ora pentru a-i ajuta pe elevi 
să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce 
s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două lucruri: să scrie un 
lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură 
cu aceasta. 
 Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-şi 
planifica la aceeaşi clasă lecţia următoare. 

• Alte metode interactive – de creare a unui climat de dezvoltare a competenţelor comunicării: 
„Ciorchinele”, „Cubul”, „Bulgărele de zăpadă”, „Mozaicul”. 

Prin caracterul instrumental, comunicarea didactică înglobează fenomenul de retroacţiune , 
prezent prin două forme :feed-back-ul şi feed-forward-ul. 

La modul general feed-back-ul este modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, iar 
modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate este o retroacţiune de tip feed-
forward. 

În cazul comunicării didactice dominantă pentru receptor este activitatea de învăţare. 
Profesorul nu comunică doar pentru a informa, ci pentru a crea premisele unor schimbări în ceea ce 



elevul ,,ştie’’, ,,vrea’’, la rândul său elevul nu este doar receptorul de informaţie, ci persoană 
disponibilă la transformarea prin acţiune a informaţiei primite. Dacă situaţia comunicării permite o 
prezenţă optimă a fiecăruia din cele două feed-back-uri se poate constata:                                                                                                                           

 Creşterea eficienţei actului învăţării; 
 Instalarea unui climat securizant pentru profesor şi elevi ; 
 Ameliorarea relaţiei interpersonale între cei implicaţi în actul didactic; 

            Profesorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbogăţirea 
conduitei sale comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că ,,nu tot ce intenţionăm reuşim să 
spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem, iar 
ceea ce se înţelege nu depinde de noi ce devine’’.(L. Şoitu). 
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111. ÎNVĂŢAREA PRIN GÂNDIRE CRITICĂ- O NOUĂ ABORDARE A ÎNVĂŢĂRII 
ŞCOLARE 

 
Prof.înv.primar Rosu Mitina 

Prof. înv. Primar Găman Doina Norica 
 

 A gândi critic înseamnă a emite judecati proprii, a accepta parerile altora, a fi in stare sa 
privesti cu simtul raspunderii greselile tale sis a le poti corecta, a primi ajutorul altora si a-l oferi 
celor care au nevoie de el. Gandirea critica apare atunci cand nu exista mentalitatea unicului 
raspuns. 
 Răspunsul insusi este uneori mai putin important decat procesul prin care elevul ajunge la 
el. 
 Gândirea critică este un tip de gandire diferentiata dupa finalitate, presupunand verificarea, 
evaluarea si alegerea raspunsului potrivit pentru o sarcina data si respingerea argumentelor 
celorlalte variante de solutii. 
 Urmărim sa formam oameni cu idei proprii, cu putere de decizie, cu simtul raspunderii , 
oameni carora nu trebuie sa le fie teama de reactia celor din jur fata de parerile lor, oameni cu 
putere de analiza si reflectie. 
 Munca in echipa este cea care isi pune amprenta pe reusita unei activitati, iar motivarea 
intrinseca se asociaza cu un nivel mai inalt de creativitate, flexibilitate si spontaneitate. 
 Elevul nu trebuie sa fie o masina de memorar, ci un creator. Exista cu siguranta idei mai 
bune decat cele pe care le consideri bune. Elevii trebuie invatati sa asculte, sa inteleaga,sa accepte 
sau sa respinga, prin demonstrarea valabilitatii unor enunturi. 
 Ne amintim mai bine ceea ce putem formula cu propriile noastre cuvinte, in context personal 
,,Daca trebuie sa-ti amintesti, vei uita. Daca intelegi, iti vei aminti.”  
 Toate varstele au posibilitatea de a-si manifesta gandirea critica care implica procese de 
gandire complexe incepand cu informatii si terminand cu luarea deciziilor. Copiii sunt capabili de a 
gandire sofisticata la nivelul lor de dezvoltare. 
 
  



 
DEMERSUL DIDACTIC 

- CADRUL E.R.R. 
 
 

A. INAINTE DE LECTIE 
1.  Motivatia 
• De ce este necesara aceasta lectie? 

• Cum se leaga de ceea ce am predate deja si de ceea ce voi preda? 
• Ce ocazii de exersare a gandirii critice ofera aceasta lectie? 

2. Obiectivele 
• Ce cunostinte si semnificatii vor fi explorate sau transmise? 
• Cevor putea FACE elevii cu acestea? 

3. Conditii prealabile 
• Ce trebuie SA STIE si SA POATA FACE un elev deja , pentru a putea invata in aceasta 

lecti 
4. Evaluare 

• Ce dovezi vor exista ca elevii au invatat? 
5.Resursele si managementul timpului 

• Cum vor fi gestionate resursele si timpul pentru diversele activitati? 
B. LECTIA PROPRIU-ZISA (CADRUL E.R.R.) 
1. Evocarea 

• Cum vor fi condusi elevii catre formularea unor intrebari si scopuri pentru invatare? 
• Cum vor ajunge sa-si exprime cunostintele anterioare? 

2. Realizarea sensului 
• Cum va fi explorat continutul de catre elevi?  
• Cum isi vor monitoriza ei intelegerea acestui continut? 

3. Reflexia 
• Cum voi folosi elevii in sensul  lectiei? 
• Cum vor fi indrumati sa caute informatii suplimentare, raspunsuri la intrebarile care mai 

exista si rezolvari pentru neclaritatile ramase? 
C. DUPA LECTIE 
1. Extensie 

• Ce alte lucruri pot invata pornind de la aceasta lectie? 
• Ce ar trebui sa faca elevii odata ce s-a terminat lectia? 
INSTRUMENTELE GANDIRII CRITICE 

   Pentru dezvoltarea gandirii critice se utilizeaza trei instrumente utile: limbajul, scrisul si 
cititul. 

  a.Limbajul este capacitatea genetica de a vorbi si de a gandi existenta la orice fiinta umana. In 
procesele de invatare, copilul trbuie sa comunice atat cu copiii de varsta lui, cat si cu cei adulti. El 
preia progresiv ceea ce este capabil sa utilizeze pentru a face sa functioneze propriul sau sistem de 
producere- intelegere lingvistica. 

  b. Scrisul folosit corect este esential pentru facilitarea gandirii critice; atunci autorul scrie pentru a 
intelege, a-si clarifica lucrurile, a-si aminti, a organiza, adica a gandi. Atunci cand isi exprima ideile 
in scris, elevii trebuie sa poata discuta despre cele scrise cu alti colegi, in felul acesta invata unii de la 
altii.  

  c. Cititul este instrumentul special prin intermediul caruia oamenii iau contact cu informatiile de 
care au nevoie. 

  Pentru dezvoltarea gandirii critice lecturarea unui text trebuie urmata de comentarea acestuia intr-un 
mod sistematic. Principala modalitate de analiza si reflectie critica o reprezinta citirea textului insotita 
sau urmata de reactiile cititorului. 



  STRATEGII UTILIZATE IN CADRUL E.R.R. 
• Spargerea ghetii 
• Ganditi! Lucrati in perechi! Comunicati! 
• Termenii cheie 
• Lectura predictive 
• Tehnica punerii intrebarilor 
• Intrbarea binara DA sau NU 
• Stabilirea succesiunii evenimentelor 
• Ciorchinele 
• SINELG 
• STIU/ VREAU SA STIU/ AM INVATAT 
• Cubul 
• Cvintetul (diamantul) 
• Turul galeriilor 
• Recenzia 
• Jurnalul cu dubla intrare 
• Ghidul de invatare 
• Scaunul autorului 
• Prelegerea intensificata 
• Mozaic 
• Brainstormingul 
• Cadranele 
• Diagrama Euler/Venn 
• Linia valorilor 
EXEMPLE de strategii folosite la limba romana –cls. aIVa, textul ,,Puiul” de I. Al. Bratescu 
Voinesti, Ed. Aramis 
 

• Spargerea ghetii ,, ghicitoare “sau stabilirea ,,regulilor de aur”:pe o plansa mare, 
invatatorul scrie cateva reguli ce vor trebui respectate in timpul orei, reguli ce vor fi 
enuntate de elevi ( exercitiu democratic) 

• Brainstorming de grup ,,ce stiti despre pasari?” 
• Demonstratia,, cine poate descrie o prepelita?’’ 
• Termini cheie :Prepelita, cuib, pui, vanator,caine 
• Ganditi! Lucrati in perechi! Comunicati! Copiii sunt impartiti in patru grupe a cate sase 

elevi. Au la dispozitie cinci minute pentru a-si imagina cum va fi povestea, vor discuta in 
perechi textile lucrate individual,dup ace se va mai face o selectie pe grupa. 

• Activitate dirijata de citire si gandire Citeste pana la un paragraf dat! 
• Intrebari de transpunere: Cum v-ati simti daca ati fi in locul prepelitei? 
• Intrebari de analiza: Cum vi se par puii? 
• Intrebari de interpretare: De ce credeti ca si-a construit cuibul cu atata grija? Cum vi se 

pare comportamentul prepelitei fata de puii sai? Ce face ea cu puii? 
• Intrebari de nivel literal:ce inseamna :,,miriste”, ,,caramb”? 
• Intrebari de transpunere –empatie Imaginati-va ca sunteti unul dintre pui. Ce simtiti? Cum 

vi se pare piciorul,,lui”? Va bate si voua inima? 
• Intrebare binara A facut bine prepelita procedand asa? grupul DA, grupul NU, grupul 

indecisi 
• Sinteza Cum credeti ca se va sfarsi textul? 

 
 
 



• Diamantul(cvintetul)-Caracterizarea prepelitei  
 

                                                                  PREPELITA 
                                                  neobosita                      grijulie 
                                     cladeste                    educa                   ocroteste 
                                                      Este  o  adevarata  mama. 
                                                                  IUBIND 

 
 
• Ciorchinele  

                            Educatie                                          grija 
                                                  MAMA 
          Dar                                                                        respect 
                                       
                             Iubire                          copii 

 
• Lasa-ma pe mine sa am ultimul cuvant!(scaunul autorului) 
-citirea fragmentului ales de elev 
-comentariul celorlalti elevi 
-interventia invatatorului 
-propriul comentariu 
• Brainstorming individual Va place cum s-a terminat? S-a terminat asa cum v-ati 

asteptat? Ce simtiti la finalul povestirii? Exprimati ce simtiti printr-un singur cuvant. 
• Cadranul Pentru rezumarea si sintetizarea continutului ideatic al textului, elevii sunt 

solicitati sa completeze cele patru rubrici ale cadranului, dupa regulile impuse de acesta. 
• Diagrama Euler-VennCompleteaza in perechi doar cate un cerc pentru a compara doua 

personaje: prepelita si caprioara. Grupuri de cate patru completeaza zona de intersectie 
cu elementele commune celor doua personaje. 

 Cea mai buna cale de a schimba ordinea lucrurilor in lume este de a incepe cu reformarea scolilor, 
pentru ca scolile sunt atelierele in care se face LUMINA. 
 Oamenii trebuie sa stie foarte multe lucruri pentru a putea face fata cu success solicitarilor 
cotidiene. 
 Nu din cauza ca lucrurile sunt dificile nu indraznim: sunt dificile din cauza ca nu indraznim. 
 Cand nu sti, nu ai cum sa intelegi, iar cand nu intelegi esti impotriva. 
 Lumea viitorului este a celor care examineaza informatia critic si isi construiesc propriile lor 
realitati. 
 Un instrument puternic pentru promovarea gandirii critice il constituie intrebarile care ii solicita pe 
elevi sa reflecteze, sa reconstruiasca, sa creeze. 
 Zelul nostru ne poarta spre activitati din care nu poti invata decat prin colaborare, 
 Implicare,nu observare si traire teoretizata. 
 Elevii trebuie sa-si spuna unii altora si sa spuna lumii ceea ce stiu - pentru a afla ce stiu.  

 
BIBLIOGRAFIE: Fluieraş, Vasile-Paideia şi gândirea critică, 
                                Casa cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca-2003   

                                Mărturiile unui cursant, Caraş Severin 
 
  



 
112. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ŞCOALĂ PRIN PROIECTUL EXTRACURRICULAR  

,,ÎMPREUNĂ ÎNTR-O LUME MAI CURATĂ” 
  

Prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana  
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

 
            “Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi“. ( J.R . 
Openheimer) 

Eugen Pora spunea : ’’A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru 
salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi înseamnă să contribuim la fericirea naturii’’ 

Cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o guvernează trebuie să înceapă din perioada 
şcolară mică, deoarece este şi necesară, dar şi posibilă, formarea unei atitudini ecologice la această 
vârstă. 
      Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul suprem pentru supravieţuirea 
omului, iar cunoştinţele căpătate în primii ani de viaţă cu privire la natură vor fi mult mai bine 
aplicate mai târziu. 

Educaţia ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai conştienţi şi 
preocupaţi de problemele mediului înconjurător. Astfel, scopul principal al educaţiei ecologice este 
acela de a forma o mentalitate sănătoasă în ceea ce priveşte calitatea mediului în care trăim. Acest 
deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din grădiniţă, 
continuat apoi în şcoală, coordonat fiind şi de către agenţiile de protecţie a mediului care au 
competenţa necesară în acest domeniu. 
 În activităţile de educaţie ecologică, copiii dobândesc cunoştinţe, atitudini, motivaţii pentru 
a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia mediului. Asfel, se 
cultivă dragostea şi respectul copiilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de 
dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru 
promovarea ideii unui mediu natural sănătos. 
 Copiii sunt ajutaţi să înţeleagă relaţia dintre om şi mediul de viaţă care aparţine nu doar 
oamenilor, ci şi plantelor, animalelor şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. De aceea este 
înţelept să-l protejeze cât mai bine cu putinţă. 
 Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. De asemenea, 
comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel 
mai bine toată viaţa. 
 “Apropie-l (pe copil) de probleme şi lasă-l să răspundă singur, să-şi întemeieze ce ştie, nu pe 
ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înţeles el, să nu înveţe ştiinţa ci s-o gândească. Să-i menţină trează 
curiozitatea, condiţie de a-l apropia de lumea ştiinţei. Să-l sfătuim pe copil să observe, să cerceteze 
şi să descopere.” (J. J. Rousseau) 
      Educaţiei îi revine sarcina de a conştientiza  generaţiile prezente şi pe cele viitoare asupra 
pericolului pe care îl reprezintă intervenţia fără discernământ a omului asupra mediului înconjurator 
provocând mari dezechilibre în natură. 

Astfel am socotit oportună derularea în unitatea noastră a proiectului extracurricular 
,,Împreună într-o lume mai curată” din cadrul programului educaţional ,, ECO – ŞCOALA”. Am 
considerat că avem  datoria să sensibilizăm elevii, încă de la această vârstă fragedă,  cu acţiuni ce ar 
putea fi  întreprinse pentru ocrotirea şi protejarea mediului înconjurator în mod individual şi 
colectiv, prevenindu-i astfel asupra dezastrelor ce pot interveni atunci când se produc dezechilibre 
în natură.  
 
● ARGUMENT : 

Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea în şcoală, alături de alte elemente de 
educaţie, şi probleme legate de educaţia pentru calitatea mediului înconjurător. Astfel se evidenţiază 
prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de viaţa, conservarea 



naturii devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va face parte integrantă din filosofia 
şi comportamentul nostru.  

Aprofundând cunoştinţele elevilor şi chiar şi pe ale noastre, ale cadrelor didactice, şi 
acţionând cu mai multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru posteritate condiţii 
de viaţă mai bune într-un mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii. 
Apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au devenit 
un obiectiv primordial al oamenilor, o sarcină a cărei realizare va trebui să fie coordonată şi 
armonizată cu realizarea obiectivelor fundamentale, stabilite deja, de pace şi dezvoltare economică 
şi socială în întreaga lume. 
 
● OBIECTIVE :  

Pentru învăţătoare: 
- Începerea parteneriatului cu ale şcoli, a programului de educaţie prin acţiuni extraşcolare si 
extracurriculare. 
- Informarea părinţilor despre tipurile de activităţile din şcoală în vederea formării unor atitudini de 
responsabilitate faţă de mediul înconjurător. 

Pentru elevi: 
- Identificarea elementelor componente ale mediului înconjurător; 
- Identificarea regulilor şi normelor de comportament faţă de mediu, de protejare a naturii; 
- Utilizarea corectă a unui limbaj de specialitate ecologic; 
- Sesizarea legăturilor, cauzelor dintre fenomene şi realitatea înconjurătoare; 
 - Formarea unor abilităţi tehnice-practice pentru realizarea unor lucrări comune cu alţi elevi pentru 
realizarea obiectivelor programului. 

Pentru părinti: 
- Cunoaşterea rolului important pe care îl au în educarea propriilor copii, faţă de protejarea 
mediului; 
- Cunoaşterea avantajelor şi beneficiilor pe care le aduce şcoala ca partener real; 
- Implicarea părinţilor, a elevilor, a învăţătoarelor în realizarea programului de activităţi propuse. 

 
Ca modalităţi de realizare şi teme propuse amintesc: 
 Întâlniri cu specialişti în domeniu; 
 “Paşi spre un mediu mai curat” -  participarea activă a elevilor la acţiunea de curăţare 

a curţii şcolii; 
 “Confecţionăm postere” – activitate practică de confecţionare a unor postere cu 

mesaje ecologice; 
 “Marşul ecologiştilor” – activitate desfăşurată în Centrul Civic al oraşului cu 

implicarea părinţilor; 
 “Vreau să ştiu” – proiecţii diapozitive, filme; 
 “Prietenii naturii” - prezentarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul derulării 

proiectului într-un program artistic. 
 
Ca modalităţi de evaluare, mi-am propus: 

 - expoziţie cu lucrările realizate de către elevi, în timpul desfăşurării proiectului;   
- înregistrări video ale unor etape din cadrul proiectului; 
- jurnalul proiectului cu fotografii efectuate pe parcursul derulării  activităţilor din calendar. 

Întreaga activitate va avea un impact deosebit asupra şcolarilor datorită: 
- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit încrederea 

în forţele proprii; 
- apropierii lor de mediul înconjurător; 
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic; 
- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice. 



Prin Proiectul educaţional  “Eco-şcoala” ne  propunem ca elevii,  părinţii, cadrele didactice să 
înţeleagă că dragostea şi grija pentru natură trebuie să constituie componente esenţiale ale 
comportamentului uman, să observe, să exploreze, să înţeleagă fapte, fenomene şi caracteristici 
legate de transformările din natură în decursul celor patru anotimpuri, să protejeze natura prin efort 
propriu, împreună  cu clasa, dar şi alături de părinţi, să redea în  lucrări de pictură, colaj, machete, 
diverse aspecte din natură. 

De la mic la mare învaţă să cunoască şi să ocrotească natura,  să aibă un comportament 
adecvat faţă de mediul înconjurător şi chiar să ia atitudine faţă de cei care-l distrug. 
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113. ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

   Prof. înv. primar, Sîrghe Claudia 
   Şcoala Gimnazială nr.1, sat Parpaniţa 

 
Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 
rezultatele. În primul rând, ea e răspunzătoare educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi 
pentru societate, iar în al doilea rând, o astfel de şcoală, „dă seama” de rezultatele produse, cu alte 
cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de 
scopuri şi rezultate.  

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării:                                                                                                                                       
şcolile rezistente la noutate şi la schimbare, nu sunt cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care 
învaţă sunt flexibile, adaptabile, inovatoare şi responsabile.  

Profesorul îndeplineşte o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea și 
pregătirea personalității tinerelor generaţii și pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de 
învăţământ, strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală și cetăţenească. 

Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-şi exercita profesia 
doar prin contact permanent cu elevii, ceilalţi colegi cadre didactice, directorul unităţii școlare, 
inspectori şcolari, părinţi. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu 
toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează numeroase 
prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de 
la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor  lor de viaţă. 

Profesorul trebuie să  se integreze, să coopereze cu clasa, să motiveze, să fie un sprijin atunci 
când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare. Profesorul integrat încurajează, pune 
întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte ideile elevilor, unele decizii le ia împreună cu 
elevii. 

În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,, instruieşte”, conduce interacţiunile în 
clasă, modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea condiţiilor, 
oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, 
exemplificări, explicaţii, comentarii, etc. 

Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasă: crează climat adecvat, iniţiază, orientează, 
solicită, antrenează, exemplifică, critică. Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul 
activităţii în clasă, modul de desfăşurare a interacţiunilor, dar poate şi delega responsabilităţile 
elevilor în rezolvarea unor decizii, sarcini. Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze 



răspunsurile împreună cu ei, răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea 
grupului. 

E greu să defineşti un profesor „bun”. Chiar şi părinţii au păreri diferite, uneori contradictorii. 
Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul determinant, alţi părinţi pun pe primul plan 
,,capacitatea de a se face înţeleşi -,,dragostea de meserie”, chiar dacă tot cunoştinţele acumulate 
permit reuşita la un examen. Este interesantă remarca unora, la categoria de cadre preferate de 
copii: profesori cu experienţă, deoarece cei tineri „nu sunt înţeleşi”. Profesorul debutant, uneori e 
izolat de colegi sau de comunitate. Un profesor bun foloseşte cunoştinţele nu doar de la disciplina 
respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebuie, de asemenea, ca profesorul să fie 
pregătit să şi primească feed-back, nu numai să ofere.  

Şcoala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Realitățile din instituțiile de învățământ, 
realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de 
predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic 
în situaţiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o 
anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de 
predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe 
„personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a 
noilor informaţii pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar, oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie să promoveze eficienţa în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile unui 
astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; interacţionarea cu fiecare elev; 
pregătirea conştiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea predării diverselor stiluri de 
învăţare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor stabilite; oferirea feedback-
ului; manifestarea încrederii în elevi şi aşteptări înalte din partea acestora; dezvoltarea unui mediu 
pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; folosirea noilor tehnici 
informaționale. 

În paradigma tradiţionalistă, educatorul era cel care transmitea informaţii, mereu aceleaşi, 
având o poziţie ce se baza pe autoritate, care nu putea fi contestată şi care domina elevul. Profesorul 
avea iniţiativa şi tot el decidea cantitatea de informaţii pe care trebuia să o ofere elevilor, fără a ţine 
cont de particularităţile acestora. Instrucţia era aceeaşi pentru toţi şi aceleaşi informaţii erau 
solicitate tuturor elevilor. Lecţia, demersul educativ de bază, nu era altceva decât o succesiune 
monotonă de secvenţe, în care elevul îşi asuma rolul pasiv de a recepta informaţii, pe care trebuia 
apoi să le reproducă întocmai, fără a le îmbogăţi. 

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca 
rezultat al predării tradiţionale, în care cadrul didactic ţine o prelegere, eventual face o 
demonstraţie, iar elevii îl urmăresc, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Tot mai des se 
vorbeşte despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achiziţiilor în contexte 
noi, predarea interactivă. 

Rolul profesorului poate să fie analizat şi din perspectiva relaţiei profesor-elev. Având în 
vedere valorile societăţii contemporane (libertate, responsabilitate, toleranţă, cooperare), se impune 
o nouă abordare a relaţiei profesor-elev: asumarea de către profesor şi elevi a unei responsabilități 
morale comune în cadrul relaţiei educaţionale, conducând la angajarea afectivă şi efectivă în 
procesul educaţional; recunoaşterea reciprocă a „dreptului de a fi altfel” şi valorizarea fiecărei ființe 
umane în parte, indiferent de cât și de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe 
umane de a progresa; recunoaşterea faptului că toţi elevii şi profesorii sunt parteneri sociali cu 
funcţii complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea şcolii ca mediu de construcţie 
culturală; renunţarea la principiul „căii optime unice” şi conştientizarea faptului că majoritatea 
problemelor sociale şi umane au mai multe soluţii echi-finale şi echivalente; promovarea 
autenticităţii şi sincerităţii – a fi tu însuți este mai important decât a avea dreptate. 



Din perspectiva pedagogiei moderne, a preda devine un demers educativ în cadrul căruia sunt 
mobilizate resursele clasei de elevi, aceasta fiind motivată permanent să parcurgă procesul 
instructiv. O altă componentă a învăţării este evaluarea, modalitate prin care profesorul stabileşte 
măsura în care obiectivele au fost atinse şi prin care va pune la punct o strategie didactică mai 
eficientă pentru următorul proces instructiv. Activitatea independentă desfăşurată de elevi devine, 
astfel, concludentă şi necesară, ea dând dovada utilităţii metodelor abordate. Profesorul va organiza 
şi va coordona acest demers instructiv, exercitând funcţii diverse, de organizare a activităţii, de 
impunere a unor metode, de dezvoltare a unor capacităţi şi de personalizare a activităţii didactice. 

În procesul instructiv-educativ este necesară „ ... o adaptare permanentã a profesorului”. 
Adaptarea permanentã a comportamentului profesorului la personalitatea elevului şi la sintalitatea 
grupului este necesarã nu atât pentru a-i face copilului plăcută şederea la scoală, cât pentru a-i trezi 
dorinţa şi voinţa de a răspunde printr-un comportament adecvat acţiunii educative. 

Profesorul trebuie să înveţe să trăiascã împreună cu copiii. 
Pentru cunoaşterea stării afective a clasei observarea manifestărilor comportamentale (gesturi, 

mimică, atitudini) se completează cu acţiuni organizate (convorbiri individuale sau în grup). 
Profesorul îşi formează o imagine despre configuraţia psihologică a clasei la un moment dat şi 
urmăreşte dinamica acesteia pe tot parcursul conlucrării lui cu clasa. Profesorul poate cunoaşte 
simpatiile şi antipatiile dintre elevi, sentimentele de bucurie sau indiferenţa/ invidia pe care le 
trezesc în clasă succesele unor elevi, ajutorarea reciprocă sau lipsa acesteia, tensiunile dintre elevi 
sau dintre elevi si profesori. 

Bine folosite de către profesor, metodele de grup influenţează nu numai comportamentul celui 
asupra căruia sunt orientate, dar şi asupra celorlalţi membri ai grupului. Asemenea metode presupun 
abordarea unor probleme comune grupului, vizează antrenarea a cât mai multor elevi în rezolvarea 
lor şi permit raportarea manifestărilor de comportament în acelaşi timp la individ şi la cerinţele 
grupului. 

Metodele de grup „fac ca elevii să se simtă atraşi de grupul lor, să accepte deciziile grupului 
ca pe propriile lor decizii, să simtă o responsabilitate generală crescută în îndeplinirea sarcinilor.”  

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe metodele moderne utilizate în procesul 
instructiv-educativ. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să servească scopului 
instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor: gândirea, 
înţelegerea, comunicarea eficientă, luarea unor decizii corecte, stimularea creativităţii. 

Folosirea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, având cu adevărat un caracter activ-participativ şi 
o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. 

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea 
elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev. 
Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 

Un profesor de calitate, poate fi la orice vârstă, dacă este dăruit meseriei, dacă îmbină 
perfecţionarea cu autoperfecţionarea, dacă ştie să respecte elevul, iar colectivul în care se află 
contează enorm. 
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114. INIŢIATIVE  ÎN PARTENERIATUL FAMILIE – ŞCOALĂ 
 

Prof. Bordeţ Dorin Dănuţ 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Aurora” Reşiţa 

 
    Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor. 
Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 
copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia. 
    Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă 
a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre mediile de 
socializare şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l introduce 
pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti 
mijloace. 
   Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şidorinţelor sale. 
  “Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)  
    Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către 
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită 
oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv 
în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  
    Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 
activităţii comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, 
deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent. 
     Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi permanentă 
a celor doi factori de instruire, familie – şcoală, şi presupune unitatea influenţelor educative şi 
continuitatea muncii de formare a tânărului. 
     Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de 
elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoala. 
    S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea tinerilor. 
Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate 
şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează 
absenţa lor, pentru că scoală are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală problemele muncii 
de educaţie devin mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un 
mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini 
educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind instrucţia), dar familia rămâne 
implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără participarea părinţilor efortul educativ organizat prin 
instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. 



     Aşa cum arata şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios 
dacă se loveşte de opoziţia sau indiferenţa partea părinţilor. 
    Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, sau 
poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor sunt 
greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă 
maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. 
Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de 
acţiune. 
    Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va 
obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 
    Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, 
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, 
orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii. 
    Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme: 
comitetele cetăţeneşti de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi familie ducând 
la perfecţionarea procesului de instruire şi educare a elevilor; vizitele la domiciliul elevilor;  
consultaţii individuale; 
corespondenţa cu familia. 
    Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor specifice 
din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca fiind cele 
mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din 
timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problema. 
(S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită bursă 
socială). 
    Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru 
părinţi – pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii 
(organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia 
familiei, eventualele deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor 
teme psiho – pedagogice în vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii 
lor practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea 
şcolara şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei). 
    Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, sistematic 
organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de lucru, 
forme de activitate, posibil de folosit în familie. 
    Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care dorim 
tot, pentru care visăm tot ce este mai bun .   
    Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate: 
a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 
îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 
b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma: 
 - o reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară;  
 - consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei 
şi programului şcolar al elevilor; 
 - activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de 
cuprindere la cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 
 - lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări aniversare; 
reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
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115. CONSILIEREA PĂRINŢILOR AI CĂROR COPII 
 ÎNVAŢĂ DESPRE DREPTURILE OMULUI 

 
prof. Sârbu Melania Antoaneta  

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, Craiova 
 

Consilierea părinţilor contribuie la ridicarea calităţii educaţiei moral civice, la sporirea 
eficienţei procesului de învăţământ 

Consilierea reprezintă un proces complex, o activitate socio-pedagogică, constând în 
iniţierea unui dialog între  ”sfătuitor” (pedagogul) şi elev sau părinte, după caz, în plan educaţional.   
Rezultatul “simbiozei” reprezintă chintesenţa activităţii de educare şi instruire pe care şcoala, 
educatorul, are datoria să o considere responsabilitate prioritară în drumul lung al actului 
educaţional prin îmbinarea elementelor triadei pedagog-părinte-elev. 
 Insuccesul şcolar, comportamentul moral-civic neadecvat al copilului nu trebuie căutat 
numai în activitatea elevului sau relaţia professor-elev, ci şi în educaţia părintelui.  

Este oportun să ne întrebăm adesea:  
Oare sunt pregătiţi părinţii să răspundă actului educaţional? Cât?  Cum? 
“ Profesiunea de părinte ”presupune roluri şi competenţe aparte, speciale, pentru care mai 

ales tinerii nu sunt întotdeauna pregătiţi. 
Empatia este un cod de comunicare nescrisă uitat de multe ori de părinţii acestui început de 

secol XXI. Limbajul nonverbal şi deschiderea afectivă a părinţilor poate conduce la trăirea unui 
sentiment de siguranţă şi linişte în evitarea unui conflict, mai mult decât ţipetele, strigătele, cearta, 
loviturile “oferite” unui copil pentru a-l face pe acesta să asculte. Comunicarea între membrii 
familiei lipseşte azi mai mult ca oricând.  

De asemenea, “hiperprotecţia” copilului conduce la incapacitatea acestuia de a lupta cu 
problemele ulterioare. 

 Reacţia părinţilor atunci când copiii învaţă despre Drepturile Omului este diferită. 
Mulţi părinţi sunt adesea orbiţi de subiectivism şi nu pot să vadă decât o parte a copilului 

lor. În alte situaţii părinţii se alarmează atunci când copiii învaţă noţiuni care ar putea ameninţa 
natura relaţiei părinte-copil. Astfel, părintele pretinde respect din partea copilului, pentru că îi 
asigură adăpost şi hrană, iar copilul învaţă la şcoală că părintele este responsabil pentru hrana şi 
adăpostul propriului copil, prin lege. În acest moment părintele poate trage concluzii eronate: 
“educaţia despre Drepturile Omului  nu este bună pentru copilul meu!” 

 Prin cunoaşterea Declaraţiei Drepturilor Copilului şi a Convenţiei cu privire la 
Drepturile Copilului, documente oficiale, legiferate, părinţii află despre responsabilităţile pe care 
le are cu privire la asigurarea unor condiţii bune de trai pentru copiii lor. Înţeleg că au obligaţia de 
a-l îngriji, de a-l iubi, de a-l proteja de acte de cruzime şi violenţă, de a-l învăţa să trăiască în bună 
înţelegere cu semenii. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului precizează în articolul 18 că 
ambii părinţi au responsabilitate primară, comună în creşterea copiilor lor, iar statul trebuie să 
sprijine această acţiune. 

Orice sistem de educaţie, oricât ar fi el de savant, rămâne neputincios dacă  se izbeşte de 
indiferenţă, opoziţie, contraziceri, opinii divergente din partea părinţilor. Efortul educativ este 
frânat, iar eficienţa scade, dacă nu există o unitate de  acţiune a tuturor factorilor educativi.  

În România de azi se observă o transformare a atitudinii părinţilor faţă de copiii lor, faţă de 
cerinţele şcolii, a „calităţii” părinţilor României de azi. Copiii nu mai sunt consideraţi singurul 
eveniment, cel mai important lucru din viaţa lor. Probabil, în cele mai multe cazuri, societatea i-a 



bulversat pe părinţi cu toate transformările economice, cei mai mulţi dintre părinţi sunt obosiţi, sunt 
apatici.  

Calitatea de părinte începe, propriu-zis, la data când copilul începe şcoala. Atunci descoperă 
că nu este uşor să fii părinte, că nu-şi cunoaşte suficient copilul. 

La şcoală, copilul învaţă că are drepturi, în timp ce părintele consideră că autoritatea de 
părinte îi este ameninţată. Tot la şcoală, copilulul învaţă că legea îl protejează împotriva violenţei 
familiale, a tratamentelor inumane, iar acasă copilul aude prea des formule transmise din tată-n fiu, 
de genul “Bătaia e ruptă din rai!”  

Părinţii zilelor noastre sunt din ce în ce mai obosiţi, blazaţi, speriaţi, superficiali, limitaţi; 
scuze se pot găsi cu uşurinţă. Mult mai important este însă, ca părintele să găsească resurse să 
comunice cu proprii copii. Comunicarea între părinte şi copil se stabileşte mai greu , poate 
niciodată. Trebuie tact, iubire, înţelegere, dorinţă de comunicare. Relaţia copil-părinte trebuie să se 
transforme,  să evolueze în ambele sensuri.   

Ideea centrală este că, părintele trebuie să redescopere lumea odată cu copilul său, prin 
ochii şi sufletul copilului său. Şi, lumea cuprinde, ... printre altele, ... oameni cu drepturi şi 
responsabilităţi. 

Factorii educaţionali trebuie să aibă unitate de idei şi acţiune.  
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului conţine în articolul 28 şi articolul 29, 

prevederile legate de dreptul la educaţie şi scopurile educaţiei. Dacă părinţii îi vor considera pe 
copiii lor parteneri egali în viaţa socială, atunci vor înţelege părinţi şi copii,  că toţi au drepturi şi 
responsabilităţi.  

Comportamentul moral – civic, atitudinea şi conduita copilului acasă, la şcoală, în societate 
va cunoaşte o evoluţie corectă, pozitivă, iar efectul va fi conturarea unei personalităţi puternice, 
corespunzătoare societăţii în care trăim. 

Ştefan Bârsescu afirma: 
 “ Copiii sunt nativii vieţii frumoase; să-i tratăm ca oameni şi ca cetăţeni!” 

  Psihologia nondirectivistă dă 13 porunci ale părintelui model pe care ne permitem să le 
reproducem : 

1. Să dai copilului un sentiment de securitate! 
2. Să oferi copilului sentimentul că este dorit şi iubit! 
3. Să eviţi ameninţările, pedepsele fizice exagerate! 
4. Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-l determini să-şi asume responsabilităţi! 
5. Să rămâi calm şi să nu te şocheze manifestările instinctuale ale copilului! 
6. Să fii tolerant şi să eviţi conflictele! 
7. Să nu-l faci pe copil să se simtă inferior! 
8. Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural, adică să-i respecţi 

particularităţile de vârstă şi individuale! 
9. Să respecţi sentimentele copilului! 
10. Să răspunzi prompt, cu francheţe la întrebările copilului!  
11. Să te intereseze activităţile copilului! 
12. Să tratezi dificultăţile copilului fără să-l consideri anormal!  
13. Să favorizezi creşterea, progresul, fără să-l hiperprotejezi! 
Îmaginea societăţii secolului XXI depinde de modul în care formăm tânăra generaţie. 

Totodată, graniţa dintre bine şi rău, adevărat şi fals, educaţie şi abandon şcolar poate fi susţinută 
numai sau şi printr-o bună educaţie a părintelui . 

 De aceea, se poate spune că  educatorul luminează drumul formării tinerei generaţii prin 
consilierea permanentă a părinţilor. 
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116. MODALITĂŢI   DE  PREVENIRE  A  VIOLENŢEI 
 

Profesor învăţământ primar  Saşec Rodica Daniela 
Colegiul Naţional ,, Mircea Eliade”, Reşiţa,  Jud. Caraş-Severin 

 
         În ultimii ani, presa, mass-media informează în permanenţă despre fenomenul violenţei. 
Violenţa a devenit o problemă gravă şi îngrijorătoare. Întîlnim violenţă acolo, unde ar trebui să fie 
armonie şi înţelegere, adică în familie; în şcoală unde ar trebui să existe educaţie, vedem violenţă, 
pe stradă şi în societate la fel. Tot mai des in ultimul timp părinţii se plîng de copiii lor, deoarece 
aceştia sunt mai agitaţi, mai greu de stăpînit, vorbesc urît, stau ore în şir în faţa televizorului şi a 
calculatorului. 
       Violenţa tulbură grav mediul şcolar. Ea conduce la o deteriorare a climatului în şcoală, 
afectează raporturile elev-elev şi elev-profesor şi generează sentimente de insecuritate, de teamă, 
care influenţează negativ dezvoltarea normală a elevului. Şcoala este un loc, unde elevii se 
instruiesc, învaţă, dar este şi un loc unde se stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se 
creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, afectivă şi morală a copilului. Pentru ca şcoala să îşi 
asume rolul de prevenire şi stăpînire a violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării 
profesorilor. În condiţiile unui mediu familial instabil, tensionat, conflictual, şcoala poate reprezenta 
pentru elev o a doua şansă. 
       N. Iorga zicea:”Copiii învată bunatatea de la natură, iar răutatea de la oameni!” 
Elevii agresivi care produc incidente violente sunt percepuţi ca fiind, în cea mai mare parte, copii cu 
probleme familiale şi probleme materiale deosebite, copii ai căror părinţi sunt divorţaţi, decedaţi sau 
plecaţi la muncă în străinătate. Lipsa autocontrolului îi poate transforma în victime ale violenţei, 
drogurilor, alcoolului sau aventurilor sexuale. Deci, este indicat să dovedim copiilor că ne 
interesează viata lor, să ascultăm ce ne povestesc şi să-i determinăm să comunice cu noi orice gînd 
al lor, faptă sau acţiune, participînd astfel direct sau indirect la activitatile lor. 
      Într-o familie bîntuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază sînt 
profund neglijate. Copiii proveniţi din aceste medii se adaptează greu la situaţiile de comunicare, iar 
limbajul şi gesturile lor agresive par a masca un dezechilibru psihic. Copiii care asista la scene de 
violeta în familie vor avea o predispozitie ridicata spre violenţă. Atitudinea profesorilor este de a le 
îndrepta comportamentul prin sprijin şi consiliere.. 
     Comportamentele violente îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al clasei. Lipsa 
de comunicare şi atitudinea profesorului faţă de elevi poate genera de asemenea situaţii conflictuale 
ori comportamente violente.  
      Acte de violenţă moderată au existat mereu în şcoli, dar incidentele zilnice trebuie tratate cu 
seriozitate. E trist să observăm că şi elevii din clasele primare devin tot mai agresivi. De aceea 
pentru elevii claselor primare am organizat  ore de discuţie cu tema „Detestăm violenţa de mici”. 
Elevii au identificat cazuri de violenţa în cadrul operelor studiate. Prin discuţiile tratate 
PRO/CONTRA s-au făcut studii de caz. 
      Dacă ne gîndim mai bine, spunem mereu că binele învinge totdeauna răul, dar oare în basmele 
copilăriei lupul cel rău care a comis “fapte de violenţă” la adresa iezilor nu a fost pedepsit tot 
violent? Cum putem învăţa să fim toleranţi? Se spune: bine faci, bine găseşti! Dar de multe ori 
“binele” îl găseşti nu la cel căruia i-ai făcut bine, ci la cine nu te aştepţi! Cred că cel mai corect ar fi 
ca elevul să fie pus cît mai des în situaţia de a expune propria soluţie de rezolvare a situaţiilor de 
violenţă, de a conştientiza urmările unei astfel de situaţii. 
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      Învăţătorul timpurilor moderne este partenerul elevilor, se comporta într-o manieră interactivă, 
fiind un mediator al procesului de învăţare şi formare a viitorului “om”, caută punctul de vedere al 
elevului cu scopul de a înţelege percepţiile sale curente şi a le folosi în acumularea cunoştinţelor 
viitoare. 
        La concursul de desene elevii ciclului primar au arătat prin desen lupta împotriva violenţei, 
care a demarat sub genericul: „Viaţa mea fără violenţa cuiva”.  
         Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament, situaţiile 
conflictuale. Atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: 
diriginţi, profesori ai clasei, părinţi, medici şcolari, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali. 
        Un rol important în formarea lor îl are cuvântul. Prin expresivitatea nuanţarea limbajului şi 
prin expresiile emoţionale care însoţesc povestirile, descrierile, versurile (cu mesaj moral) se pot 
forma reprezentări saturate pozitiv care sensibilizează copilul. De exemplu prin activităţi precum 
Moş Ion Roată şi unirea, Neamul românesc, cât şi prin împodobirea sălilor de clasă cu steguleţe cu 
ocazia zilelor de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie, precum şi participarea la o serbare închinată eroilor 
noştrii, copii trăiesc cu mai multă intensitate atmosfera acestor evenimente, chiar dacă nu înţeleg în 
totalitate sensul lor. Conţinutul povestirii Stejarul din Borzeşti de Eusebiu Camilar, text literar de o 
deosebită frumuseţe artistică, prezintă copiilor întâmplări pierdute în negura vremurilor, din timpul 
lui Ştefan cel Mare.  
      Textul literar reprezintă, de fapt, un mijloc de trezire a unor emoţii puternice, a unor stări 
afective. Textul literar reprezintă în culori vii eroul-copil, personaj pozitiv, de aceea descrierile de 
portrete reprezintă pentru copii modele demne de urmat. Ca parte aplicativă, le-am cerut copiilor să 
alcătuiască din imagini disparate o scenă care să reprezinte un episod principal din povestire.  
       De asemenea proverbele şi zicătorile populare româneşti, rod al unui îndelungat efort de 
cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune, tezaur ale cărui valori şi sensuri nu se 
sting niciodată. Pentru strămoşii noştri şi pentru generaţiile care ne-au precedat, aceste proverbe au 
constituit nu numai norme de comportare , ci şi modele de acţiune, în cele mai variate împrejurări 
din viaţa cu care omul s-a confruntat şi se confruntă. 
       Folosirea proverbelor şi zicătorilor în educarea moral-civică  credem că reprezintă un aspect al 
trecerii la o nouă calitate, superioară, în învăţământul primar. De aceea, este bine  să fim preocupaţi 
în permanenţă de folosirea proverbelor şi zicătorilor adaptate la orice situaţie ivită în programul 
zilnic, deoarece acestea contribuie din plin la formarea personalităţii copiilor, de la cea mai fragedă 
vârstă şi pentru că au o valoare etico-estetică prin învăţăturile morale şi prin mijloacele artistice 
folosite.  
       Elevii se pot educa prin proverbe şi zicători calităţi moral civice ca : cinste, hărnicie, răbdare, 
dragoste de muncă, dragoste de oameni şi de ţară, bunătate curaj, atitudine justă faţă de colegi, 
respectul faţă de cei mari, modestie. Deoarece proverbele şi zicătorile sunt creaţii realizate mai mult 
pe baza sensului figurat, folosim comparaţia, metafora, alegoria şi uneori elemente de versificaţie 
sunt foarte greu de înţeles , însă ele pot fi folosite totuşi prin intermediul lecturilor, basmelor, 
poveştilor şi povestirilor sau în diferite situaţii.  
       În cazul proverbelor funcţia educativă este realizată prin faptul că acestea spun în mod direct ce 
este bine şi ce este rău în viaţă, în legătură cu activitatea omului, cu relaţiile dintre el şi colectivul în 
mijlocul căruia trăieşte.  
        Comportamentele negative sunt semnalate de regulă mai pregnant decât cele pozitive, pentru 
că din rău omul învaţă mai mult decât din bine. Proverbe ca :,, Până nu păţeşti nu te cuminţeşti” ; 
,,Capul face capul trage” ; ,,Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”, se folosesc foarte des. 
        Zicătorile ca şi proverbele îşi au şi ele rolul lor, contribue la educarea morală  aşa cum s-a 
întâmplat în povestea Capra cu trei iezi de Ion Creangă. În această poveste am întâlnit expresii ca : 
,,Iedul cel mare şi cel mijlociu dau prin băţ de obraznici ce erau sau … căci iedul cel cuminte tăcea 
molcom în horn, cum tace peştele în borş la foc”. Unele zicători folosite la momentul potrivit pot 
avea o influenţă pozitivă asupra copiilor apropiindu-i de noţiunile elementare de bunăcuviinţă. Am 
folosit zicători ca : ,,Nu vorbi neîntrebat” sau ,,Nu te amesteca nepoftit în vorba altora”. 
         Am organizat şi un concurs,, Cine ştie cele mai multe proverbe?” şi am constatat că un număr 



însemnat de copii au reţinut proverbele şi zicătorile învăţate , unii dintre ei amintindu-şi unele 
situaţii în care au fost folosite. 
            Iată câteva exerciţii relaxante pe care le-am folosit cu succes la clasă,elevilor violenţi. 
1. Ţine în buzunar un mic indicator de circulaţie “STOP!” şi, când simţi dorinţa de a agresa pe 
cineva, scoate indicatorul din buzunar şi, în gând sau în şoaptă, spune de câteva ori “STOP!”. 
2. “Cald ca soarele, uşor ca vântuleţul” – Închide ochii şi imaginează-ţi o zi caldă şi însorită. 
Pe cerul albastru pluteşte un nouraş în care se află toate necazurile tale, iar vântuleţul uşor le poartă 
departe, departe. 
3. Închide ochii, inspiră adânc şi, expirând, zâmbeşte de câteva ori. 
           Jocuri: 
1. “Vocabularul emoţional” - Copilului i se prezintă un set de fişe cu feţe ce redau diferite stări 
emoţionale şi li se adresează întrebarea: ”Ce stări emoţionale sunt reprezentate pe cartonaşe?”. 
Apoi,  copilului i se propune să-şi amintească când el a simţit o stare similară celei din fişă. Ce 
simţea în starea dată? Ar dori el să se întoarcă în acea stare? Dar poate această expresie a feţei să 
redea altă stare a omului? În ce alte stări redate în fişe tu ai mai fost?     Hai să le desenăm.” 
                    2. “Papagalul meu drag” - Copiii stau în cerc. Învăţătorul spune: “Copii! La  
                   noi în ospeţie a venit    un papagal. El doreşte să facă cunoştinţă cu noi şi să  
                   se joace. Ce  credeţi că trebuie să facem 
ca el să se simtă bine la noi şi să mai dorească să vină?”. Copiii propun să vorbească cu el gingaş, să 
se joace…Învăţătorul, atent, oferă cuiva jucăria de pluş ”Papagalul”. Copilul, primind jucăria, 
trebuie să o strângă la piept, să o mângâie pe cap, să-i spună ceva frumos, să o dezmierde după care 
să o dea altcuiva.Jocul e bine să fie organizat în tempou moderat 
 
   3. “Lipiciul” - Toţi copiii se mişcă, aleargă  pe un fond muzical. Doi copii, ţinându-se de mână, 
încearcă să prindă colegii, concomitent rostind: “Eu sunt lipici şi vreau să te prind!”. Pe fiecare 
copil prins, “lipicii” îl iau de mână, alăturându-l la “gaşca” lor. Apoi toţi împreună îi prind pe 
ceilalţi. 
Când toţi copiii vor deveni “lipici”, ei dansează în cerc, pe o melodie, ţinându-se de mâini. 
        În clasă,deasupra tablei am expus planşe cu câteva reguli pe care elevii trebuie să le înveţe 
pentru a-şi stăpâni pornirile agresive: 
• Păstrează-ţi calmul şi autocontrolul! 
•  Gândeşte pozitiv! 
•  Comunică cu cei din jurul tău! 
•  Evită jignirile, umilirile, durităţile! 
•  Fă-ţi prieteni! 
•  Evită situaţiile conflictuale! 
•  Canalizează-ţi energia spre activităţi sportive şi de relaxare! 
•  Elimină din programul tău emisiunile TV care conţin scene de violenţă! 
 
Bibliografie 
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117. INIȚIATIVE DIDACTICE 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN APLICAREA STRATEGIILOR DE  
PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 
Înv. Popescu Anca-Irina 

Școala Gimnazială „George Tutoveanu”, Bârlad 
 

„Nu există artă mai frumoasă, decât arta educaţiei. 
Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar 

educatorul creează un chip viu, uitându-se la el, 
se bucură şi oamenii, se bucura şi Dumnezeu.” 

Sf. Ioan Gură de Aur 
 

Procesul de învățământ este constituit din cele trei mari componente, și anume predarea, 
învățarea și evaluarea. Conceptul de învățare poate fi înțeles ca funcția mintală prin care o persoană 
obține noi cunoștințe, abilități, valori, sensuri și referințe, folosindu-și capacitatea de a percepe 
informații. Procesul de învățare are loc pe parcursul întregii vieți și este evidențiat de modificările pe 
care le produce în comportamentul persoanei. 

 Predarea poate fi înțeleasă în mai multe moduri: simpla transmitere a cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor, care apoi trebuie verificate și evaluate; în sens pur metodologic, a 
expune, a comunica verbal; ca un discurs didactic conceput în scopul instruirii și autoinstruirii 
elevilor; ca o formă specifică de comunicare culturală; de asemeni, ca un sistem specific de acțiuni 
menite să inducă învățarea (accentul cade pe receptare, înțelegere, formare de capacități) și ca o 
simplă mijlocire de date (accentul fiind pus pe informație). 

Evaluarea școlară  definește o acțiune psihosocială complexă bazată pe operații de: măsurare 
/ control cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică 
orientativă cu scop de ameliorare continuă a activității proiectată la nivel de sistem și de proces. 
Aceasta servește ca o unealtă pentru analizarea eficienței curriculum-ului școlar și a schimbărilor la 
toate nivelurile. Focusarea pe rezultatele elevilor nu oferă informații despre cauzele pentru care 
procedurile utilizate de profesori sunt sau nu eficiente 

Încă de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel și Aquinas există informații despre 
existența strategiilor de învățare. O strategie de predare reprezintă un set particular de pași pentru 
evocarea unui set de comportamente dorite de la persoanele care învață (”learners”). Acestea sunt 
eforturi deliberate din partea profesorului de a varia modul de prezentare către o reprezentare mai 
adecvată a funcțiilor cognitive și afective necesare pentru obiectivele învățării. Strategiile sunt 
moduri de a evoca răspunsuri într-un mediu de învățare particular, pertinent cu natura conținutului 
ce urmează a fi învățat. În strategiile de predare, rolul „elevului” este la fel de important ca și cel al 
profesorului Utilizarea strategiilor de predare-învăţare respectă principiul diferenţierii şi 
personalizării proiectării şi realizării demersului didactic şi promovarea cooperării în vederea 
utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. 
O relație predare – învățare adecvată implică variația de la o strategie la alta, de la un stil la altul 
pentru a creea acele climate și a implementa acele strategii care favorizează învățarea diferitelor 
tipuri de obiective  

Într-o metaanaliză condusă de Schroder și col. (1992) au fost identificate mai multe tipuri de 
strategii.  

1. Strategii de chestionare. Profesorul variază orarul, poziționarea sau nivelurile cognitive ale 
întrebărilor (de exemplu creșterea timpului de reacție, introducerea pauzelor după anumite 
răspunsuri cheie, sporirea dificultății întrebărilor, oprirea mijloacelor media la anumite puncte cheie 
și punerea întrebărilor).  

2. Strategii de focusare. Profesorul captează atenția elevilor (ex: prin anunțarea obiectivelor sau 
îmbogățirea lor).  



3. Strategii de manipulare. Profesorul asigură elevilor oportunitatea de a lucra cu obiecte fizice 
(a desena sau a construi ceva).  

4. Strategii bazate pe sporirea materialelor. Profesorul modifică materialele (rescrierea anumitor 
materiale sub formă de text, înregistrări audio, simplificarea aparatelor din laborator, etc.)  

5. Strategii de evaluare. Profesorul schimbă frecvența, scopul și nivelul cognitiv al evaluării (ex. 
acordarea feedback-ului imediat și exploratoriu, utilizarea testelor diagnostice, formative, 
retestarea).  

6. Strategii pe bază de anchetă. Profesorii utilizează instrucțiuni centrate pe elevi ce sunt mai 
puțin directive decât instrucțiunile tradiționale (ex. Anchetele de laborator).  

7. Strategii bazate pe îmbogățirea contextului. Profesorii îi ajută pe elevi să realizeze legătura 
între cunoștințele și experiențele anterioare sau angajarea interesului elevilor în învățarea colegilor 
(ex. organizarea excursiilor, problematizarea, reflectarea).  

8. Strategii bazate pe tehnologii de instruire.  
Studiile arată că elevii care au performanțe bune la învățare sunt conștienți de strategiile pe care 

le utilizează și în sens contrar, cei ce nu obțin performanțe bune nu pot identifica strategiile pe care 
le utilizează și în consecință nu reușesc să le combine în așa numitul ”lanț de strategii” (Block, 
1986; Galloway & Labarca, 1991; Stern, 1975; Vann & Abraham, 1990, cit in Gartner și col., 
1971 )  
       Strategii și metode de predare integrată   

 Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale 
unei învăţări autentice – eficiente sunt:   
 1. Învăţarea prin dezbatere    

 Învăţare prin problematizare  
 Învăţare prin încercare şi eroare  
 Învăţare senzorio-motorie  
 Învăţare socială   

 2. Învăţarea prin cercetare    
 3. Învăţarea prin rezolvarea de probleme   
 4. Învăţarea prin descoperire   
 5. Învăţarea bazată pe metoda proiectului    
 6. Învăţarea bazată pe probleme   
7. Învăţarea aventură / de tip expediţionar  
În cele ce urmează, voi prezenta modul în care am utilizat o serie de metode didactice moderne 

în scopul activizării elevilor în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare. 
Metoda cadranelor este un organizator grafic al informaţiilor dintr-un conţinut dat, pe baza a 

patru criterii, câte unul pentru fiecare cadran. Este uşor aplicată în momentele de  
conexiune inversă sau retenţie, dat fiind şi faptul că răspunsurile trebuie oferite în formă cât mai 

scurtă, mai sintetizată. 
Explozia stelară Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 

copiilor care se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 
Obiectiv: Formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în 
grup, prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme.precum şi modul de cooperare 
şi interacţiune. 
Exemplu: 
Convorbire: Menţinerea sănătăţii 
Obiectiv: evidenţierea a cât mai multe soluţii de menţinere a sănătăţii ca răspuns la 
întrebările adresate. 
Desfăşurare: 
1. Se citeşte o ghicitoare. Se discută iar elevii extrag ideea centrală „menţinerea sănătăţii” şi se 
expune pe steaua mare. 



2. Cinci copii aleg câte o steluţă pe care este scrisă întrebarea, apoi fiecare din ei, printr-un joc 
numărătoare îşi formează grupul preferenţial:  Unu, doi, trei, patru, cinci/Vă grupaţi cu toţii 
aici/Împreună vă jucaţi şi învăţaţi/Întrebări vă adresaţi! 
3. Se citeşte întrebarea de pe steluţă şi timp de 5 minute, copiii analizează imaginile, formulează 
întrebări în concordanţă cu situaţiile problemă descoperite de grup. 
4. După expirarea timpului, elevii revin în semicerc şi adresează întrebările 
elaborate în grup celorlalte grupuri care răspund întrebărilor sau adresează noi întrebări de acelaşi 
tip, completând eforturile acestora. 
5. Întrebările interesante se scriu pe câte o steluţă care se fixează pe o imagine sugestivă (poster) 
Aplicatie: ,,La cireşe” 

 
Tehnica Lotus (Floarea de nufăr) Este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă 

posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt 
teme. 
Obiective: Stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi de 
grup pe teme din domenii diferite. 
Descrierea metodei: Tehnica „Floare de nufăr” porneşte de la o temă principală din care derivă 8 
teme secundare concretizate în opt idei ce vor deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici. 

În cadrul unităţii de învăţare „Anotimpurile”, disciplina „Matematică si explorarea 
mediului”, clasa a II-a, lecţia „Toamna”, pentru etapa – obţinerea performanţei, metoda „Floare de 
nufăr” poate fi utilizată astfel: 
1. Se anunţă tema principală – „Toamna”; 
2. Se selectează un număr de opt elevi care formează grupul central (cel al liderilor); Împreună cu 
învăţătoarea vor stabili opt teme secundare ce constituie conţinuturile temei principale: Plantele, 
copacii în anotimpul toamna; Activitatea omului pe câmp; Munca gospodinelor; Vestimentaţie; 
Caracteristicile toamnei; Curiozităţi ale naturii; Păsările călătoare; Ce fac animalele. 
3. Fiecare elev din cei 8, alege un grup de colegi cu care va lucra în etapele următoare. 
4. Munca în grupuri mici - Fiecare grup secundar colaborează pentru elaborarea ideilor. În această 
etapă elevii întreabă în interiorul grupului, îşi clarifică anumite aspecte. 
5. Comunicarea ideilor către liderul grupului. La nivel de grup se prezintă rezultatele obţinute, 
sinteza a ceea ce s-a realizat în munca în grup. Auditoriul poate interveni prin discuţii, completări. 
Pot face chiar comentarii, aducând idei noi, îmbunătăţind astfel rezultatul dezbaterii. 
6. Evaluarea se va realiza în funcţie de nivelul clasei, acolo unde elevii posedă capacitatea de a 
analiza rezultatele muncii, sau dacă nu, învăţătorul apreciază cum s-a organizat grupul, cum au 
colaborat, parcurgerea problemelor temei, valoarea ideilor obţinute. 
Exemplu II tema „Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici decât 100, lecţie în care 
respectiva tehnică a fost utilizată la începutul secvenţei „Dirijarea învăţării”: 
 



 

 
G.L.C. (GÂNDIŢI, LUCRAŢI ÎN PERECHI, COMUNICAŢI) – urmăreşte dezvoltarea 

capacităţii de a folosi sinteza şi rezumarea conceptelor şi a informaţiilor, în mod individual şi în 
colaborare. Prin utilizarea acestei metode elevii învaţă să comunice informaţiile pe care le cunosc, 
într-un limbaj accesibil pentru a fi înţeleşi, învăţă să pună şi să-şi pună întrebări, să reflecteze; 
descoperă că cel mai simplu procedeu de a găsi răspunsuri este de a pune întrebări. 
           Etapele desfăşurate în organizarea unor activităţi utilizând metoda G.L.C. sunt: 
- alegerea activităţii de învăţare şi pregătirea materialului didactic; 
- aplicarea metodei: comunicarea sarcinii de lucru şi a intervalului de timp acordat pentru reflecţia 
personală la adresa subiectului propus; 
- rezolvarea sarcinii în pereche; 
- activitate frontală; se prezintă, se analizează şi se discută ideile şi modul de rezolvare a sarcinii 
propuse. 
Exemplu: Matematică (clasa a II-a)   Probleme care se rezolvă prin două operaţii 
         Într-un bol se vor afla 20 de jetoane colorate cu numere de la 1 la 10; vor fi câte două jetoane 
cu numărul 1, două cu numărul 2, două cu numărul 3 şi tot aşa până la 10. 
Elevii vor fi rugaţi să-şi aleagă câte un jeton şi astfel elevii vor împărţiţi în 10 perechi. Toţi vor 
primi aceeaşi sarcină de lucru: Compuneţi o problemă după exerciţiul 84 – ( 27 + 35) = 
După comunicarea sarcinii de lucru, fiecare copil va avea 3 - 5 minute să se gândească la problema 
propusă (activitate individuală). Apoi, împreună cu perechea sa, vor formula un răspuns comun, cu 
care amândoi sunt de acord şi pe care îl vor prezenta colegilor (activitate în perechi). În final, se 
prezintă ideile echipelor, se analizează şi se vor nota cele mai corecte şi deosebite soluţii (activitate 
frontală). 

Evaluarea eficienței strategiilor de predare -învățare  
Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic cât şi elevului cunoaşterea gradului şi a 

măsurii în care au fost îndeplinite finalităţile propuse. Eficienţa proceselor de predare şi învăţare 
depind de corectitudinea şi de promptitudinea cu care se realizează actele evaluative.  

Cea mai pragmatică modalitate de abordare a evaluării în mediul educațional este centrată pe 
investigarea percepției elevilor asupra propriilor experiențe de învățare. Bucuria, succesul generează 
un ciclu „câștigător” în mediul educațional În evoluţia concepţiilor privind evaluarea eficienţei 
învăţământului se pot desprinde două tendinţe. Pe de o parte, se constată extinderea acţiunilor 
evaluative de la verificarea şi aprecierea rezultatelor - obiectiv tradiţional al procesului de 
învăţământ - la evaluarea întregului proces, a modului în care s-a desfăşurat activitatea ce a condus 
la rezultatele constante, iar pe de altă parte se constată conceperea unor modalităţi mai eficiente de 



integrare a acţiunilor evaluative în activitatea didactică.  
Atunci când evaluarea învățării este eficientă, profesorii:  
- utilizează rațional testarea sumativă pentru a informa grupul lor de elevi cu privire la subiectele 

în cauză;  
- subliniază obiectivele cheie pe care le vizează învățarea;  
- identificarea țintelor curriculare potrivite, ce sunt împărtășite copiilor și părinților;  
- analizează motivele pentru care anumiți elevi nu-și ating obiectivele propuse și ia măsuri în 

consecință;  
- utilizează evaluarea după puțin de la începutul lecției, ține cont de copiii care necesită mai mult 

sprijin și își ajustează ritmul predării în consecință;  
- introduce strategiile de evaluare în planificare;  
- se asigură cum că criteriile de evaluare sunt clare și că elevii primesc feedback eficient;  
- utilizează eficient recenzii scurte pentru a sumariza rezultatele sarcinilor inițiale și pentru a 

pune la punct pașii următori;  
- demonstrează că realizează un echilibru între a observa, a interveni prin suport adițional și a 

pune întrebări progresive de la simple la cele mai solicitante pentrua corespunde nevoilor elevilor;  
- pune întrebări care relevă modul de a învăța al elevilor, precum și ceea ce au învățat;  
- sunt creativi în utilizarea instrumentelor de evaluare, de exemplu utilizarea camerei digitale 

pentru înregistrare și utilizarea informațiilor;  
Atunci când evaluarea învățării este eficientă, elevii:  
- sunt încurajați și implicați în evaluarea propriei munci, dar și a altora;  
- au o înțelegere clară asupra achizițiilor ce pot apărea după finalizarea lecției; 
- știu care sunt obiectivele lor și care sunt mijloacele prin care le pot atinge;  
- înțeleg și răspund comentariilor profesorilor pentru a și îmbunătăți performanțele;  
Dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească strategiile interactive de evaluare şcolară 

eficientă amintim :  
¤ evaluarea să fie o experienţă de învăţare ;  
¤ să fie motivantă, nestresantă ;  
¤ să fie mai mult constructivă decât distructivă ;  
¤ să se bazeze pe dialog interpersonal şi intrapersonal ;  
¤ să se concetreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit ;  
¤ să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire ;  
¤ să fie clară explicită ;  
¤ să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi ;  
¤ evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază 

impactul şi preconizează noi demersuri (Crown, 2005, pp. 30-31); 
 
Concluzii: 
Profesorul are nevoie de: „competenţă relaţională, capacitate de a promova relaţii de cooperare şi 

competiţie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura unitatea clasei, pentru a obţine un înalt grad 
de coeziune al acesteia, pentru a stimula tendinţele centripete în locul celor centrifuge, pentru a 
forma conştiinţa comunitară (de grup) a elevilor de care se ocupă” (Cerghit, 2008, p. 183).  

 
  



 
118. DEMERSURI DIDACTICE INOVATOARE 

 
Prof.înv. primar Berindeu Daniela 

Prof. înv. primar Şimon Corina 
Şcoala Gimnazială Liebling 

 
Scopul nostru este să învăţăm elevii cum să înveţe, cum să relaţioneze între ei, pregătindu-i 

pentru o lume din ce în ce mai complexă. Aceasta presupune în acelaşi timp grijă deosebită pentru 
educarea elevului, care diferă în funcţie de vârstă şi de personalitatea lui. 

Profesorul talentat este cel care poate deschide un număr de ferestre diferite pentru acelaşi 
concept; el este cel care funcţionează ca un intermediar între elev şi curriculum; acela care e mereu 
atent la materialele ajutătoare, ce pot contribui la transmiterea unor conţinuturi relevante, într-un 
mod cât mai plăcut şi atractiv.  

În educaţie calitatea înseamnă asigurarea condiţiilor pentru cea mai bună, eficientă şi utilă 
dezvoltare a fiecăruia iar, acest deziderat poate fi îndeplinit având în vedere permanent 
particularităţile de vârstă şi individuale şi cunoaşterea profundă a elevilor cu care lucrăm. 

În aceste condiţii este nevoie de mai multă reflecţie asupra a ceea ce este / ar trebui să fie 
învaţarea şcolară, este necesară folosirea  şi perfecţionarea metodelor interactive la clasă, prin 
utilizarea creativă a tuturor resurselor aflate la dispoziţie. Ceea ce oferă şcoala copiiilor trebuie să 
fie o introducere sistematică şi competentă în marile domenii ale cunoaşterii şi acţiunii umane, 
îndrumându-i să-şi particularizeze şi să-şi aprofundeze competenţele în acord cu propriile nevoi şi 
interese definite în raport cu specificul societăţii actuale.Şcoala nu poate nici să ofere totul, nici să 
ceară totul de la elevi.  

Şcoala, ca loc ideal, ar trebui să fie în zilele noastre acel spaţiu în care copiii să socializeze 
în raport cu standardele de convieţuire într-o societate democratică, învăţând în mod plăcut lucruri 
serioase şi profunde care îi ajută să cunoască mai bine şi să înţeleagă lumea în care trăiesc, fiind 
capabili să se implice în a face această lume mai bună, cel puţin în comunităţile în care trăiesc. 

Rolul învăţătorului trebuie să fie acela de a asigura un demers didactic adecvat învăţăii 
active şi interactive folosind metode, procedee şi tehnici de învaţate eficiente. Fără a exclude 
strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul trebuie să folosească şi strategii didactice moderne, 
care vor mentine interesul elevilor, vor crea atmosfera proprie de învăţare şi vor ridica actul 
educaţional la nivelul necesar societăţii.  
Voi exemplifica prin câteva metode active de învățare folosite în cadrul activitățior de la clasă. 
Metoda cubului  - Lecția  Darurile după E.T.A. Hoffman 
Colectivul de elevi va fi împărţit în șase grupe (câte una pentru fiecare față a cubului) și vor primi 
câte o sarcină de rezolvat. 
ARGUMENTEAZĂ 
Ce daruri dintre cele descrise în text aţi face unui copil sărman?De ce? 
COMPARĂ 
Cum erau decoraţi brazii din trecut şi cum sunt astăzi? Comparaţi-i ! 
ASOCIAZĂ 
Găsiţi cuvintele cu sens asemănător dintre cele date,unindu-le prin săgeţi . 
poveste                               strălucitoare 
odaie            basm 
se innoptează                     cameră 
sclipitoare                          admiraţie 
 odaie                                 se întunecă                    
DESCRIE 
Descrieţi care sunt darurile din text pe care le primesc cei doi copii.  
ANALIZEAZĂ 
Care sunt expresiile frumoase din text? 



APLICĂ 
Pornind de la ideea principală – Copiii au primit daruri -  desenează ce ţi-a plăcut cel mai mult.  
Educație civică-Studiu de caz – Atitudinea faţă de lucruri 
(grijă, brutalitate, proprietate) 
I  fază: Este expusă problema:  
„Copiii din clasa a III-a A sunt nişte elevi cu rezultate bune la învăţătură. Părinţii, doamna 
învăţătoare şi domnii profesori i-au sfătuit mereu să fie liniştiţi la şcoală 
 Anul acesta, într-o zi când doamna învățătoare nu era în şcoală, în timpul unei pauze, au rupt 
uşa clasei. 
a  II-a fază: Se lansează trei întrebări la echipe diferite 
1. Ce credeţi că i-a determinat să se comporte cu brutalitate pe elevii clasei? 
2. Cum ar fi trebuit să-şi manifeste grija faţă de lucrul care le aparţine? 
3. Ce consecinţe credeţi că a avut comportamentul lor?                  
a  III-a fază: Fiecare echipă îşi notează răspunsurile faţă de problemă 
a IV-a fază: Se prezintă şi se discută în grup 
a V-a fază: Sinteza ideilor: proprietatea lucrurilor – lucrurile care aparţin colectivităţii (Ale cui sunt 
lucrurile precum parcul, şcoala, mijloacele de transport în comun, străzile…) 
Metoda pălăriilor gânditoare -„Toamna” de Octavian Goga 
a) pălăria albă – informează 
„Informează-ne ce anotimp descrie autorul în această poezie?” 
b) pălăria roşie – spune ce simte 
„Spune ce sentimente ne transmite Octavian Goga prin intermediul acestei poezii.” 
c) pălăria neagră – gândirea negativă 
„De ce crezi că „plânge puiul de ciocârlie?” 
d) pălăria galbenă – aduce beneficii 
„Prin ce te-a impresionat această poezie?” 
e) pălăria verde – generează idei noi 
„Ce titlu ai da poeziei?” 
f) pălăria albastră – clarifică 
„Care sunt suferinţele pe care îndură natura şi poetul?” 
Putem spune că prin folosirea metodelor active de învățare, profesorul are în vedere activizarea 
elevului ca participant la propria formare, conştientizându-i permanent nivelul propriilor 
performanţe, dar şi căile pe care trebuie să le urmeze în învăţare. Astfel, acesta va ajunge să facă 
eforturi conştiente pentru dobândirea unor capacităţi, competenţe, abilităţi, care să-i permită 
operaţionalizarea cunoştinţelor şi a informaţiilor  în aşa fel încât procesul instructiv la care participă 
să devină eficient pentru el. 
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Tendinţa actuală de integrare a copiilor cu CES în şcolile publice dovedeşte interesul crescut 
faţă de educaţia cu şanse egale pentru toţi copiii unei comunitaţi. 

Socializarea secundară desfaşurată în instituţii şcolare se desfaşoară după un cadru,,normat” 
de reguli şi norme de dezvoltare, integrare şi adaptare socio-umană. 

Experienţa câştigată ca urmare a preocupărilor tuturor celor implicaţi în formarea tinerei 
generaţii, de-a lungul ultimilor ani, mai ales prin aplicarea unor programe educaţionale cu susţinere 
UNESCO şi UNICEF,  a demonstrat că şi în România copiii cu CES pot învăţa alături de cei de 
vârsta lor, din comunitatea lor. 
În percepţia cadrelor didactice, categoria cerinţelor educative speciale (CES) include şi dificultăţi de 
învăţare funcţionale, nu structurale, deci un număr mai mare de copii. Din experienţa mea de dascal 
aceşti copii cu CES prezintă următoarele aspecte: 
               - nu au posibilităţi de înţelegere, de învăţare; 
               - sunt lenţi, inactivi, neparticipativi; 
               - sunt neatenţi, nu se concentrează,sunt instabili; 
               - sunt agitaţi, îi deranjează şi pe ceilalţi; 
               - sunt obraznici, neascultători; 
               - nu comunică cu cei din jur, sunt izolaţi, retraşi, tăcuţi; 
               - lipsesc de la şcoală, sunt cu tendinţe de vagabondaj, au lacune în cunoştinţe; 
               - se exprimă greoi, nu vorbesc corect; 
               - nu lucrează independent; 
               - nu înţeleg sarcinile de lucru în clasă, nu-şi fac temele acasă; 
               - nu sunt ajutaţi de familii în efectuarea temelor; 
               - sunt neglijenţi cu lucrurile lor, cu materialele şi obiectele personale şcolare; 
                 Am evidenţiat toate dificultăţile pe care le ridică activitatea şcolară coincidentă în 
plan spihologic, nevoia de sprijin suplimentar atât din partea şcolii, cât şi din partea familiei. 
Aspectele legate de tulburarile de conduită socio-relaţionară sunt plasate în sfera socializării 
defectuoase din familie şi a capacităţilor intelectuale reduse.                 Existenţa categorii CES este 
mult prea mare şi include toate dificultăţile de învăţare şcolară ca sistem de cunoştinţe şi deprinderi. 
                 Frecvent sunt invocate cauze care produc inadaptare în lanţ, familie-grădiniţă-şcoală-
societate, plasând responsabilităţile fie în supraprotejarea copiilor de către familie, fie în neglijarea 
educaţiei copiilor şi dezinteresul faţă de formarea acestora.                   Una din cauzele 
inadaptării copiilor cu CES în şcoli constate de mine şi colegele mele este faptul că aceşti copii se 
introduc în şcoli fără să se ţină seama de criteriile de evoluţie ale copilului, de etapa de dezvoltare, 
de integrare, acesta este perceput ca un proces liniar fără ,,suişuri” şi ,,coborâşuri”. Nu se face 
distincţia între etapa debutului şcolar, primar şi a celui gimnazial, care produce prin sine-
inadaptarea. 
                   Am încercat să realizez o grupare a cauzelor care produc inadaptare: 
                 - potenţialul intelectual redus; 
                 - şcolarizarea târzie în grădiniţă şi şcoală; 
                 - probleme de sănătate fizică, mintală; 
                 - probleme de climat socio-educaţional în familie; 
                 - nivelul scăzut socio-educaţional a mediului familial; 
                 - întârzieri sau tulburări de limbaj. 



               În sistemul de învăţământ apar şi unele probleme datorită faptului că pe lângă elevii 
care nu au probleme de sănătate sau mentale, sunt şi copii cu dizabilităţi cognitiv-comportamentale 
(Maladia Dawn, ADHD) care ocupă, mai mult timp din cel pentru activităţi folositoare. Sistemul 
educaţional nu este pregătit să asimileze categorii de copii care nu se încadrează în CES, probleme 
legate de parcurgerea programei fără diferenţieri, a timpului alocat serviciilor personalizate a 
numărului de copii la clasă, a nevoii de sprijin susţinut din partea familiei şi a unităţilor de ocrotire, 
deservire a şcolii; cabinete logopedice, profesor de sprijin, alţi specialişti.  Cei mai mulţi copii cu 
inadaptare şcolară sunt la debutul şcolar primar şi gimnazial. În clasa I există cele mai multe 
probleme de integrare, fie că este vorba de nr. mare de copii la clasă, fie că unii erau şcolarizati 
târziu fără să treacă prin grădiniţă. De asemenea volumul mare de cunoştinţe ce trebuie asimilate, 
precum cititul, scrisul, calculul. Copiii cu dificultăţi nu ajung în grădiniţe deoarece acestea se 
confruntă cu un nr. mare de copii, iar aceştia sunt respinşi. 

Grădiniţele publice sunt suprapopulate, situaţie care se menţine şi în clasele primare, nr. 
mare de elevi şi numeroasele lor probleme. Toate cadrele didactice au arătat că nr. mare de elevi cu 
CES influenţează negativ procesul instructiv-educativ. Aceştia afectează nu numai timpul de lucru, 
dar şi eficienţa activităţilor frontale, individuale,  se acordă puţin timp celor care au nevoie de ajutor 
şi de îndrumare nemijlocită. Ritmul impus de parcurgerea unor obiective în termeni daţi 
îngreunează, de asemenea, cantitativ şi calitativ activitatea la clasă. 

Atât nr. de elevi cu CES, cât şi timpul acordat fiecăruia, depinde de gravitatea şi 
multitudinea dificultăţilor de învăţare ale elevilor. Cu cât sunt mai profunde şi vizitează mai multe 
procese psihice, cu atât eficienţa este mai scăzută. Preznţa tulburărilor majore de limbaj şi a celor 
intelectuale sunt cele mai greu de abordat cu mijloace didactice. Acestea presupun timp individual 
pentru organizarea lecţiilor şi a activităţilor individuale. 

Activităţile frontale în care se predau noile cunoştinţe sunt greu de organizat deoarece 
pentru fiecare elev cu CES se întocmeşte o fişă de muncă independentă sau se organizează un 
program de intervenţie care presupune verificarea unui conţinut deja predat. De asemenea, limba 
română, matematica şi limbile străine sunt cele mai grele activităţi; deprinderile de calcul, 
rezorvările de probleme, de gramatică, compunere şi traducerile din altă limbă se formează mai greu 
sau nu se formează. Aceasta depinde de problemele intelectuale ale elevului. Elevii cu probleme 
cognitive, cu tulburări de limbaj, dar şi cei cu probleme afective necestită mai multă muncă de 
sprijin, mai mult timp. 

Specialiştii sunt cei care ar media învăţarea şcolară, psihologi, logopezi, kinetoterapeuţi, 
medici, asistenţi sociali, etc.... Ordinea este ierarhică recunoscându-se necesitatea medierii 
psihologice, psihopedagogice. Se consideră intervenţia pentru elevii cu întârzieri în dezvoltarea 
psihică psihomotorică, afectiv-relaţionară, tulburări de comportament.  În cea ce priveşte atitudinea 
părinţilor faţă de integrarea elevilor cu CES acceptă, cu precizarea ca aceştia să nu fie ajutaţi sau 
aşezat cu copiii lor.           În şcoli, clasele mici au efective mari, iar problemele educaţionale pe 
care le ridică cei 2 sau 3 elevi cu CES, frecvent integraţi  la aceste clase, nr. elevilor influenţează 
eficienţa procesului de învăţământ.   Încadrarea copiilor în categoria CES demonstrează o slabă 
informare a părinţilor. În afara problemelor evidente medicale care sunt semnalate timpuriu sau 
când atrag atenţia părinţilor, cele legate de dezvoltarea armonioasă a copilului în latura sa fizică, 
motrică, intelectuală sunt semnalate doar de părinţii hiperprotectori cei care au cunoştinţe, dar se şi 
interesează de copil. 

La nivelul instituțiilor școlare au fost identificate nevoi speciale pentru mulți copii școlari . 
Copiii cu deficiențe senzoriale ,,fiind vorba numai de cei cu deficiențe de auz ”, sunt școlarizati în 
școli speciale. De asemenea, mulți copii cu deficiențe neuromotorii nedeplasabili sunt școlarizati la 
domiciliu, stau  în familie, fie au un profesor de sprijin, fie sunt în programul de recuperare al unor 
cadre didactice normale în şcolile speciale. Cei mai multi școlari cu nevoi speciale au grad de 
handicap I sau II . Acești copii de vârstă școlară au părinţii sau rudele ca însotitor, deci sunt în grija 
permanentă a unui membru al familiei, un lucru foarte bun şi important pentru formarea  unor 
deprinderi, deci a continuitații şi unitații în formarea autonomiei personale și sociale. 



În ultimii ani câștiga teren şi statul educației integrata, școli publice  care integreaza 
individual elevi cu nevoi speciale, dar cu profesor de sprijin. Ele repezinta o alternativă la sistemul 
existent în școlile speciale. Unitățile școlare au amenajari pentru cărucioare, scaune cu rotile, lucru 
care s-ar putea realiza ca dotare şi pentru activitățile extrașcolare ale acestor copii. Exmeplele de 
bune practici în educația cerințelor speciale sunt caracterizate de un concept dezvoltat în condiţii în 
care uneori nu poate fi calificat ca optim. Succesul este determinat uneori de factorul uman 
caracterizat de deschidere, entuziasm, pregatire, competență, daruire si spirit civic .     

Standardele de bune practici privind includerea copiilor cu CES în școlile publice obisnuite 
trebuie : 
- să permită accesul tuturor copiilor cu CES în unitațile de învatământ din raza de domiciliu ; 
- să diferențieze şi individualizeze curriculum la nevoile  copilului;  
- să pregătească specialiști  în educația cerințelor speciale  
- să doteze corespunzător cu materiale didactice, cu mobilier spațiile pentru toate tipurile de 
activitați; 
- să informeze  corespunzător  cadrele  didactice asupra  schimbărilor legislativ-juridice pentru o 
bună colaborare cu familia; 
- să evidentieze progresul printr-o bună evaluare de etapă şi perspectivă;  
- să fie asigurată prezența în școli a medicilor, asistenților sociali și logopezilor. 

Funcționalitatea instituțiilor școlare permite integrarea unui numar redus de copii cu CES,  
din cauza spațiului pentru desfașurarea activitaților de grup extrașcolar.  

Există o serie de factori care favorizează integrarea copiilor cu CES în școlile obisnuite : 
-  natura unitații școlare ca sistem autoselectiv apt sa-și organizeze baza materială şi umană pentru 
integrarea;  
-  implicarea inspectoratului școlar în administrarea problemelor educației speciale;  
-  perfecționarea personalului didactic prin introducerea în sistem a unor programe de integrare; 
-  reorganizarea ariilor curriculare;  
-  participarea familiei la educația copilului ;  
-  implicarea factorilor decizionali din cadrul organizatoric, guvernamental, nonguvernamental. 

Am arătat  care sunt premisele unei integrări favorabile a copiilor cu CES.  
Cea mai mare luptă se dă privind motivațiile persoanelor  implicate care rămân încă 

extrinseci.  
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Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei 
țări, în general. Ea este aceea care poate furniza ingineri, cercetători, întreprinzători, medici, 
profesori, manageri etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți 
contemporane. 

În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest fapt 
a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își 
exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală 
și societate. 

Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-și exercita profesia 
doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității școlare, 
inspectori școlari, părinți. 

Dar școala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Realitățile din instituțiile de învățământ, 
realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie. 

Este nevoie de o repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le transmită școala și 
modul în care trebuie transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale în 
educație pentru că realitatea din teren ne arată câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit oricărui 
dascăl: elevii nu mai sunt foarte interesați să învețe; mulți dintre ei nu mai arată față de profesori 
respectul cuvenit; metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul și la toate disciplinele, 
deoarece acestea cer timp, iar programa trebuie parcursă; chiar dacă dascălul încearcă să introducă 
inovații în modul de organizare a învățării, standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajează; 
unele manuale alternative nu sunt realizate corect; mulți părinți nu au timp sau chiar nu vor să se 
preocupe de situația școlară a copiilor lor, iar multe dintre cele mai importante cauze ale eșecului 
școlar sunt cele familiale; în unele școli nu se pot dezvolta programe extrașcolare deoarece nu sunt 
resurse. 

O problemă aparte o constituie faptul că mulți dintre elevii noștri știu să citească, să spună 
pe litere, dar nu au nici cea mai vagă idee ce citesc. Nu înțeleg cuvintele care le ies pe gură dacă 
sunt puși să interpreteze un text de dificultate medie la prima citire. Câteva dintre cauzele 
identificate de experți ar fi următoarele: în general, elevii nu citesc, nu au această deprindere; unii 
profesori sunt demotivați, tratându-și uneori munca superficial; programa școlară cuprinde chestiuni 
neinteresante pentru elevi; foarte mulți elevi provin din medii sărace și sunt nevoiți să muncească, 
timpul alocat studiului fiind, în cazul lor, tot mai redus. 

Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul 
orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual 
acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra 
educației. 

Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 
Societatea folosește diverse stereotipii în încercările ei de a aborda problemele învățământului. Se 
desfășoară multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. Prin tradiție, școala consideră că 
are datoria să reziste în fața presiunilor din exterior, având ca obiectiv să asigure continuitatea 
culturală, iar nu să provoace schimbări culturale. Dat fiind faptul că școala opune rezistență față de 
criticile venite din afară, diagnosticarea deficiențelor, care este în mod normal condiția prealabilă a 
oricărei schimbări, este întârziată sau respinsă. 

Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe 
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în cea a 
școlii ca instituție, dar unele influențe negative exterioare pot avea repercusiuni distructive asupra 
actului educațional. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele moderne de 



predare-învățare. Pe de altă parte, sunt și cadre didactice care nu au interesul să admită că 
schimbările sunt necesare. 

În unele cazuri însă este greu să se obțină informații demne de încredere pentru a ști când 
metodele folosite au nevoie de modificări pentru că elevii, beneficiarii direcți ai actului de predare-
învățare, nu sunt tot timpul încurajați în a-și spune părerea despre profesori și despre eficiența 
muncii acestora. Unii profesorii se simt obligați să schimbe metodele de predare-învățare, 
considerând că e imposibil de dovedit în timp real că o metodă ar fi mai potrivită decât alta pentru 
obținerea unor rezultate mai bune. Atunci când li se cere să adopte metodele altor colegi, dovedite 
deja a fi mai eficiente, ei consideră asta drept o critică față de propriul lor comportament, ceea ce 
este o apreciere eronată. Nu e vorba de o critică distructivă, ci de oferirea unor soluții alternative.În 
ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de schimbări ale 
mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și așteptări ale pieței 
forței de muncă față de agenții educaționali etc.Dacă mai punem la socoteală și adoptarea unei noi 
tehnologii educaționale, împreună cu toate implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este 
lesne de înțeles cum se simt și cum ar putea reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al 
noilor generații. În acest sens, rezistența la schimbare își face simțită prezența și reprezintă o 
provocare pentru oricine se află în sistemul de învățământ. 

Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, 
pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii 
didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme 
reprezintă o sarcină dificilă. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori.Schimbările în stilul 
de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și conștientizare, pentru că 
învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. Pretențiile sunt cu totul altele în 
prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate aprioric greșite. Dar prezentul și 
viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe implementarea de noi tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, producând adesea 
reacții de respingere și rezistență la schimbare.Odată implementate, noile tehnologii educaționale 
oferă: a) factorilor instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, 
motivare și recunoaștere a meritelor personalului etc.; b) profesorilor oportunități și soluții pentru 
îmbunătățirea calității procesului de instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; 
c) elevilor și studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de 
dezvoltare de noi deprinderi pentru viața reală. 

Gradul de probabilitate ca un profesor să adopte o nouă tehnologie de educație și o 
schimbare în strategia didactică crește dacă sunt întrunite următoarele condiții: relativ avantaj față 
de modelele existente (securitate, eficiență); compatibilitate cu dinamica contextuală existentă; 
nivel scăzut de complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea continuă pe un interval mare de 
timp; testabilitate în practicile didactice deja existente; concentrarea pe introducerea inovației 
didactice, și nu a tehnologiei ca atare. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, 
o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, 
o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de 
scrierea lecției pe tablă. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează 
practicile educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând 
aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transformări extraordinare, dar 
ușurează mult munca profesorului.Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la 
orice oră, dar în cazul în care îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în 
PowerPoint, fotografii, filme, care au un impact mai mare asupra elevilor.Legat de calculator ca 
mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate școlile există suficiente săli cu 
calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte lecțiile la calculator să poată face acest 



lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta implică la rândul ei eforturi financiare din partea 
profesorilor în cazul acelor școli unde aceste dotări nu există.În toate aceste cazuri în care utilizarea 
calculatorului poate fi o problemă profesorului îi rămân la dispoziție diverse metode participativ-
active, toate fiind un rezultat al nevoii de schimbare în actul de predare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare.Așa cum fiecare elev are un stil propriu 
de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de predare. Stilul de predare înseamnă 
„personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic în situațiile specifice de lucru cu 
elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o anumită dominantă, pentru fiecare 
cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de predare stilurilor de învățare ale 
elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe „personalități”, mai mult sau mai 
puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a noilor informații pe care profesorul le 
aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un 
obiectiv pentru fiecare cadru didactic.Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite 
schimbări. Dar oricare ar fi stilul de predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și 
succesul elevilor. Caracteristicile unui astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a 
elevilor; interacționarea cu fiecare elev; pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; 
adaptarea predării diverselor stiluri de învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a 
termenelor stabilite; oferirea feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din 
partea acestora; dezvoltarea unui mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării 
elevilor; folosirea noilor tehnici informaționale. 

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca 
rezultat al predării tradiționale, în care cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o 
demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte mică măsură. Tot mai des se 
vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achizițiilor în contexte 
noi, predarea interactivă.În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de 
a planifica activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a 
conduce activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se 
află activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a 
evalua măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de 
evaluare sumativă. 

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre 
acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute etc.Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline, dar foarte rar la toate.În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea 
acestor metode în procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: 
tipul lecției (prezentare de noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, 
disponibilitatea elevilor de a lucra individual sau pe grupe. 
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121. CARTEA - DRUMUL SPRE LIBERTATE 

  
Prof. înv. primar Iosim Daniela Cristina 

Şcoala Gimnnazială Nr. 4 ,,Fraţii Popeea” Săcele 
  
Fiecare om de carte, gânditor al vremurilor trecute şi de azi, defineşte şi arată prin multe 

vorbe  influenţa pe care o exercită cartea asupra educării omului. Literatura este o formă de 
exprimare şi de cunoaştere a realităţii prin intermediul imaginii artistice. Operele literare dau o 
sintetizare a realităţii în imagini artistice, influenţând gândirea, sentimentele şi conştiinţa cititorului. 

Cartea este cel mai bun prieten, nu trădează, nu răneşte, nu loveşte. Cartea ne ajută să nu 
murim spiritual, învăţând toată viaţa. Trăim prin lectură, suntem curioşi să aflăm, intrăm cu emoţie 
în universul cărţii şi credem că am devenit adevăratul ei stăpân. Cartea ne însoţeşte în serile 
singuratice, în nopţile fără somn, în dorinţa de a şti mai mult, în zilele ploioase de vacanţă sau în 
călătoriile la distanţe mari. 

Privesc cu dezamăgire un fenomen care ne îngrijorează pe toţi, educatori sau părinţi, 
îndepărtarea copiilor şi tinerilor de carte, de lectură. Ne întrebăm de ce copiii citesc tot mai puţin 
sau deloc, ce cauze produc acest fenomen şi care ar fi căile de a-i face să se întoarcă la cărţi. Un 
mare duşman al cărţilor poate fi considerat calculatorul, el fiind cel care a luat şi locul sportului, al 
jocului cu alţi copii, al excursiilor şi plimbărilor în natură. Nu vreau să susţin ineficienţa 
calculatorului, vreau să îi dau cărţii o şansă – aceea de a fi din nou prietena copiilor. De aceea am 
încercat în peste 30 de ani de activitate la catedră să creez o punte între copil şi carte, să ofer 
exemplul personal, să-i însoţesc în călătoria în lumea cărţilor şi să-i las să fie chiar ei personaje, 
scriitori sau critici. Pornind de la magia cuvântului, de la marea lui forţă de sugestie, am propus mai 
multe jocuri atractive şi amuzante, care au dezvoltat vocabularul copiilor şi imaginaţia lor creatoare. 

Iată cum am ajuns, pornind de la ideea că fiecare avem ceva de spus, că fiecare spune în 
felul său, alegând cuvintele şi conţinutul într-un mod aparte, să citim mai mult, să povestim mai 
mult, să fim atenţi la modul de exprimare, să ne corectăm greşelile şi ce este cel mai frumos – să 
scriem noi, cei mici din clasa a II-a. Mai întâi am scris puţin şi am desenat mai mult. Apoi, textul a 
prins contur, povestea s-a lungit, personajele au început să vorbească, semnele de punctuaţie s-au 
aşezat cuminţi la locurile lor şi a apărut ,,Povestea mea”. Aşa cum desenează cu plăcere şi cum au 
curaj să se joace cu acuarelele şi creioanele colorate, tot aşa au învăţat să se joace cu cuvintele, să 
nu le fie teamă să inventeze, să-şi imagineze tot felul de întâmplări. La început textele rămâneau pe 
caietele lor, apoi au fost aşezate la colţul de lectură, apoi le-am oferit spre citire colegilor din 
celelalte clase a II-a, părinţilor şi unele au participat chiar la concursuri judeţene sau naţionale. 
Mare le-a fost bucuria când au primit premii pentru compunerile despre iarnă. Îi atrag ideile 
trăsnite, personajele ciudate, proiectează cu uşurinţă calităţi sau defecte omeneşti în personaje din 
lumea animalelor. Sunt buni prieteni cu Făt-Frumos sau cu Zmeul, îşi pot imagina că Ileana 
Cosânzeana este bătrână, urâtă, cocoşată. Zâna Măseluţă poate fi răutăcioasă, Omul de Zăpadă 
poate fi bătăuş, iar iepuraşul se poate lupta cu vulpea. Folosirea poveştilor pe dos îi trimite întâi la 
text, la citirea poveştii adevărate şi abia apoi pot întoarce povestea pe dos. Se distrează şi crează în 
acelaşi timp! Aşteaptă cu nerăbdare ora în care pot da frâu liber imaginaţiei. 

Am ales ca temă ,,Iarna”. Am vorbit în clasă despre felul în care animalele se bucură de 
zăpadă, cât de important este soarele pentru ca ziua să fie frumoasă, ce probleme pot avea oamenii 
de zăpadă, vrăbiuţele sau ursul. Am căutat împreună expresii frumoase despre anotimpul iarna, ne-
am imaginat întâmplări hazlii cu personaje reale sau inventate. Am specificat de la început că au 
libertate deplină în alegerea personajelor, întâmplării sau dialogului. Aşa am reuşit să le dăm viaţă 
personajelor din ,,Poveştile Iernii”! 

  
,,Eu sunt Omul de Zăpadă şi m-am născut în faţa unui bloc. Sunt îmbrăcat frumos şi sunt 

făcut din trei bulgări mari de nea. 
Ieri un iepuraş s-a strecurat lângă mine şi m-a întrebat: 



- Cum ai ajuns tu aici? Ieri nu te-am văzut! 
- Ieri au venit doi băieţi, au făcut câţiva bulgări şi din aceştia m-au construit pe mine. 

Uite ce burtă mare am! Din buzunarul unui băiat a apărut şi frumuseţea asta de morcov! Îţi place 
nasul meu? 

- Ţi-aş mânca frumuseţea de nas! 
- Te rog, nu-l mânca! Ce om de zăpadă ai văzut fără nas? 
- Atunci facem un târg. Îmi dai morcovul şi eu îţi aduc un con de brad! Vrei? 
- Da. Hai să facem târgul! am spus eu. 
Am făcut târgul şi am rămas prieteni. Iepuraşul mă vizitează în fiecare zi.” 
  
,, Numele meu este O.Z. Aţi ghicit de unde vine: Omul de Zăpadă! Am crescut în curtea din 

faţă când Paul şi Andreea s-au jucat cu zăpadă. 
Paul a făcut trei bulgări mari, iar Andreea a adus din casă un morcov, un fular şi două 

mănuşi. A fugit apoi în magazie şi mi-a dat doi cărbuni, o pălărie veche şi o mătură. M-au ridicat 
chiar în faţa porţii, aşa că am devenit paznic! 

Din curtea din spate mă priveau doi ochi lucitori. Ce să fie oare? Era Gimi, cel mai iute 
căţel! A împins poarta cu lăbuţele şi m-am pomenit cu el lângă mine! S-a apropiat de mine, m-a 
mirosit, m-a lătrat şi mi-a furat o mănuşă. Ce spaimă am tras! Norocul meu că Paul l-a văzut şi a 
venit să mă salveze. 

Gimi s-a întors în ţarc, eu am primit înapoi mănuşa şi rolul de paznic al porţii. Îmi place să 
mă joc cu Paul şi Andreea!” 

  
,,Într-o zi frumoasă de iarnă un om de zăpadă s-a trezit cu nişte vrăbiuţe pe un umăr. Ele 

ciripeau vesele şi priveau cerul senin. 
Omul de zăpadă le-a ascultat o vreme, apoi le-a întrebat: 
- Cine sunteţi voi? 
Vrăbiuţele s-au oprit mirate din ciripit şi s-au uitat mai atente la el. 
- Noi suntem Cira, Fira, Mira şi Zira, cele mai vesele vrăbiuţe. Tu cine eşti? 
- Sunt un om de nea tare trist... Eu nu pot zbura ca voi, eu nu pot povesti cu nimeni şi 

mi-e frică să mă gândesc la iepuraş! Dacă îmi fură morcovul? 
- Nu te întrista! Te ajutăm noi! 
Toate şi-au luat zborul şi s-au întors pe rând. Cira a adus pietricele şi i-a făcut nasturi. Fira a 

adus crenguţe uscate şi i-a făcut mâini. Mira a adus un con de brad şi i-a făcut alt nas. Zira s-a întors 
însoţită de iepuraş. Omul de zăpadă a încercat să ţipe, dar Zira l-a liniştit. 

- Dacă păstrezi conul de brad şi îi dai iepuraşului morcovul, o să ai şi un prieten! Va 
veni să stea de vorbă cu tine în fiecare zi! 

Păsărelele au ciripit voioase, iepuraşul s-a bucurat de o masă bună, iar omul de zăpadă a 
zâmbit fericit Avea acum prieteni!” 

  
Aceste trei poveşti au participat la un concurs şi au primit aprecierile organizatorilor. Toate 

poveştile le-am strâns într-o carte, nu una tipărită, ci una scrisă de ei, cu stiloul, cu paginile vesele, 
pline de desene frumos colorate. Am numit cartea noastră ,,Poveştile Iernii”, prima pagină a fost 
plină de numele autorilor. Fiecare şi-a scris numele şi a desenat un fulg de nea. Fiecare din ei a pus 
în povestea sa o mică parte din sufletul său, întâmplări din viaţa sa. Când omul de zăpadă este trist, 
nu are prieteni sau are o problemă cu păsărelele sau iepuraşii, îi recunosc pe autorii acestor poveşti. 
Singuri au găsit rezolvări ale problemelor personale în moduri neaşteptate. Ce bucurie am citit în 
ochii lor când am invitat părinţii la o oră de lectură şi le-au citit poveştile scrise de ei! Vocabularul 
nu este foarte bogat, uneori semnele de punctuaţie adorm sau întârzie să apară. 

Am combinat de cele mai multe ori scrisul, cititul şi desenul sau pictura. Un alt exerciţiu la 
care copiii au participat cu entuziasm a fost ,,Povestea numelui meu”. Şi-au scris fiecare prenumele 
cu litere mari de tipar şi lângă fiecare literă au desenat o imagine. Au colorat totul cât mai vesel şi 
apoi au aflat că personajele sau obiectele desenate de ei vor da viaţă unei poveşti: povestea numelui 



lor. Au scris cu plăcere, au desenat cu plăcere, au citit cu plăcere. S-au amuzat de ideile colegilor şi 
de cât de diferite pot fi poveştile aceluiaşi nume. 

  
ANA – avion, nor, arici 
Într-o zi frumoasă de primăvară, când soarele mângâia mugurii copacilor şi aripile 

fluturaşilor, un avion zăpăcit a pornit să zboare din floare în floare. Bâzâia vesel şi povestea ce a 
văzut în zborul său. Un nor alb şi pufos care se minuna cât este de frumos, l-a întrebat unde e 
Primăvara. Avionul, glumeţ, i-a spus că e închisă în căsuţa Ariciului Ţepos. Norul s-a mirat, s-a 
uitat în jurul lui şi a spus: ,,Primăvara e aici!”. 

  
Poveştile lor însoţite de desene au dat viaţă unei noi idei – am scris împreună cartea 

,,Poveştile literelor”. Nu o carte adevărată âncă, dar ne-am pus ambiţia să facem şi acest lucru. 
Am câştigat o avere: dragostea pentru cărţi! Au început să caute cărţile, să vorbească despre 

ele, să dramatizeze scene din cărţi. Picturile lor întruchipează de multe ori zâne, cavaleri , sirene, 
oameni de zăpadă care ilustrează plăcerea de a crea, inocenţa cu care îşi lasă imaginaţia să zboare, 
sunt creativi fără să le fie teamă că cineva va râde de ceea ce spun, scriu sau desenează. 

Voi încerca de fiecare dată să-i determin să fie creativi, să materializeze idei în altfel de 
poveşti decât cele scrise de autorii consacraţi. Poeziile le vor elibera sufletul şi le vor da şansa să se 
joace cu jucării – cuvinte, cu versuri, mai scurte sau mai lungi, cu rime sau cu versuri albe, cu vorbe 
ce întruchipează gânduri sau sentimente. Îmi doresc să le ofer ocazia să descopere că pot schimba 
lumea, că pot face lucuri bune, că pot avea încredere în ei. 

,,Educaţia are succes dacă îi face pe elevi să vadă cum apare lumea în ochii unor indivizi 
care poartă ochelari foarte diferiţi.” H. Gardner 

Cartea poate deschide drumul spre libertate – libertatea de a şti, de a gândi, de a interpreta, 
de a avea păreri, de a susţine propria părere, de a alege, de a fi critic, de a crea. Este cea mai 
frumoasă cale de cunoaştere a lumii în care trăim. Ea ne prezintă lumea văzută de oameni din 
timpuri diferite, de oameni din zone diferite, bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, buni sau răi, 
fericiţi sau trişti. Ne dă libertatea de a citi sau de a scrie despre ceea ce ne face plăcere sau ne 
deranjează. Este o moştenire primită şi dată apoi mai departe. Este cea mai valoroasă comoară! 

Copilul este o făptură făcută pentru iubire şi care tânjeşte după atenţie şi iubire. Dacă are 
încredere în părerile învăţătorului şi ale colegilor săi, în părerile părinţilor sau bunicilor, aceştia sunt 
sunt cei care îi vor influenţa dezvoltarea. Dacă în casa în care locuieşte cărţile sunt privite cu 
dragoste şi preţuire, va preţui şi el cărţile. Dacă micile poezioare scrise de el vor găsi persoane care 
să le asculte, ele vor deveni poeme. Dacă va împleti scrisul şi desenul, va învăţa să aibă un spirit 
liber, va vedea lumea prin ochii de copil şi mai târziu prin ochii tânărului. 

  
Dr. Howard Gardner spunea în cartea sa ,,Inteligenţe multiple – Noi orizonturi pentru teorie 

şi practică” : 
,,Îmi doresc pentru copiii mei ca aceştia să înţeleagă lumea nu numai pentru faptul că lumea 

este fascinantă şi mintea omului este curioasă. Vreau ca ei să înţeleagă lumea astfel încât să o poată 
face mai bună. Cunoaşterea nu este acelaşi lucru cu moralitatea, dar, dacă vrem să evităm greşelile 
anterioare şi să avansăm pe direcţii productive, trebuie să fim în stare să înţelegem. O parte 
importantă a acestei înţelegeri constă în a şti cine suntem şi ce putem face... În ultimă instanţă, 
trebuie să sintetizăm pentru noi înşine ceea ce înţelegem. Într-o lume imperfectă pe care o putem 
influenţa în bine sau în rău, conştientizarea faptului că orice încercare contează este aceea care ne 
defineşte ca fiinţe umane." 
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122. EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar Tîrlea Ana 
 

Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învăţământ, contribuie la creşterea eficienţei 
activităţii din şcoală, la reglarea procesului de predare-învăţare. Luând în considerare acest aspect, 
se impune ca procesul de evaluare să fie organizat într-un mod riguros, să ştim ce evaluăm, cum, cu 
ce instrumente şi la ce ne  vor folosi rezultatele.  Evaluarea şcolară trebuie să fie dinamică, centrată 
pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze reglarea şi autoreglarea cunoaşterii. 

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unei perioade mari de timp de aceea nu poate 
acoperi în întregime conţinutul studiat şi nu permite reglarea şi ameliorarea procesului de 
învăţământ în timp util.  

Ca urmare evaluarea nu trebuie înţeleasă doar ca o acţiune de etapă care este aplicată la 
sfârşit de semestru sau de an şcolar pentru a măsura cantitatea de cunoştinţe acumulate de elevi. 
Cantitatea de cunoştinţe nu mai contează atât de mult, relevantă este calitatea cunoştinţelor, 
potenţialitatea acestora de a genera noi cunoştinţe şi valori, capacitatea de operare şi aplicare a 
cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, conduite şi trăsături de personalitate. Accentul 
trebuie să se pună pe evaluarea formativă care acoperă întregul conţinut, conform programei; 
permite învăţătorului identificarea neajunsurilor şi remedierea lor la timp pentru a preveni 
insuccesul şcolar, oferă posibilitatea de a schimba sau îmbunătăţi metodele de predare dacă 
metodele folosite nu şi-au dovedit eficienţa. Şcolarul mic simte nevoia confirmării rezultatului 
obţinut imediat după realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai adecvat permiţând 
învăţătorului constatarea, diagnosticarea şi ameliorarea din mers a procesului de învăţare. 

Dacă se doreşte o prognozare a modului în care elevul îşi va continua traseul educaţional şi 
cum va face faţă cerinţelor unei trepte superioare de instruire se recurge la aplicarea de teste 
specifice evaluării predictive .  Testele de tip diagnostic depistează lacunele prezente în 
cunoştinţele, priceperile şi deprinderile elevilor precum şi cauzele care au condus la situaţia 
respectivă, urmând ca învăţătorul să stabilească activităţi remediale pentru corectarea acestor 
neajunsuri şi activităţi de dezvoltare pentru a valorifica aspectele pozitive depistate în urma aplicării 
testelor. 

Proiectarea activităţii de evaluare  se realizează în concordanţă cu proiectarea procesului de 
predare-învăţare. În activitatea de evaluare obiectivele de referinţă sunt transformate în descriptori 
de performanţă exprimaţi în termeni de realizare urmând ca aceştia să fie utilizaţi pentru aprecierea 
rezultatelor şcolare.  

 Pentru determinarea rezultatelor şcolare învăţătorul are la dispoziţie diverse metode şi 
instrumente de evaluare. Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic 
„oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a 
diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului 
urmărit." Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul 
căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele 
de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus." 

În teoria şi practica pedagogică modernă se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce 
presupune dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie, punerea în funcţiune a mecanismelor 
metacognitive: cunoaştere despre autocunoaştere. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie 
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert 



De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu 
ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare 
multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284) 

Conform criteriului istoric metodele de evaluare se clasifică în metode tradiţionale de 
evaluare şi metode moderne de evaluare. 

Metodele  tradiţionale cuprind probele orale, scrise şi practice, iar cele moderne sau 
complementare cuprind observarea, autoevaluarea, investigaţia, proiectul şi portofoliul.  Observarea 
sistematică a elevilor – poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în special 
comportamentele afectiv – atitudinale. Investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o 
rezolvare simplă. Proiectul – presupune o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în 
clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot 
în clasă prin prezentarea în faţa colegilor a rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. 
Portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-o 
varietate de metode şi tehnici de evaluare. Autoevaluarea – este realizată prin întrebări pe care şi le 
pun elevii în condiţii necesare pentru formarea deprinderilor evaluative. 

O viziune globală corectă asupra competenţelor elevilor se poate obţine doar prin îmbinarea 
metodelor de evaluare tradiţionale cu cele moderne. 

Probele scrise conţin un anumit număr de sarcini, itemi, în concordanţă cu obiectivele 
operaţionale. 

După gradul de obiectivitate oferit itemii se clasifică în: 
- itemi obiectivi:itemi pereche, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă; 
- itemi semiobiectivi: itemi cu răspuns scurt, itemi de completare, întrebări structurate; 
- itemi subiectivi: situaţii problemă, itemi de tip eseu; 
 Ca atribuire a unei judecăţi de valoare, aprecierea şcolară se poate realiza verbal sau prin 

folosirea unor simboluri. În activitatea la clasă am constatat că aprecierile verbale îi motivează pe 
elevii din ciclul primar şi îi dinamizează 

De cele mai multe ori aprecierea este concretizată prin notare. Sistemul cifric de notare a 
fost înlocuit la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de 
performanţă. Acest sistem de notare are atât avantaje cât şi dezavantaje. Deoarece există doar patru 
trepte de notare nu se asigură o notare suficient de nuanţată deci nu se face o ierarhizare riguroasă a 
elevilor ceea ce poate fi un lucru bun favorizând munca în echipă. Modul de premiere la sfârşitul 
anului şcolar permite valorizarea fiecărui elev în funcţie de aptitudinile pe care le are. Dezavantajul 
acestui sistem de notare apare la trecerea elevilor din ciclul primar în ciclul gimnazial deoarece 
după sistemul de notare cifric se face ierarhizarea elevilor şi, spre surprinderea lor şi a părinţilor, 
unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar primesc în clasa a V-a nota nouă sau chiar 
opt. 
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123. FOLCLORUL COPIILOR- CATEGORIE DISTINCTĂ  

A FOLCLORULUI MUZICAL ROMÂNESC 
 

Nina Raluca Găvănescu 
Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Medgidia 

 
 Ilustrul gânditor român, Constantin Noica, propunea pentru un dicționar al tututor culturilor, 

care urma să fie elaborat sub egida UNESCO, trei cuvinte românești. Termenii dicționarului 
proiectat ar fi trebuit să aparțină diferitelor limbi de pe glob. Cele trei cuvinte românești propuse de 
Constantin Noica sunt: colindă, doină, dor. Fiecare dintre ele îndeplinește condițiile menționate, 
fiind considerate reprezentative pentru spiritualitatea românească. Ele desemnează nu numai genuri 
ale creației noastre populare, dar și elemente inexistente la alte popoare. Toate trei aparțin, deci, 
folclorului românesc, sunt legate de muzica noastră populară și cultura noastră poate fi reprezentată 
de ele în dicționarul-sinteză al culturii universale. 

 De o inestimabilă valoare artistică, documentară și patriotică, folclorul este sursă constantă 
de inspirație pentru creatorii individuali, ,,izvor pururea reîntineritor” (Mihai Eminescu) de idei și 
sentimente nobile și generoase. 

 O importantă ramură a folclorului o constituie creația artistică a copiilor, până acum însă 
insuficient cercetată și studiată, de o valoare incontestabilă, considerabilă, pentru educație și știință. 

 Cele mai vechi atestări despre folclorul copiilor români le deținem de la Anton Maria del 
Chiaro-secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu- care, în 1718, scria în ,,Istoria delle 
moderne Revoluzioni della Valachia”: 

 ,,Să nu pară de prisos cercetătorului că voi descrie jocurile copilărești ale Valahilor ... 
mingea, titirezul, nucile,bâzâita, de-a caii, scânciobul, baba oarba și altele, toate întrebuințate la 
timpul lor.” 

 Autorul remarcă asemănarea acestora cu jocurile copiilor italieni, mărturie indubitabilă a 
originii latine a românilor. 

 Activitatea intensă de culegere și de interpretare a fenomenului folcloric dezvăluie 
cercetătorilor aspecte specifice acestuia, dintre care bogăția și varietatea, originea străveche și 
complexitatea funcțională. 

 Cercetările ulterioare au arătat că prelucrarea moștenirii artistice nu este un act mecanic, ci 
implică multiple modificări, pe baza elementelor specifice genului. 

 Cea mai fragedă vârstă a omului, copilăria, este și ea însoțită de muzică, de cântece create și 
interpretate de copii și reflectând universul lor spiritual. Aceste cântece îi însoțesc în activitățile lor, 
dominate de jocuri desfășurate în grupuri mai mari sau mai mici și chiar individual. Fiind o oglindă 
a înțelegerii lor, aceste cântece respectă posibilitățile interpretative ale copiilor. Ele reprezintă o 
admirabilă școală a vieții. 

 Jocul este cea mai importantă preocupare și forma de bază de exprimare a vieții lor 
sufletești. Prin cântece, numărători, formule ritmico-melodice, însoțind texte despre plante și vietăți 
mici, despre anotimpuri și fenomene ale naturii, prin melodiile legate de anumite sărbători, copilul 
descoperă lumea și își satisface necesitatea de acțiune și mișcare. Cu alte cuvinte, aceste producții 
artistice, transmise de la o generație la alta, se învață, se prezintă, se transformă și se nasc în cadrul 
jocului, din dorința copiilor de a imita. Ele exprimă excepționala lor receptivitate și inventivitate, 
fiind o dovadă a bogatei imaginații a copiilor. 

 Ca și celelalte genuri ale folclorului, creațiile copiilor păstrează elemente vechi, din copilăria 
omenirii, dar ele se dovedesc deschise și elementelor noi. Astfel, găsim în folclorul copiilor credințe 
arhaice, practici vechi (paparuda, scaloianul, obiceiuri legate de anumite sărbători și anotimpuri), 
dar și reprezentări ale zborului avionului, rachetei, ale lansării sateliților. Menirea esențială a 
cântecelor grupate în folclorul copiilor este să însoțească jocurile, contribuind în acest fel la 
dezvoltarea lor intelectuală, spirituală, morală, afectivă și fizică. 



 Multe jocuri ale copiilor sunt însoțite și de instrumente muzicale sau de obiecte care imită 
instrumentele muzicale. Cu toate că, în zilele noastre, colecțiile și studiile de folclor s-au înmulțit în 
mod simțitor, creația copiilor rămâne încă pe al doilea plan. 

 Culegătorii, fie publică un număr redus de producții, alături de cele ale maturilor, fie 
remarcă numai asemănarea lor cu cele deja apărute, fie mărturisesc inexistența; alții le neglijează cu 
totul. 

 Meritul folcloriștilor care ne-au lăsat un mare număr din producțiile artistice ale copiilor este 
de netăgăduit. Datorită lor avem posibilitatea să urmărim astăzi persistența repertoriului, 
transformările acestuia în decurs de două secole, ca și unele modalități de manifestare proprii celor 
mici. 

 Folclorul copiilor păstrează o străveche modalitate de comunicare și de exteriorizare 
artistică (muzicală, poetică, gestică) în cadrul vieții colective care, după opinia unor cercetători, 
precede nașterea limbilor vorbite și a limbajului muzical. 

 Producțiile artistice ale copiilor sunt alcătuiri complexe, plurifuncționale, cu un puternic 
accent afectiv, modalități specifice de adaptare a celor mici la mediu, reflectând viața lor intimă, 
comportamentul față de lumea înconjurătoare (natură, familie, membrii societății de diferite vârste). 

 Folclorul copiilor este un fenomen accentuat sincretic (se îmbină în diferite grade textul 
poetic, melodia, gestul, mișcarea, jocul); are un puternic caracter colectiv; se manifestă numai în 
societate, în mediul unei anumite categorii de vârstă. 

 Are la bază o serie de norme tradiționale existente în formă latentă, în memoria copilului –
care se obiectivează cu fiecare interpretare; aceasta nu exclude procesul lent de evoluție, deși 
elementele funcționale proprii genului prezintă o mare stabilitate. 

 Conform necesităților sale fundamentale, creația copiilor se structurează în mai multe 
categorii, având toate câteva elemente fundamentale comune: tip de versificație, imagini poetice și 
manieră de alcătuire a întregului sistem ritmic și sonor, permanenta transformare și adaptare la 
cerințele spirituale ale copilului dintr-o epocă dată. 

 Viața în colectivitate, stimulentul continuu de dezvoltare a aptitudinilor sale, de pregătire 
pentru viața de mai târziu – folclorul lor reprezentând o etapă necesară de trecere la adolescență – 
constituie și un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea poporului din care face parte. 

 În concluzie, folclorul copiilor se caracterizează prin: 
 Bogăția și diversitatea producțiilor artistice din punct de vedere literar, muzical, 

structural, formal și funcțional; 
 Caracterul accentuat sincretic, ceea ce impune studiul tuturor elementelor 

componente; 
 Persistența tradiției (mai puternică decât în creația adulților); 
 Aspectul unitar al repertoriului pe toată aria locuită de români; 
 Stadiul variat de evoluție a repertoriului tradițional, în funcție de condițiile locale de 

viață și de muncă; 
 Menținerea unor piese comune cu ale adulților, cu unele diferențieri, uneori 

nesemnificative; 
 Tematică specifică și sistem propriu de imagini poetice, de construcție pe bază de 

celule și motive; 
 Caracter preponderent vocal; 
 Caracter eterogen, consecință a surselor variate de inspirație și originii variate a 

fondului tradițional; 
 Sistem propriu de versificație; 
 Caracter etnic care se manifestă prin limbaj și manieră proprie de combinare și 

varierea unor elemente universale; 
 Caracter exuberant, dinamic, optimist, uneori naiv. 
Se poate spune, așadar, că folclorul copiilor este un fenomen viu, dinamic, în permanentă 

efervescență, că este o artă necesară dezvoltării spirituale a puiului de om și, în același timp, este o 
verigă a legăturii trecutului cu prezentul și cu viitorul. 



Folclorul copiilor este reprezentat prin realizări literare, versificate sau nu, legate de gestică, 
mișcare, joc, cântec sau scandate. Funcția psiho-socială pe care o îndeplinește în viața copiilor a 
generat un gen cu trăsături de conținut și formă proprii, de o mare complexitate și bogăție, variat 
funcțional, ceea ce a permis gruparea în câteva categorii, după funcție și modul de manifestare: 

A. Creații ce oglindesc reacțiile copilului în raporturile lui cu mediul înconjurător 
B. Creații legate de joc 
C. Creații integrate copiilor 
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124. METODE ȘI JOCURI FOLOSITE ÎN PREDAREA DE TIP INTEGRAT 

 
Înv. Drobotă Floriţa 

Şcoala Gimnazială Nr.1, loc. Parpaniţa, jud. Vaslui 
 
Randamentul şcolar reprezintă rezultatul unor procese intelectuale măsurabile din anumite 

perspective în care sunt implicate atât personalitatea celui asupra căruia se produce actul instruirii, 
cât şi a celui care dirijează/îndrumă acest act. Pe toţi ne preocupă ideea de a obţine rezultate cât mai 
bune în activitatea de cultivare a celor mai gingaşe mlădiţe sociale. Avem în faţa noastră fiinţe 
umane în devenire, care sunt departe de a conştientiza semnificaţia reală a efortului de învăţare. Din 
practica reală am  învăţat că dacă poţi să ajungi la sufletul elevului, jumătate din drumul spre reuşită 
este parcurs.  

“Şcolile să nu fie altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 
probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”(J.A. 
Comenius, 1970, p.68). Nu uităm însă că nimeni nu poate oferi reţete pentru performanţă, deoarece 
în faţa cadrului didactic se află elevi care au personalităţi diferite, ceea ce crează situaţii de abordare 
a educaţiei asupra fiecăruia. Nu degeaba i se spune învăţătorului că este un al doilea părinte! 
Tocmai din această perspectivă, el trebuie să-şi împartă sufletul şi atenţia către toţi elevii săi. Se ştie 
că motivaţia pozitivă este mai eficientă decât cea negativă. Cea dintâi se asociază cu stări afective 
pozitive, tonifiante, în timp ce utilizarea mustrărilor scade motivaţia pe măsură ce este utilizată 
continuu şi include stări afective negative, de respingere. Să căutăm, deci, să ne modelăm 
comportamentul în favoarea celui pozitiv, constructiv şi blând, fără a uita însă că excesul de 
blândeţe poate să scadă şi el la rândul său motivaţia. 

Voi prezenta câteva  jocuri şi metode experimentale la clasele pregătitiare, I şi a II-a,  jocuri 
care plac elevilor şi ne sunt utile în predarea de tip integrat:  

 
1. “Pânza de păianjen” sau “Ghemul magic” 

            La acest joc pot participa copii de toate vârstele începând cu 3 ani. Se poate desfăşura în 
familie, cu prietenii, în grădiniţă, la şcoală.  
Obiective:-creşterea încrederii în propriile capacităţi şi a încrederii în sine; 
                 -dezvoltarea gândirii pozitive. 

Jucătorii sunt încurajaţi să se exprime, să comunice, să găsească ceea ce este pozitiv la 
colegii lor. Este un joc utilizat cu succes la orele de dezvoltare personală, dar poate fi utilizat la 
orice obiect de învăţământ. 

Copiii se aşează într-un cerc, se prind de mâini, pentru ca cercul să fie cât mai rotund, apoi 
se desprind. Unul dintre jucători are un ghem de aţă, desface puţină aţă de pe ghem, o învârte după 



deget, apoi aruncă ghemul altui jucător, enunţându-i numele şi o calitate a sa. De exemplu: “L-am 
ales pe Ionuţ pentru că este un prieten bun şi mă ajută”…sau…”Arunc acest ghem de aţă lui Alex, 
cel isteţ”. Fiecare copil va strange bine aţa după deget, înainte de a arunca ghemul şi a enunţa 
calitatea colegului său, astfel încât, între ei, se va ţese o “pânză de păianjen”, o “pânză a relaţiilor 
interumane, a prieteniei, a colegialităţii”.Se va puncta faptul că, în orice grup, fiecare persoană 
trebuie să facă partea sa, pentru a menţine relaţiile cu ceilalţi membri ai grupului. Când un copil 
“scapă ghemul şi nu-l mai prinde”, sau “rupe aţa”, grupul se destramă. Dacă un copil, sau mai mulţi 
copii renunţă, responsabilităţile rămân pe umerii celorlalţi, şi se strică echilibrul. 

Este bines ă folosim acest joc, şi ca element de destindere, crearea şi apoi, desfacerea pânzei, 
fiind momente de amuzament maxim. 

 
 2. “Maşina de spălat” 
Şi acest joc, ca şi anteriorul, are cam aceeaşi utilitate, aceleaşi obiective, doar regulile de joc 

sunt altele. 
Se formează două şiruri de copii, faţă în faţă, care reprezintă “maşina de spălat”. Câţiva 

voluntari, situaţi lângă “maşina de spălat”, reprezintă “rufele murdare”. Aceştia vor trece pe rând, 
prin “maşina de spălat”, adică printre cele două rânduri de copii, pentru a fi spălaţi de “defecte” şi a 
rămâne doar calităţile. Când primul copil ajunge în dreptul primei perechi din şir, se opreşte şi 
aşteaptă să fie “spălat”; fiecare participant îl atinge şi îi spune o calitate personală sau ceva despre 
el. Cel “spălat” trece mai departe, şi vine următorul. Se insistă de la început pe caracterul pozitiv al 
comunicării. 

Neapărat trebuie să treacă prin “maşina de spălat” copiii trişti, timizi, negativişti, pentru a le 
ridica moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv.  

Atunci când avem timp, căutăm ca prin “maşina de spălat”, să treacă toţi copii. Acest joc 
poate fi folosit pentru spargerea gheţii în încheierea unei lecţii, dar este foarte potrivit în orele de 
dezvoltare personală. 

 
3. Elemente de joc în lecţiile de MEM 
Printre jocurile filmate, putem folosi nişte elemente de joc, utile în activităţile de MEM. 
Unul dintre ele, este acela de completare a planşei PRIMĂVARA (intuită la început), cu 

vestitori ai primăverii (gâze, flori), pe care sunt scrise exerciţiile matematice. Elevii au sarcina de a-
şi alege un vestitor preferat şi a-l fixa pe planşă, pentru a completa peisajul şi a-l înfrumuseţa. 
Înainte de asta, însă, elevul trebuie să rezolve mintal, un exerciţiu de adunare sau de scădere, scris 
pe acest „vestitor”. Acolo unde elevii de clasa pregătitoare nu se descurcă, cer ajutorul, celor din 
clasa I. Prin acest joc, care poate fi folosit în etapa de calcul mintal, al orelor de MEM, dar şi în alte 
etape ale altor obiecte de învăţământ, se dezvoltă gândirea logico-matematică, se consolidează 
deprinderea de calcul mintal, fără ajutorul materialului intuitiv (beţişoare, castane, nuci, etc.), se 
îmbogăţesc cunoştinţele, se fixează operaţiile şi ajută copiii să facă diferenţe între operaţii (cei mici, 
încă le mai confundă). 

Alt element de joc, în activităţile de MEM, - rezolvare de probleme, după exerciţii date, 
exerciţii scrise pe diferite imagini. Exerciţiile pot fi scrise pe nişte „chipuri ale unui soare 
primăvăratic”. Elevul numit, vine la tablă, citeşte cu voce tare exerciţiul de adunare, sau scădere 
scris pe primul chip, apoi formulează o problemă. Sigur că la clasa pregătitoare, aceasta este o 
sarcină destul de dificilă, dar este bine ca elevii să fie antrenaţi de mici în astfel de activităţi. 
Corectăm şi ajutăm elevii, acolo unde a fost necesar. Este important, ca ei să ştie că  în orice 
problemă există informaţii care ni se dau, şi altele, care ni se cer. Astfel, trebuie să existe un „corp” 
al problemei, şi o întrebare. Atunci când exerciţiile după care ei au formulat probleme, sunt scrise 
pe diferite imagini, sarcina devine mai atractivă, şi munca lor, parcă mai uşoară. Efortul pe care 
copilul îl face în rezolvarea de probleme, presupune o mare mobilizare a proceselor psihice 
cognitive, volitive şi motivaţional afective. Dintre procesele cognitive cea mai solicitată este 
gândirea, prin cele cinci procese logice: analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea şi abstractizarea. 
Rezolvând probleme, formăm la elevi, priceperi şi deprinderi de a analiza situaţia problematică, şi 



de a descoperi calea, sau căile, de a răspunde la „ce ni se cere în problemă”. Elementele de joc, fac 
matematica mai frumoasă, mai atractivă, mai accesibilă.  

 
4. Jocul de rol 
Jocul de rol este considerat o artă magică a imitaţiei şi a prefacerii. În cadrul jocului de rol 

copilul reproduce fictiv o situaţie reală (personaje, fenomene, funcţii, relaţii) într-un scenariu 
prestabilit. Beneficiile pe care aceste activităţi le au în dezvoltarea lui sunt nenumărate, dezvoltând 
abilităţi importante şi ajutându-l să înţeleagă o mulţime de concepte şi idei pe care altfel cu greu le-
ar putea explica. 

Jocul de rol nu este doar o activitate distractivă pentru cel mic, el devine un instrument 
esenţial al învăţării. Copilul învaţă prin experienţă, deoarece devine „actor” al vieţii sociale şi nu 
numai şi are ocazia să înveţe lucruri noi, să îşi formeze convingeri şi să înfrunte situaţii complicate, 
în care se vede nevoit să găsească soluţii creative pentru a le depăşi. Potrivit specialiştilor, prin acest 
tip de joc, el este încurajat să se joace şi să dobândească o mulţime de abilităţi şi cunoştinţe: îşi 
explorează imaginaţia, dobândeşte noi elemente de limbaj, şi îşi dezvoltă vocabularul. 

Mai nou, experţii în psihologia copilului, au demonstrat că jocul de rol foloseşte şi 
stimulează nu doar latura emoţională, limbajul şi abilităţile motorii, ci are un rol esenţial în 
dezvoltarea inteligenţei celui mic. Determină formarea unor conexiuni sinaptice la nivel cerebral. 
Cu cât se formează mai multe conexiuni de acest gen, cu atât copilul devine mai inteligent.. 

Alţi cercetători sunt de părere că jocul de rol stimulează dezvoltarea timpurie a creierului, în 
special a lobului frontal, care reglează comportamentul copilului. 

Dincolo de toate beneficiile pe plan social, cognitiv şi psihomotor, stimularea imaginaţiei 
rămâne cel mai important avantaj al acestui joc. 

Reconstituirea unor scene de poveste 
Poveştile pentru copii sunt o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru jocurile de rol. Pe lângă 

faptul că prichindelul poate pune în scenă şi personaliza poveşti clasice, copilul poate fi provocat să 
reconstituie în mintea proprie anumite scene din ele sau finalul lor. 

Jocurile de rol pot fi pregătite în prealabil, sau nu. Încercăm să stimulăm la copii, imaginaţia, 
creativitatea, spontaneitatea, încercăm să  reactualizăm cunoştinţele despre poveşti puse în scenă: 
„Ursul păcălit de vulpe”, „Punguţa cu doi bani”, „Capra cu trei iezi”, să-i lăsăm să se exprime liber, 
făcând corecturile de rigoare. Menţionez faptul că, nimic nu trebuie regizat sau planificat. Scenele 
din poveste, puse în scenă, sunt alese pe loc. Mizăm pe faptul că domeniul poveştilor este unul 
mirific pentru copii. 

 
5. „Recunoaşte povestea” 
Este un joc, care poate fi utilizat în activităţile de CLR, dar având în vedere că realizăm o 

predare de tip integrat, poate fi folosit în orice lecţie şi în orice moment al unei lecţii. Este un joc 
axat pe dezvoltarea limbajului, a memoriei vizuale şi nu numai, un joc prin care se pot reactualiza 
sau fixa cunoştinţele. 

Folosim imagini din poveşti, fixate pe un polistiren, personaje din aceste poveşti, decupate şi 
amestecate. Sarcina copiilor, este aceea de a recunoaşte povestea, a-i enunţa titlul corect şi clar, şi 
de a găsi personajele din povestea respectivă şi a le suprapune peste imagine cu ajutorul unor ace de 
gămălie. Trebuie insistat pe corectitudinea exprimării elevilor, pe exprimarea individuală, prin 
ridicare de mână. Recunoscând poveştile, ei sunt tentaţi să răspundă în cor. 

 
 6.   Metoda R.A.I. 
Are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica (prin întrebări şi 

răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine din iniţialele cuvintelor Răspunde-
Aruncă-Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, 
profesorul împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-învăţării 
printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul. Cel care aruncă 
mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea 



răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident 
interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul 
iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai 
arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează 
este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc în favoarea celui 
căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat 
niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în joc a celor mai bine pregătiţi. Metoda R.A.I. poate fi 
folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se verifică lecţia 
anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către profesorul ce 
asistă la joc a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. 

Elevii noştri, fiind mici, încercăm să evităm scoaterea lor din joc, pentru a nu crea stări de 
spirit negative, sau, sentimente de aversiune.  

 
7  .„Se întorc rândunelele” 
Este un joc pe care îl folosim la orele de MM, printre multe alte jocuri îndrăgite de copii. 

Este un joc care conţine şi muzică, şi versuri, şi mişcare pe muzică. Poate fi folosit în cadrul oricărei 
ore de curs, mai ales, când elevii dau semne de plictiseală şi oboseală. Este un joc drăguţ care 
solicită atenţia, auzul muzical, vocea, mişcarea după muzică, ritmul muzical. 

La început, se repartizează rorurile: rândunica- mamă, adică, învăţătoarea, şi puii-copiii, 
fiecare cu numele său. 

Regula jocului este următoarea: când rândunica-mamă, va striga un pui, acesta va veni 
ciripind şi gesticulând, adică imitând zborul, şi se va aşeza în spatele ei. De exemplu învăţătoarea 
strigă: „Să vină la mine rândunelul Alex…”; acesta vine şi „zburând” şi ciripind „cip-cirip” se 
aşează, în spatele mamei lui. În spatele „mamei” se va forma o coadă de „pui” . Jocul se poate 
repeta, până ce toţi copiii, vor fi implicaţi în joc (în funcţie de timpul disponibil).  

 
8.  „Alunelul” 
Versurile şi muzica acestui joc sunt foarte bine cunoscute. Este un joc de muzică şi mişcare, 

folosit în cadrul orelor de profil, sau la finalul unei lecţii. Copiii se ţin de mâini, fiind aşezaţi într-un 
cerc şi cântă cântecul învârtindu-se. Când începe un nou vers,  se schimbă şi direcţia de mers. 
Copiii, în general, uită acest lucru, şi se creează un amuzament teribil. În clasele mai mari se pot 
crea şi anumiţi paşi de dans, pe muzica aceasta, din ce în ce mai complicaţi, în funcţie de vârsta 
copilului. 

Jocurile de muzică şi mişcare sunt strâns legate de dinamismul şi specificul vieţii, în 
perioada copilăriei, contribuind la dezvoltarea auzului muzical, al vocii copiilor, al dezvoltării 
diferitelor segmente ale corpului. Acestea evoluează, atât sub aspectul complexităţii, cât şi al 
modului de organizare. Prin structura şi conţinutul lor, jocurile muzicale şi cele de mişcare 
contribuie la socializarea copiilor, la formarea primelor prietenii, la dezvoltarea spiritului de 
observaţie, a atenţiei, a îndemânării, a perspicacităţii. 

 Am dat câteva exemple de  jocuri care se pot utiliza în mod frecvent la clasă, indiferent de 
tipul lecţiei, jocuri, sau elemente de joc, care ne ajută fie la predarea cunoştinţelor, la consolidarea ţi 
fixarea lor, sau la verificarea acestora. 

 Ca o concluzie la tot ce am afirmat şi demonstrat, aşi putea spune că jocul didactic este nu 
doar o metodă eficientă, ci pur şi simplu, magică. Prin joc, poţi obţine satisfacţii şi succese 
garantate. Ar fi păcat, ca noi, dascălii, cuprinşi de probleme cotidiene, de goana de a realiza un 
număr cât mai mare de activităţi, uităm să fim copii, uităm să ne jucăm şi să ne dedicăm măcar cinci 
minute, din cincizeci, durata unei lecţii, pentru a intra în universul mirific al jocului. 

Iar dacă iubim copiii şi ne place ceea ce facem, nu vom uita că jocul este activitatea 
primordială lor, nu vom uita să îmbinăm învăţarea cu jocul, nu vom uita să facem lecţiile cât mai 
plăcute şi mai atractive, iar rezultatele vor fi pe măsura implicării noastre.  

 Sarcina principală a procesului de învăţământ nu este aceea de a-i furniza elevului o 
cantitate din ce în ce mai mare de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să înveţe, adică să se manifeste pe linia 



autonomiei de informare şi judecată, trezindu-i şi încurajându-i setea de învăţătură, sentimentul 
necesităţii fireşti de a munci, respectul faţă de carte spre care să vină singur, cu drag şi încredere. 
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                 Motto:  
                           ,,Învăţătorul adevărat este omul care se eliberează de toate  obstacolele care 

îl împiedică să înţeleagă copilul, nu e de ajuns numai să caute să devină din ce în ce mai bun”.  
(Maria Montesori, 1991) 

Integrarea curriculară poate fi descrisă astfel: 
• ca o abordare a predării, învățării și evaluării se bazează pe practică și  
poate fi definită ca o abordare curriculară prin care se dezvoltă concomitent cunoștințe, 

abilități, atitudini și valori din interiorul unor discipline sau interdisciplinar cu scopul de a dezvolta 
o înțelegere mai profundă a ideilor cheie; 

• integrarea curriculară se realizează atunci când componentele curriculu-  
mului sunt intercorelate atât de elevi cât și de cadrele didactice; 
• acțiunea de a face să inter-relaționeze diverse elemente pentru a constitui  
un întreg, un tot de nivel superior, unitar, funcțional și armonios. 
Integrarea curriculară își manifestă beneficiile mai ales la clasele pre-primare și primare și se 

datorează atât particularităților de învățare specifice vârstei elevilor dar și modului de organizare a 
predării. 

Avantajele didactice ale integrării curriculare pentru ciclul primar ar fi următoarele: 
 permisivitate și flexibilitate didactică; 
 utilizarea cu prioritate a cunoștințelor și experiențelor; 
 integrare unitară a conținuturilor învățării: integrarea curriculară permite elevilor să 

dezvolte o imagine unitară a conținuturilor și să extindă contextul învățării dincolo de granițele 
disciplinare ale diferitelor discipline de studiu; 

 ameliorează percepția lumii reale; 
 este adecvată modului în care gândește elevul. 
O abordare integrală a curriculumului presupune realizarea următoarelor demersuri 

didactice: 
- conceperea unor achiziții integratoare; 
- identificarea unor unități tematice în elaborarea curriculumului; 
- organizarea unei activități de învățare integratoare; 
- accesarea unor forme de organizare și mijloace optim adaptate acestui tip de activitate; 



- identifcarea și valorificarea relațiilor între concepte, fenomene și procese din domenii diferite; 
- corelarea permanentă a situațiilor de învățare la experiența de viață și nivelul de dezvoltare ale 
elevului. 

Prezentăm două strategii ilustrative, specifice activităților de tip integrat, de implementare a 
activităților integrate: Proiectul și Portofoliul. 

Proiectul este o strategie de învățare care implică activ copiii  într-o investigație bazată pe 
cooperare, în scopul exersării capacităților necesare viitorului adult într-o societate democratică, dar 
și o metodă de evaluare. 

Învățarea bazată pe proiecte este una dintre ideile pedagogice care, deși au o vechime 
considerabilă, abia în ultima perioadă au căpătat o considerație deplină la nivelul practicii didactice. 

Proiectul este o metodă interactivă de predare-învățare care implică de regulă o 
microcercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi 

( Ciolan, L., 2008). Metoda proiectului, așa cum este cunoscută și în literatura de la noi, 
presupune implicarea activă a elevilor pe tot parcursul activităților desfășurate, probleme. o 
colecție, etc. 

Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conținutului, 
dar și asupra formei de prezentare. Proiectele presupun un demers integrat, în care fiecare poate 
contribui, deoarece acestea: 

 oferă oportunități valoroase pentru abordări interdisciplinare; 
 facilitează lucrul în grup și învățarea prin cooperare; 
 dezvoltă capacități de investigare și sistematizare a informațiilor; 
 sporește motivația pentru învățare prin apelul la situații din viața cotidiană și prin 

implicarea elevilor; 
 facilitează utilizarea metodelor alternative de evaluare; 
 permite identifcarea și valorificarea unor surse diverse de informare și documentare; 
 stimulează autonomia elevilor în învățare și creativitatea acestora; 
 oferă fiecărui elev posibilitatea de a se implica și de a contribui la realizarea 

activităților și a produsului final. 
Portofoliul este o metodă de evaluare care oglindește atât evoluția cât și performanțele 

acestora. Portofoliul este un instrument de evaluare flexibil, complex  și integrator, susținând 
individualizarea învățării, obișnuind elevul să-și planifice învățarea. Totodată, familiarizează elevul 
cu tehnicile de muncă intelectuală și urmărește progresul acestuia de la un semestru la altul. 

Prima etapă, cea în care se pun bazele dezvoltării competențelor de citire, este cea mai 
importantă din viața școlară a elevilor. În continuare sunt prezentate câteva dimensiuni ale 
procesului de instruire în acest domeniu, aspecte ce au o influenţă mare în stadiile timpurii de 
achiziţie a abilităţilor necesare citirii: conştientizarea fonemică şi fonologică, fonetica şi citirea 
fluentă. 

 Conştientizarea fonematică se referă la „abilitatea de a detecta şi de a manevra segmentele 
sonore din cuvintele vorbite“ (Pufpaff, 2009). Conştientizarea fonemică, adică  

înţelegerea fonemelor, cele mai mici unităţi fonice/ sonore, este o componentă a 
conştientizării fonologice (Cunningham, Cunningham, Hoffman şi Yopp, 1998). Instruirea elevilor 
în domeniul conştientizării fonologice este o componentă cheie a primelor etape de alfabetizare. 

Fonemele – Cercetările au demonstrat rolul deosebit de important pe care îl joacă fonetica în 
predarea şi învăţarea citirii (Foorman şi al., 1998); (Torgeson, 2000); (Torgesen şi al., 2001); 
(Torgeson şi al., 2006); (Brooks, 2007); (Graaff şi al., 2011). Instruirea în domeniul foneticii îi 
învaţă pe elevi „cum se realizează echivalenţa dintre litere şi sunete (foneme) pentru a forma 
corespondenţele literă-sunet şi şabloanele de silabisire şi cum îi pot ajuta să aplice cunoştinţele 
respective când citesc“ (NRP 2000, p. 8). 

Cititul fluent – Un element important în dezvoltarea abilităţilor de citire îl reprezintă fluenţa 
cititului deoarece, fără fluenţă, persoanele care citesc ar putea avea dificultăţi în înţelegerea textului 
parcurs. Fluenţa la citit este descrisă de Rasinski (2008) ca fiind abilitatea de a citi fragmentele de 
text corect, rapid, fără efort şi cu expresia corespunzătoare („prozodie“). Nichols şi al. (2009, p. 4) 



extinde această definiţie prin sublinierea rolului pe care îl are viteza în cititul fluent precizând că ea 
asigură, automatismul recunoaşterii cuvintelor“. 

Etapa achiziţiei abilităţilor elementare de citit este urmată de consolidarea competenţele de 
citire, etapă în care elevii îşi dezvoltă abilităţile de recunoaştere a cuvintelor, îşi îmbunătăţesc 
fluenţa la citire şi viteza cu care pot citi texte similare. Astfel, ei vor putea “citi ca să înveţe”. Elevii 
care nu-şi dezvoltă aceste competenţe fundamentale pot avea dificultăţi în atingerea scopului final 
al citirii – utilizarea cititului ca instrument de învăţare. 

Înţelegerea celor citite este determinată şi de vocabularul de care dispun elevii, de aceea este 
necesar să se acorde atenţie deosebită activităţilor pentru dezvoltarea vorbirii. 

Proiectele tematice, ca demers didactic, transced limitele stricte ale disciplinelor 
presupunând o abordare holistică a conținutului. Utilizarea acestora presupune: -abordarea unităților 
tematice prin implicarea mai multor discipline de învățământ; -participarea imperativă a 
principalilor agenți educaționali (ducând la o intensificare a relației școală-familie); -implicarea 
plenară a elevilor, mai ales sub aspect formativ și atitudinal. Aceste demersuri interdisciplinare 
reprezintă o modalitate eficientă ce poate fi utilizată în dezvoltarea competențelor de comunicare. 
Citit-scrisul, ca instrument de muncă Page33 Page33 intelectuală, este fundamental în dezvoltarea 
ulterioară a traseului școlar și al dezvoltării personale ale elevilor. Aceste instrumente trec dincolo 
de limitele conținutului învățământului segmentat pe discipline de învățământ, devenind competența 
fundamentală prin care viitorul adult se dezvoltă ca ființă socială. Dezvoltarea unei competențe atât 
de importante presupune un demers educativ interdisciplinar, care să implice activ elevii în propria 
formare, care să utilizeze conținuturile doar ca simple instrumente în formarea de operații, procese, 
funcții cognitive și atitudini, care să dezvolte comunicarea interpersonală, să   

implice activ elevul în propria formare. Din punctul nostru de vedere, aceste cerințe se 
regăsesc în valențele Proiectelor tematice. La o analiză mai aprofundată, identificăm influențe 
pozitive ale acestor demersuri didactice în toate dimensiunile achiziților fundamentale de citit-scris, 
utilizarea strategiilor semi-globale intensificând optimizarea dezvoltării acestor competențe. 

Activitățile de analiză a textelor sau mesajelor de comunicare (vizite la bibliotecă, la librărie, 
manipularea surselor de informare), în alte contexte decât cele specifice orelor de limba și literatura 
română, implică activ elevul în propria dezvoltare și imprimă un caracter profund formativ atât în 
ceea ce privește înțelegerea funcțiilor și a rolului citit-scrisului cât și în dezvoltarea vocabularului. 
Activitățile practice și artistice(realizarea de colaje și produse colective cuprinse în toate proiectele 
tematice derulate în cadrul cercetării) orientate specific în dezvoltarea achizițiilor citit-scrisului, 
facilitează creșterea gradului de comprehensiune a mesajelor de comunicare și a textelor utilizate 
precum și identificare sau recunoașterea aspectelor fonologice și ale instrumentelor citit-scrisului. 
De asemenea, nu este deloc neglijabil aportul acestor demersuri didactice în intensificarea relației 
școală-familie, părinții fiind, probabil, cei mai importanţi agenţi educaționali, iar implicarea 
acestora asigură continuitate și stabilitate intervenției pedagogice. Aceste considerente au 
reprezentat fundamentul demersului investigativ pe care l-am realizat și prezentat în lucrarea de 
față. De asemenea, pornind de la asumpția că: Dezvoltarea competențelor de citit-scris reprezintă un 
deziderat fundamental al societății actuale, am analizat nivelul de dezvoltare al acestor competențe 
reflectat în rezultatele elevilor la evaluările internaționale de profil.  

Dificultățile de citire pot fi determinate de mai mulți factori, care provin atât din interiorul 
cât și din exteriorul sistemului de învățământ. Conform studiilor internaționale, pe lângă factorii ce 
țin de statut socio-economic, stil parental, nivel de educație al părinților etc, un rol foarte important 
în dezvoltarea competenței de lectură este reprezentat de caracteristicile structurale ale sistemului de 
învățământ. 

Achizițiile citit-scrisului au fost: nivelul de conștientizare fonologică, respectiv măsura în 
care sunt recunoscute și utilizate elementele citit-scrisului, gradul de înțelegere a funcțiilor/rolului 
citit-scrisului, volumul vocabularului, gradul de comprehensiune a textului. Asupra fiecăreia dintre 
aceste componente s-a intervenit în cadrul proiectelor tematice, prin utilizarea, preponderent, a 
strategiilor semi-globale. În capitolul anterior am ilustrat (din perspectivă statistică și 



experimentală), cum prin utilizarea proiectelor tematice și a strategiilor semi-globale, cele patru 
elemente specifice ale cititscrisului se dezvoltă.  

În consecință, considerăm că utilizarea acestor strategii și demersuri la nivel național poate 
determina formarea competențelor de citit-scris și lectură la un nivel superior celui actual, reflectat 
în rezultate pozitive la evaluările internaționale.  

Formarea achizițiilor de citit-scris presupune ca prim pas, coștientizarea fonologică. Scopul 
activităților de conștientizare este de a dezvolta și intensifica experiențele copiilor cu limba scrisă și 
vorbită. Aceste activități pregătesc capacitatea de înțelegere și baza formativă necesară cititului. 
Dezvoltarea acestei componente a achizițiilor citit-scrisului prin utilizarea strategiilor semi-globale 
în cadrul proiectelor tematice a reprezentat unul din obiectivele demersului formativ. Exercițiile și 
activitățile de decupare a literelor și de formare a cuvintelor, colajele, jocurile cu sunete și cuvinte 
cum ar fi: ”Schimbăm locul silabei, al sunetului”, ”Găsește ce lipsește” etc., utilizate în diferite 
momente ale proiectelor tematice, au determinat creșterea semnificativă a nivelului de 
conștientizare fonologică (aspect evidențiat atât prin evaluarea postformativă, cât și prin evaluarea 
la distanță/retestare, unde diferențele dintre clasele de control și cele experimentale au fost 
semnificative). 

Înțelegerea funcțiilor/rolului citit-scrisului ca și componentă formativă a achizițiilor de citit-
scris, asigură implicarea elevului, ca și participant la propria dezvoltare. Astfel, prin activarea 
gândirii și a comprehensiunii elementelor/conținuturilor învățate în defavoarea transmiterii de 
informații, citit-scrisul este abordat ca principal algoritm de rezolvare de probleme. Pornind de la 
aceste premise, dezvoltarea înțelegerii funcțiilor/rolului citit-scrisului a reprezentat unul din 
obiectivele demersului formativ. Activitățile comune cu părinții, vizitele la bibliotecă, la tipografie, 
la librărie, drumețiile și excursiile desfășurate în cadrul proiectelor tematice au creat contexul optim 
de înțelegere autentică a rolului comunicării, în general, al funcțiilor citit/scrisului, în special. 
Aceste activități au implicat maximal elevii, în contexte naturale, eficiența fiind ilustrată în 
diferențele semnificative din punct de vedere statistic, între rezultatele claselor experimentale și ale 
claselor de control, la acest indicator. 
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1. Introducere 
Sistemul de învățământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educație și 

cuprinde ansamblul instituțiilor specializate în organizarea și desfășurarea educației și instruirii prin 
conținuturi și metode specifice. 

Asistăm astăzi la o răsturnare a valorilor, întrucât a devenit un adevăr general valabil faptul 
că informația și cunoașterea înseamnă putere. În economia modernă cunoașterea a devenit cel mai 
important factor de producție. Ea reprezintă bazele exercițiului puterii, generează creșteri de 
productivitate și asigură competitivitatea în orice domeniu. 

În acest context, procesul de învățământ trebuie să asigure atingerea obiectivelor generale 
ale educației formale (de instruire, educație și cunoaștere) prin cele trei acțiuni esențiale- predare, 
invatare, evaluare. 

 
2. Punctele slabe ale sistemului de invăţământ românesc comparativ cu sistemele de 

invăţământ din alte state UE 
Lumea în care în prezent trãim poate fi definitã ca o arenã globalã, o planetã din ce în ce mai 

aglomeratã, care se confruntã cu o realã problemã – a creșterii demografice și implicit a creșterii 
numãrului de tineri, ceea ce înseamnã și sisteme educaționale care sã poatã sã-i susținã și sã 
rãspundã nevoilor lor. Politicile educaționale trebuie sã reflecte responsabilitatea construirii unei 
lumi fundamentate într-o  mai mare mãsurã pe sprijinul reciproc. Oferind tuturor acces la 
cunoaștere, educația are sarcina de a-i ajuta pe oameni sã înțeleagã lumea și sã-i înțeleagã pe ceilalți. 

Pentru a atinge acest deziderat sistemul de invăţământ din România a fost supus unor măsuri 
de reformă succesive după Revoluţia din dcembrie 1989. Schimbările au vizat în principal 
curriculum-ul naţional, organizarea unităţilor de învăţământ, programele de formare a profesorilor 
şi generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 ani. De asemenea, măsurile de reformă au urmărit 
un proces de descentralizare continuă. 

Din păcate insă, cu toate că optica privind modelele de invăţare s-a modificat semnificativ 
de-a lungul timpului, putem evidenţia o serie de puncte slabe ale sistemului de invăţământ 
românesc: 

1. Metodele de invăţare aplicate in şcoli se bazează de cele mai multe ori pe informaţii 
teoretice prezentate doar de profesor, comparative cu celelalte ţări care se bazează foarte mult pe 
formarea spiritului de lucru in echipă, de  competenţe in ceea ce priveşte presentările publice, in faţa 
colegilor, de formare a unei gândiri mai mult practice şi mai puţin teoretice; 

2. Programele şcolare, in special la ciclul primar şi secundar inferior, sunt foarte 
incărcate, accelerând insuşirea de informaţii in dezvoltarea copilului, spre deosebire de conţinutul 
informaţional al programelor din alte state ale Uniunii Europene care lasă copiilor timp de odihnă 
sau pentru practicarea altor activităţi. 

3. Obiectivul programului U.E. „Educaţie şi formare 2020”1 - Îmbunătățirea calității și 
eficienței educației și formării – vizând evoluția profesională a cadrelor didactice și a formatorilor 
                                                      
1 „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 
2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru 
atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru 
periodic. 



(concentrarea asupra calității educației inițiale și a sprijinului timpuriu în carieră ale noilor profesori 
și asupra creșterii calității posibilităților de evoluție profesională continuă pentru profesori, 
formatori și alte cadre didactice) este transpus in practică in sistemul de invăţământ românesc 
printr-o goană după hârtii şi adeverinte, in locul unei dezvoltării profesionale cu valoare adaugată 
ridicată.  

4. În România resursele financiare aferente invăţământului se alocă pe baza 
indicatorului cost standard/elev aplicat diferenţiat in funcţie de nivelul şi tipul de pregătire având 
implicaţii atât asupra cadrelor didactice (nivelul scăzut al salarizării putând avea ca efect o scădere a 
motivării la locul de muncă), cât şi asupra instituţiilor scolare.  

Din acest punct de vedere2 România se numără printre ultimele cinci ţări din Uniunea Eu-
ropeană în privinţa mărimii fondurilor alocate de stat pentru educaţie, unul dintre cele mai im-
portante domenii pentru dezvoltarea unei ţări, cheltuielile publice pentru învăţământ raportate la 
PIB fiind de doar 4,1% în 2011, mai mari doar faţă de cele ale Greciei, Slovaciei şi Bulgariei.  

Deşi ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru învăţământ a crescut în 2011 faţă de 
2010, România tot nu a reuşit să depăşească media UE de 5,34%, potrivit datelor Eurostat. În 2010 
cheltuielile cu educaţia au reprezentat 3,4% din PIB.  Statele fruntaşe la fonduri alocate 
învăţământului sunt Danemarca (7,8% din PIB), Cipru (7,2%) şi Suedia (6,67%).  

5. Resursele informaţionale şi instrumentele necesare sunt mai puţine decât la nivelul 
Uniunii Europene. Chiar dacă la nivelul celor mai multe instituţii şcolare s-au amenajat laboratoare 
de informatică acestea nu sunt utilizate adecvat cerinţelor. 

6. In privinta evaluării, in special la examenul naţional de bacalaureat un dezavantaj major il 
reprezintă absenţa unei alternative. In acest sens putem evidenţia sistemul de evaluare utilizat in 
învăţămîntul liceal francez (trei categorii de examene de bacalaureat: BAC-ul general care îi 
permite elevului să -şi urmeze studiile la universitate; BAC-ul tehnologic – pentru continuarea 
studiilor la instituţiile de învăţămînt superior de  profil; BAC-ul profesional care permite angajarea 
la întreprinderi, în funcţie de profilul ales. 

 
3. Punctele tari ale sistemului de invăţământ românesc comparativ cu sistemele de 

invăţământ din alte state UE 
Pentru a realiza o analiză comparativă a sistemului de invăţământ românesc cu cele ale 

statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să poziţionăm economia României in context 
european. 

România este una din ultimele poziţii in Uniunea Europeană in privinta indicatorilor 
macroeconomici, iar, in acest context, dacă este să ne raportăm la ţările europene mai dezvoltate, 
invăţământul românesc nu mai are puncte tari. 

In momentul de faţă consider că putem aprecia anumite tendinţe care se manifestă la nivelul 
invăţământului românesc si putem incerca să le transformăm in oportunităţi de dezvoltare a 
sistemului: 

a. gratuitatea invăţământului obligatoriu, asigurarea manualelor in acesată perioadă; 
b. sistemul de burse acordat. In conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1/ 2011 elevii 

pot beneficia de burse sociale, burse de merit, etc.; 
c. implementarea curriculumului diversificat la nivelul instituţiilor de invăţământ, creându-

se posibilitatea particularizării procesului de invăţământ pe regiuni, niveluri de pregătire etc; 

                                                                                                                                                                                
Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a 

sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru 
a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională. 
Cadrul ar trebui să ia în considerare întregul spectru de sisteme de educaţie şi formare profesională dintr-o perspectivă a 
învăţării pe tot parcursul vieţii, acoperind toate nivelurile şi contextele (inclusiv învăţământul non-formal şi informal). 
 
2 Conform datelor preluate din raportul “Key Data on Education in Europe”, 2012, European Commission 

 



d. dezvoltarea sistemelor educative alternative de tip Step by Step, Sistemul Montessori, 
Sistemul bazat pe programa britanică3 etc. Acestea oferă părinţilor posibilitatea să selecteze cea mai 
potrivită soluţie educaţională pentru copilul lor. 

e. existenţa unor instituţii cu atribuţii in evaluarea externă a calităţii serviciilor educaţionale 
oferite la diverse niveluri (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar 
şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Superior). Acestea sunt membre ale 
organismelor internaţionale ce acţionează in domeniu (Asociaţia Europeană pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior – ENQA,  Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior - EQAR) şi acţionează in baza unor proceduri şi standarde 
interne şi internaţionale. 

f. Intensificarea mobilității cursanților (cadre didactice si elevi) : colaborarea pentru a 
elimina progresiv barierele și pentru a spori posibilitățile de mobilitate ale cursanților în Europa și 
în întreaga lume, atât pentru învățământul superior cât și pentru alte niveluri de educație, inclusiv 
prin introducerea unor noi obiective și a unor noi instrumente de finanțare, și ținând seama totodată 
de nevoile speciale ale persoanelor dezavantajate. 

g. la acestea se alătură o serie de considerente psihologice precum: mentalitatea majorităţii 
românilor conform căreia familia, şcoala şi biserica sunt valori tradiţionale, pune şcoala pe prim 
plan; românii au o empatie deosebită pentru cei ce au nevoie de îndrumare sau ajutor, deci cadrele 
didactice sunt, în majoritate, cu vocaţie pentru această meserie; şcoala joacă un rol important în 
educaţia şi formarea tinerei generaţii; faptul ca exista inca un efect de aspiratie si putem inca furniza 
resurse umane inalt calificate tarilor din Vest, acolo unde tineretul si-a pierdut interesul pentru 
studiu. 

 
4. Concluzii 

Indiscutabil, sistemele de învăţământ europene prezintă o multitudine de diferenţe, ceea ce 
este, în esenţă, inerent, deoarece sistemul de învăţământ este atât un subsistem social adaptat la 
societatea în evoluţie pe care o reprezintă, cât şi generator de schimbare, în sensul previzionării de 
competenţe profesionale pe care le reclamă, în perspectivă, societatea. Organizarea învăţământului 
pe cicluri/ niveluri de studii, precum şi conceptul de orientare şcolară sunt aspecte diferite de la un 
sistem de învăţământ la altul. 

Dinamica sistemului de învăţământ românesc se conturează ca urmare a provocărilor sociale 
determinate de fenomenul globalizării, şi care imprimă un dublu sens de evoluţie: in plan vertical, 
calitativ -necesitatea dezvoltării şi adaptării curriculumului şcolar opţional la exigenţele societăţii de 
perspectivă prin proiecte curriculare integrate în cerinţele comunităţii căreia îi aparţine şcoala; 
formarea de cadre didactice specializate pe domenii de studii şi in plan orizontal, cantitativ –
creşterea şi diversitatea fenomenelor sociale cu care se confruntă şcoala: migraţie socială, devianţa 
şcolară. 
 Trebuie să fim realişti, să inţelegem că totul este perfectibil şi să incercăm să investim cât 
mai multă incredere in sistemul nostru de invăţământ indiferent de nivel şi de forma de finanţare, 
raportându-ne continuu la un citat celebru: “Omul nu poate deveni om decât dacă este educat”. 
(John Amos Comenius) 
 

                                                      
3 Alternativa step by step. Este o alternativă educaţională centrată pe copil, care vine în spijinul nevoilor, intereselor şi 
aptitudinilor fiecăruia. Un principiu de bază este şi implicarea activă a părinţilor. 
Sistemul Montessori. Definitoriu în Montessori este lucrul individual. Zilnic sunt trei ore de lucru individual, în care 
copiii ghidați de educatoare îşi aleg materiale cu care lucrează. Nu există o pauză generală, cum este în tradiţional, ci 
fiecare copil îşi stabileşte propriul orar de învăţare. 
Acest sistem alternativ oferă o abordare personalizată şi individualizată pentru fiecare copil, facilitează un mediu în care 
copilul se poate dezvolta astel încât să-şi atingă potenţialul. 
Sistem bazat pe programa britanică.Tot în sfera învăţământului privat găsim şi un întreg sistem bazat pe programa 
britanică. El începe cu nivelul de grădiniţă. Esenţial în acest sistem este rolul profesorului. Predarea se face în proporţie 
de 90 % în limba engleză. 
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”Menirea unui profesor nu este să creeze elevi asemeni imaginii lui, ci să ajute elevii să își 

creeze propria lor imagine” 
 
Învățarea, fenomen specific uman, universal și permanent, generează dezvoltare și 

mijlocește adaptarea individului la solicitările mediului.Are o anumită structură psihică(integrează 
acțiuni materiale și mintale, organizate ierarhic), dispune de mecanisme psihice specifice(motivația, 
procesări de informație, atenția, sentimentul succesului), operează cu anumite conținuturi(selectate 
din cultura universală după criterii impuse social), se desfășoară procesual, în diferite forme 
determinate de natura conținuturilor precum și de relația cu acest conținut(învățare cognitivă, 
afectivă, motrică prin imitație / acțiune / explorare/rezolvare de probleme), produce modificări 
substanțiale, profunde și stabile în personalitatea și comportamentul subiectului, sporește 
posibilitățile adaptative ale acestuia. 

Învățarea școlară, forma specifică vârstelor aflate în creștere, se desfășoară într-un cadru 
instituționalizat și cu mijloace instituționalizate.Deși aparține elevului, persoana al cărei proces de 
formare/dezvoltare a personalității are nevoie de asistență și consiliere didactică/ pedagogică, este 
proiectată, organizată, condusă, controlată, evaluată, reglată, prin mijloace pedagogice validate 
științific de către adult.Eficiența învățării școlare, evidențiată prin raportarea la standarde date, 
depinde de caracteristici ale predării(modele de instruire aplicate, strategii de instruire, stil didactic, 
etos pedagogic, cultură a predării), de calitatea curriculum-ului, de implicarea/participarea elevului, 
dar mai ales de inițiativele didactice.  

Învățarea inovativă se bazează pe valorificarea potențialului creativ al elevului, pe 
rezolvarea creativă de probleme, pe utilizarea inteligenței emoționale, pe operare euristică.Îl 
instrumentează pe elev cu metode și tehnici ale creativității, îl pregătește să introducă în viață 
progresual invențiile, inovațiile și mai ales să le producă. 

Experiența de viață, personală și socială, trăită și valorificată în cadrul formal, dar și 
nonformal și informal, constituie cadru, sursă și factor al învățării eficiente.De aceea, acțiunea, reală 
și fictivă, explorarea directă și indirectă, definirea și rezolvarea de probleme desfășurate individual 
și în echipă, comunicarea cu sine și cu ceilalți sunt câteva metode centrate și generatoare de 
experiențe de viață.Elevul realizează că ceea ce învață va aplica în viață și cum să aplice;învață să 
gândească după cerințele vieții însăși;învață să gândească în interacțiune cu alții și cum să valorifice 
experiența personală și experiența altora, cum să realizeze schimbul de experiență socială și 
culturală cu alții. 

O bună inițiativă didactică presupune acea predare proiectată și desfășurată în conformitate 
cu cele mai noiu, dar validate social, date științifice din domeniul psigologiei dezvoltării, 
psihologiei învățării, psihologiei educației, psihologiei comunicării, teoriei informației, etc.În 
același timp, este o predare centrată pe elev ce respectă individualitatea copilului, interesele, ritmul 
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de învățare, stilul de învățare.Mai mult decât atât, valorifică și valorizează experiența cognitivă, 
afectivă, practică a elevului, ajutându-l să o îmbogățească, să o restructureze.Apelând la această 
experiență, cadrul didactic formează receptivitatea reflexivă a elevului față de cunoaștere, față de 
diversitatea surselor informaționale, îi stimulează independența și responsabilitatea , spontaneitatea 
și creativitatea, analiza critică și dorința de dezvoltare personală, promovează dialogul autentic între 
și dintre elevi, îi învață să aplice și cum să aplice achizițiile sale, face  posibil accesul elevului la 
reflecție, la experimentare mentală și practică.Îl învață să observe și să descopere cauze, consecințe, 
însușiri esențiale, să înregistreze descoperirile sale și să le aplice în mod conștient în vederea 
rezolvării problemelor importane pentru el și pentru alții.Profesorul trebuie să fie un bun 
organizator al situațiilor de instruire, un coordonator și îndrumător al elevului, un consultant în 
metode de învățare, un exemplu de învățare continuă.Profesorul inovativ este interesat de valori, 
atitudini și competențe și nu de cunoștințe factuale și teoretice;învață elevul să realizeze schimb de 
experiență profesională și culturală cu ceilalți, să gândească în interacțiune cu ceilalți și cu viața 
însăși.Interesat de pregătirea elevului pentru viață, propune elevului abordarea integrală și în 
interacțiune a obiectelor/fenomenelor/proceselor, îl ajută să-și formeze o concepție clară, dinamică 
asupra realității, o cultură a învățării formative;îi furnizează instrumente de autocunoaștere și 
autoevaluare, îi oferă posibilități de autocunoaștere și autoevaluare.   
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128. PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL, ŞCOALĂ-COMUNITATE 
 

Prof.inv.primar: Flaimoc Oana 
Scoala Gimnaziala Raci, Negomir, Gorj 

 
 Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care 

acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.”  
În practica şcolară şi implicit preşcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului 

educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de 
colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de 
parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 
de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 
multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor „etape de 
explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – 
consolidare – acţionare – implementare – evaluare”. Astfel este nevoie a fi respectate cele patru 
condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat . Procesul de 
colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, 
cel al parteneriatului. Astfel parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre două sau mai 
multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează stabilirea 
unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului 
între două sau mai multe părţi 

Un parteneriat reuşit implică:  



• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii;   
• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 
• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 
• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le  

putea folosi la maxim; 
• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot  

aplica diferitelor sarcini;   
• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 
 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu 
actul educaţional. Se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe 
şi agenţi educaţionali. 

Parteneriatul educaţional  se realizează între: 
• instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 
• agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 
• membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului 

(medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 
     Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor, şi se referă la 

a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, şi 
ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. 

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, presupune mai mulţi factori: familia, 
şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe 
cunoştinţe impuse - pe obiective, de pe programe abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel 
încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 

Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente. În 
acest sens, vin în ajutor proiectele de  parteneriat educaţionale care vizează întărirea relaţiilor dintre 
părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali.   

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, 
clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii  elevului. 
Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru 
toţi factorii implicaţi ( şcoală, familie, comunitate). 

Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare al elevului. Prin 
caracteristicile ei, poate susţine interesele şcolii.  Fiecare şcoală devine ,,o comunitate a celor ce 
învaţă”, în condiţiile propriului său plan de îmbunătăţire continuă a predării, învăţării şi disciplinei. 
Toţi elevii săi se străduiesc şi fac progrese în direcţia atingerii standardelor dorite, fiind ajutaţi de 
părinţi, cadre didactice şi alţi parteneri implicaţi. Şcolile şi comunitatea îmbunătăţesc instrucţia, 
evaluarea, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, implicarea părinţilor şi a oamenilor de 
afaceri, astfel încât fiecare aspect al educaţiei funcţionează ca parte a unui sistem, care sprijină toţi 
elevii pentru a-şi atinge obiectivele. 

Reforma efectivă a învăţământului preuniversitar, ca învăţământ public, se poate realiza 
numai în interiorul spaţiului comunitar,ca rezultat al conlucrării şcolii cu mediul social, cultural şi 
economic. Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare 
a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică.   Învăţătorul trebuie să fie conştient de rolul 
şi contribuţia sa în formarea comportamentului democratic şi atitudinii disciplinare a elevilor săi. 
Şcoala nu poate să rămână izolată, ea trebuie să se integreze şi să pătrundă în spiritul comunitar, 
căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii şi să te simţi în contact cu ceilalţi. 

Învăţarea şcolară pune bazele învăţării pe durata întregii vieţi, astfel  cadrele didactice 
trebuie să urmărească modelarea copilului în conformitate cu obiectivele societăţii democratice, în 



vederea atingerii pe termen lung a idealului educaţional, care constă în dezvoltarea liberă, integrală 
şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. 

Cadrele didactice şi parinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta o relaţie de 
cooperare în clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dascăl şi părinţi, 
oferă copiilor un model asupra felului în care adulţii cooperează pentru a crea un mediu de învaţare 
stimulator. Este esenţială implicarea activă a parinţilor încă din primul an de şcoală. 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 
specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, 
este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 
adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de relaţionare necesare. 
Astfel, trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui proces: 

comunicare, coordonare, cooperare şi în final, parteneriat.  
Aceste distincţii sunt importante pentru decizia privind tipul de relaţionare pe care se poate 

miza, pentru un anumit partener din cadrul comunităţii. 
Învatatorii  trebuie sa creeze o atmosferă deschisă prin implicarea şi încurajarea părinţilor: să 

vină la ore, să-şi împărtăşească interesele şi talentele, să pună întrebări. Pentru ca învăţătorii să fie 
cu adevărat deschişi părinţilor, ei trebuie să creadă cu adevarat în beneficiile prezenţei şi implicării 
celor din urmă. 

Părinţii care vin regulat la şcoală pot aprecia mai realist felul în care copilul se adaptează 
şcolii. Copiii îşi văd parinţii într-o altă lumină. Un mare avantaj pentru dascăli este faptul că învaţă 
mai multe despre viaţa de familie şi comunitatea copiilor. 

Prin aceste colaborări, elevii conştientizează că în fiecare grup sau comunitate, oamenii se 
deosebesc între ei prin trăsături fizice şi sufleteşti, că fiecare are propria lui fire şi se manifestă 
comportamental diferit unii de ceilalţi. În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiativa 
şi să conştientizăm faptul că parteneriatul educativ este benefic şi că toţi avem de câştigat. 

 
 ,,Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge; să ne străduim deci şi să stăruim.”  
(Seneca) 
 
 

129. RECOMANDĂRI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND ROLUL FORMATIV-EDUCATIV AL 
STRATEGIILOR DIDACTICE UTILIZATE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar,  Dascălu Silvia 
Şcoala Gimnazială Nr. 33, Galaţi 

 
Sarcina importantă de realizarea a dezideratului complexităţii vieţii contemporane cu 

solicitările crescânde ale mediului social-economic şi social-ştiinţific îi revine şcolii. 
Învăţământul primar reprezintă prima treaptă pe care copiii păşesc spre formarea lor ca 

oameni. Aici se realizează „temelia”, pe care în ciclurile următoare se clădeşte edificiul pregătirii 
lor multilaterale. 

Profesorul învăţământului primar se alătură marilor pedagogi în opera de formare şi 
dezvoltare a şcolarului mic. El trebuie să dea dovadă de sensibilitate, entuziasm, să fie permanent în 
căutarea noului pentru perfecţionarea măiestriei profesionale. 

Formarea personalităţii şcolarului mic presupune răbdare, muncă, pasiune în alegerea celor 
mai eficiente forme, tehnici şi procedee care să-i solicite interesul şcolarului, dragostea pentru 
învăţătură, pentru descoperiorea noului cunoaşterii. Sarcina şcolii este producerea învăţării, un 
proces complex, cu multe necunoscute, în ciuda uriaşilor paşi realizaţi de diferiţi cercetători. 



Scopul prezentei lucrări este de a  alătura studiilor inteprinse un nou efort de convingere 
asupra diversităţii strategiilor didactice din actul educativ, context în care am realizat un studiu 
experimental ameliorativ pornind de la ipoteza: diversitatea strategiilor didactice din cadrul 
activităţilor instructiv-educative, va determina creşterea performanţelor şcolare ale elevilor. 

Programul experimental inteprins a fost focalizat pe: aplicarea de strategii  
didactice de formare a gândirii critice, abordarea inteligenţelor multiple pentru eficientizarea 

instruirii, promovarea unor strategii didactice de tip integrat, valorificarea învăţării prin cooperare 
(rezultat al activităţii de grup), a jocului didactic şi a activităţilor extraşcolare în cadrul demersului 
didactic la clasa a III-a în scopul ameliorării acestuia. 

Am început cum era firesc prin evaluarea iniţială a cunoştinţelor elevilor,  aplicarea unor 
teste  la cele două discipline (limba şi literatura română şi matematică) aflate în studiu, urmând 
desfăşurarea programului experimental propriu-zis şi înregistrarea efectelor acestuia asupra 
performanţelor şcolare ale elevilor.  

 Având în vedere rezultatele obţinute în urma aplicării inovaţiilor şi modificărilor din cadrul 
cercetării pe care am inteprins-o, am constatat ca consecinţă directă a acestora, creşterea 
performanţelor şcolare ale elevilor la ambele discipline aflate în studiu, creşterea nivelului de 
învăţare al şcolarilor, lucru care m-a îndreptăţit să afirm că ipoteza studiului  cercetării s-a verificat: 

Diversificarea strategiilor didactice din cadrul activităţilor educative determină creşterea 
performanţelor şcolare ale elevilor. 

Ca urmare a studiului efectuat, a activităţilor didactice inteprinse pe parcursul cercetării, a 
rezultatelor obţinute şi a aspectului metodic aplicativ, mi s-a oferit posibilitatea sintetizării 
următoarelor concluzii şi recomandări: 

 adaptarea demersului didactic la dinamica realităţii sociale, modernizarea actului educativ 
ce presupune proiectarea judicioasă a acestuia prin folosirea unor strategii adecvate conţinuturilor 
învăţării şi posibilităţilor elevilor; 

 abordarea metodelor şi tehnicilor interactive, de gândire critică în actul educativ şi 
exploatarea efectelor lor benefice, fără a subiestima valoarea unor strategii didactice tradiţionale 
care continuă să-şi etaleze utilitatea; 

  diversificarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de învăţare pentru prevenirea  rutiei, a  
plictiselii, a şablonismului şi rigidităţii, înlăturarea eventualelor neajunsuri şi eficientizarea 
învăţării; 

 promovarea unor metode şi tehnici care activează şi dezvoltă diferite tipuri de inteligenţe 
la elevi, structurarea conţinuturilor, a materialelor într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor 
de inteligenţe; 

 adaptarea demersului didactic la nevoile individuale ale elevilor pentru realizarea 
obiectivelor instructiv-educative propuse; 

 adoptarea unor strategii didactice de tip integrat ce promovează tehnici specifice de 
învăţare: experimentală, prin cercetare, prin rezolvare de probleme, etc.; 

 valorificarea experienţelor empirice ale elevilor în dirijarea învăţării (la matematică-
„matematizarea” realităţii); 

 valorificarea jocului didactic în procesul instruirii având în vedere caracterul acestuia 
facil (activizarea elevilor, dezvoltarea spiritului de observaţie, de competiţie, de creaţie, etc), 
distractiv şi deplasarea atenţiei elevilor de la obligaţia de a munci spre învăţarea prin joc, pentru 
eficientizarea demersului educativ; 

 exploatarea efectelor benefice ale muncii pe echipe şi promovarea diversificării formelor 
de organizare a învăţării (frontal, individual, pe grupe, pe perechi) în funcţie de conţinuturi , de baza 
materială, de posibilităţile elevilor, pentru diminuarea eventualelor neajunsuri şi eficientizarea 
actului educativ; 

 proiectarea şi desfăşurarea unor demersuri educative într-o formă cât mai accesibilă, 
atractivă şi eficientă pentru şcolarul mic prin utilizarea strategiilor cognitive diverse, sporite prin 
adăugarea etapelor de învăţare prin cooperare; 



 încurajarea elevilor în autoevaluare şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare 
formative şi sumative, valorificarea valenţelor pe care le are evaluarea asupra creşterii 
randamentului şcolar; 

 desfăşurarea unor activităţi extraşcolare de tipul celor prezentate cu efecte benefice 
asupra atitudinii elevilor faţă de activitatea de învăţare şi faţă de lumea înconjurătoare; 

 antrenarea elevilor în participarea la diferite concursuri pe discipline şi analiza „judecăţii” 
obiective a acestor activităţi pentru determinarea cauzelor care au condus la succes sau insucces în 
scopul însuşirii învăţămintelor desprinse; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare variate ca mijloace de educare şi sudare a 
colectivului şi valorificarea influenţelor exercitate de acestea în formarea şi dezvoltarea şcolarului 
mic; 

 folosirea unor metode şi tehnici instructive cât mai variate în rezolvarea diferitelor sarcini 
de învăţare cu scopul dezvoltării şi flexibilizării gândirii şcolarilor; 

Studiul de faţă cu tot ce a presupus aceasta, prezintă efectele utilizării câtorva dintre 
strategiile didactice utilizate în învăţământul primar, în scopul formării şi dezvoltării şcolarilor mici, 
întucât metodologia didactică este un câmp deschis inovaţiilor şi înnoirilor, iar exemplele oferite 
sunt unele susceptibile de îmbunătăţire a performanţelor şcolare la elevi,  concluziile formulate fiind 
pe departe singulare. 

 
 

130. MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
SAU CE PUTEM ÎMPRUMUTA DIN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE 

 
Prof. Dimofte Gherghina – Gina, 

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vînători, Galați 
 
Modelul pe care îl cunoaștem cu toții mult prea bine, sistemul public de învățământ, este 

criticat din cauza tuturor hibelor sale și prezintă o imagine a extremelor – de la școli de top, cu 
rezultate foarte bune, la școli cu grupuri sanitare insalubre și rate de promovare apropiate de 0. 
Același sistem rămâne totuși apreciat pentru capacitatea sa de a identifica și instrui acei copii cu 
performanțe excepționale pe care îi găsim mai târziu pe lista de absolvenți ai universităților 
internaționale de prestigiu sau ocupând cele mai râvnite posturi în companiile din străinătate. 

Dacă tragem totuși linie, care sunt avantajele și dezavantajele ce vin odată cu înscrierea 
copilului la o școală publică, în învățământul de masă? 

Avantaje 
o Accesul la o rețea extinsă de unități de învățământ, un aspect important pentru cei 

care caută o școală în apropierea domiciliului, de pildă; 
o Pregătirea generală a elevilor până în clasa a VIII-a, care le permite să asimileze un 

bagaj de cunoștințe din diverse domenii și care le oferă suficient timp pentru a-și descoperi 
pasiunile/domeniile pe care vor să le aprofundeze la liceu; 

o Costuri mult mai mici decât în cazul școlilor private; 
o Posibilitatea elevilor de a relaționa cu persoane și personalități diferite, cu colegi din 

diverse medii, putând astfel să se adapteze mai ușor la realitatea de dincolo de școală; 
  Dezavantaje 
o Condiții care adesea lasă de dorit – săli de clasă care n-au mai fost de mult timp 

renovate, terenuri și săli de sport nesigure sau dotate necorespunzător; 
o Acces redus la noile tehnologii – puține școli; 
o Numărul mare de elevi dintr-o clasă; 
o Model de predare, învățare și evaluare clasic, învechit, deseori rigid, nediferențiat; 
o Criterii mai relaxate de selecție a cadrelor didactice, comparativ cu școlile private;  
o Profesori mai puțin motivați; 



o Diversitatea redusă a opționalelor și procentul redus de activități practice sau 
artistice; 

o Elevii primesc informația în mod pasiv; predomină predarea și evaluarea în 
defavoarea activităților de grup, a experimentelor etc.; 

Cu bune, cu rele, sistemul public rămâne oarecum norma, standardul și cel mai accesibil 
model pentru copiii din România. 

 Nu trebuie să uităm, însă că, în acest moment, sunt școli în care, pentru educarea copiilor se 
folosesc alternative educaționale: Step by Step, Montessori, Waldorf. După studierea 
caracteristicilor acestora, consider că am putea aduce o serie îmbunătățiri sistemului nostru de 
învățământ, preluând din alternativele educaționale câteva elemente. Propunerile mele sunt redate în 
rândurile următoare. 

 
a) Step by Step - Organizarea programului și a activităților  
Fiecare elev participă la activități instructiv – educative derulate pe parcursul a 8 ore, cu 

participarea a două cadre didactice la fiecare clasă. Aceasta îi permite fiecărui copil să învețe în 
ritmul propriu și să parcurgă toate centrele de activitate, facilitându-se astfel învățarea. Tot în acest 
timp se rezolvă și temele. 

Clasele de elevi sunt organizate pe centre de activitate, care ușurează mult desfășurarea 
procesului instructiv – educativ. Aici se încurajează colaborarea, dialogul, învățarea prin 
experiment, lucrul în grupuri mici. Faptul că doi profesori se ocupă de copiii din fiecare clasă face 
ca toate acestea să fie realizabile și nu doar dezirabile. 

Organizarea clasei Step by Step este un element esenţial în individualizarea educaţiei. Aici 
copiii învaţă în Centre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material 
didactic specific unei activităţi, în care un număr mic de copii se confruntă, individual sau în grup, 
cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. O clasă conţine obligatoriu: un Centru de citire, un 
Centru de scriere, un Centru de ştiinţă, un Centru de matematică, un Centru de artă şi un Centru de 
construcţii. Centre facultative pot fi adăugate de învăţător în funcție de preferințele, aptitudinile 
elevilor. 

Această organizare prezintă o serie de avantaje. În primul rând educatorul nu mai stă faţă în 
faţă cu copilul – poziţie de confruntare, inegală, ci umăr la umăr – poziţie de colaborare, egală, în 
care educatorul, sugerează şi întăreşte motivaţia pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i 
demersul mintal propriu. În plus, în Centrele de activitate se realizează colaborarea şi comunicarea 
cu colegii în realizarea unor sarcini comune, faza incipientă a lucrului în proiecte colective de mai 
târziu. 

Dacă procesele individualizate se desfăşoară pe centre de activitate împărtăşirea şi 
confruntarea nu lipsesc. Există în clase un spaţiu de întâlnire, pentru comunicare în grup, fără spaţii 
sau bănci rigide, aranjare care facilitează coeziunea membrilor grupului. Aici e locul împărtăşirii 
experienţelor, al planificării activităţilor la începutul zilei, al evaluării sarcinilor, al concluziilor şi al 
stabilirii în comun a regulilor şi responsabilitaţilor. Există aici un “Scaun al Autorului” pe care 
fiecare copil devine personajul principal, locul de unde îşi prezintă ideile, rezultatele şi se supune 
confruntării cu ceilalţi, observaţiilor şi sugestiilor lor critice. 

Toate aceste elemente ar fi binevenite în cadrul lucrului cu elevii în cadrul învățământului de 
masă. În felul acesta accentul s-ar deplasa pe cooperare, colaborare și mai puțin pe competiție. 
Elevii ar avea la dispoziție timpul necesar însușirii cunoștințelor în ritm propriu, iar aprofundarea 
acestora s-ar realiza în cadrul lucrului în echipă, prin comunicarea cu colegii și aplicarea acestora în 
situații diverse. 

 
b) Montessori – metodele de transmitere și dobândire de cunoștințe 
Metoda de educaţie propusă de Maria Montessori se bazează pe respectarea libertăţii 

copilului, într-un mediu organizat, bogat în stimuli aleşi în funcţie de interesele şi dorinţele lui 
natural. Acesta este un mediu plăcut, atrăgător, îmbietor, în care copiii să-şi desfăşoare cu uşurinţă 
activitatea. Într-un astfel de mediu, în care se găseşte tot ceea ce este necesar dezvoltării senzoriale, 



copilul nu se manifestă la întâmplare, ci în limitele permise de materialul ce i se oferă. Libertatea de 
care se bucură nu este însă absolută, ci limitată în interesul colectiv, copilul supunându-se 
involuntar unei anume discipline. Chiar şi între aceste limite se realizează o educaţie care 
favorizează activitatea personală. De îndată ce curiozitatea copilului se opreşte asupra unui subiect, 
educatorul se retrage, iar copilul îşi alege singur materialele şi operează cu ele, atâta timp cât îi 
place, fără a fi întrerupt. 

Activismul îi caracterizează cu deosebire pe copii. În şcolile tradiţionale copiii erau 
constrânşi să asculte în loc să facă, în „şcolile noi” erau îndemnaţi să-şi însuşească cunoştinţe 
despre viaţă prin studiu propriu. Maria Montessori le-a oferit copiilor posibilitatea şi mijloacele de a 
trăi viaţa. De exemplu, ei nu învaţă cunoştinţe legate de nevoile fundamentale ale vieţii conform 
unor centre de interes, precum „hrana”, „locuinţa” sau „purtarea civilizată”, ci pur şi simplu au 
posibilitatea de a cultiva plante în grădină şi de a îngriji animale, de a pregăti hrana în bucătărie, de 
a servi la masă, a face ordine şi curăţenie, de a se purta civilizat între ei sau cu adulţii etc. Astfel, 
copiii învaţă să trăiască, trăind cu adevărat viaţa normală. În ceea ce priveşte elementele culturii, 
acestea nu li se predau în sens tradiţional, ci sunt obţinute prin contactul direct cu lucrurile concrete, 
în care sunt materializate. 

Activitatea copilului este o activitate cu un scop extern precis, acela de a face ceva, dar nu 
realizarea externă, ci transformările structurale interne ale personalităţii prin muncă externă 
constituie câştigul cel mai important. În efortul voit, depus într-o activitate liber aleasă, cu un scop 
extern precis, el nu mai manifestă unele caracteristici ale psihicului infantil: egoismul, 
egocentrismul, incapacitatea de a se concentra asupra unei lucrări, încăpăţânarea, neascultarea, 
capriciul, ci însuşiri opuse acestora. O astfel de schimbare se datorează faptului că copilul nu mai 
este nevoit să se ascundă, nu se mai teme şi nu mai este tentat să se sustragă de la îndeplinirea unor 
sarcini, ca reacţii de apărare ale unui suflet de copil oprimat. 

Întreaga ambianţă din „casele copiilor”, organizate de Maria Montessori, era dimensionată 
proporţional cu vârsta celor mici. Copilul găsea aici un mediu creat special pentru el. Prin noţiunea 
de „ambianţă”, ea înţelege „ansamblul de lucruri din care copilul poate să aleagă în mod liber pe 
cele dorite, folosindu-le atât cât doreşte, adică în raport cu tendinţele sale şi cu nevoile sale de 
activitate”.  

Câștigul pe care l-ar avea elevii din zilele noastre ar fi enorm. Trăim într-o societate în care 
totul este într-o continuă schimbare, modificare. Cunoștințele asimilate în școală nu mai sunt 
suficiente, devin „învechite” până când elevul ajunge în câmpul muncii. Dacă școala i-ar învăța cum 
să aplice cunoștințele, la ce îi folosesc acestea, cum le poate adapta și transforma astfel încât să îi fie 
utile, elevii ar fi atrași în procesul propriu de învățare și de formare. școala nu ar mai fi o povară ci 
locul în care se pregătesc pentru viitor, unde învață lucruri utile, ancorate în realitatea trăită. 

  
c) Waldorf – rolul cadrului didactic și stilul de predare 
Baza educaţiei şi predării în şcolile Waldorf este un curriculum-cadru care stimulează 

cadrele didactice în a-şi elabora individual predarea. Predarea ţine cont de următoarele linii 
directoare: se pun bazele sănătăţii fizice şi vitalităţii, uimirii şi interesului pentru lume, dispoziţiei 
lăuntrice de a învăţa şi de a cunoaşte lumea prin trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi 
ale dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii. Fiecare cadru 
didactic este responsabil pentru orele sale şi răspunzător în faţa comunităţii. Predarea se evaluează. 

Caracteristici: exploatarea forţelor spirituale si creative din fiecare copil; planul de 
învăţământ elaborat in concordanţă cu aceste particularităţi; respectarea ritmului individual al 
fiecărui copil; spiritul de iniţiativă, creativitatea; mobilitatea în gândire sunt căi spre libertatea 
omului; în cazul acestei metode educative se pune accent pe autoritatea dascălului in faţa elevilor. 

Misiunea educatorului constă în a-i aduce pe copii nu la nivelul de pregătire intelectuală 
stabilit de el, ci la acela pe care ei îl au ca predispoziţie. Nu contează atât de mult ceea ce le 
transmite profesorul elevilor, ca şi cunoaştere, ci individualitatea în sine a elevului. În fapt, 
dezvoltarea este o autodezvoltare: „…copilul, scrie Rudolf Steiner, este cel care se educă propriu-
zis în prezenţa noastră, ori aşa ceva este şi corect, pentru că în realitate nu noi suntem cei ce 



educăm. Noi nu facem decât să perturbăm, dacă intervenim prea puternic în acest proces. Educăm 
atunci când ne comportăm de aşa manieră încât copilul să se poată educa singur prin 
comportamentul nostru Educatorului îi revine sarcina de a înlătura factorii perturbatori ai dezvoltării 
libere a copilului. Prin comportamentul lui trebuie să-l ajute pe copil ca, în timpul creşterii, să 
reuşească să scoată la lumină predispoziţiile existente în el. Nu este greu să realizeze acest lucru, 
căci, în acest scop, el nu are nevoie de multe cunoştinţe, ci doar de recursul la „elementul artistic 
activ” prezent în fiinţa copilului. De aceea, în Şcoala Waldorf  nu vor exista instrucţiuni imperative, 
de tipul „aşa să faci”, „aşa să nu faci”. Libertatea este o condiţie fundamentală a vieţii spirituale 
creatoare, prin urmare, ea trebuie respectată şi în domeniul educaţiei de către cadrul didactic. 
Copilul trebuie să se dezvolte independent de cerinţele puterii de stat şi ale vieţii economice, până 
în momentul în care va putea, în calitatea lui de cetăţean, să participe activ la organizarea socială. 
Concepţia pedagogică a lui Rudolf Steiner se întemeiază pe o cunoaştere suprasensibilă a fiinţei 
umane, cu toate consecinţele ce decurg de aici: un ritm mai lent al educaţiei intelectuale şi un 
conţinut al instruirii mult diferit de cel existent în şcolile vremii, menit să cultive o nouă înţelegere 
asupra fiinţei umane, adecvată „ştiinţei spirituale”. Orientarea procesului educaţional este simultan 
estetică, morală şi religioasă, iar cadrul didactic este responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă cu 
elevii. 

Aceste elemente ar fi potrivite în învățământul de masă deoarece: 
- se tinde către un stil de predare care să ţina seama de evoluţia individului, astfel încât 

elevul să fie implicat în dobândirea de cunoştinţe – aşa cum procedează desigur orice profesor bun 
din lume; 

-accentul nu cade pe achiziţie informaţională, ci pe dobândirea de cunoştinţe ce cresc odată 
cu omul, cunoştinţe ce devin ele însele instrumente de cunoaştere, acesta fiind un principiu 
Waldorf: „Învăţăm să învăţăm! Nu acumulare de informaţie, ci capacitatea de a observa viaţa şi de a 
trage concluzii conforme cu realitatea.  
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131. PREDAREA –ÎNVĂȚAREA INTERACTIVĂ CENTRATĂ PE ELEV 
 

Profesor în învățământ primar Albert Mariana 
Liceul Tehnologic Făget , județul Bacău, comuna Ghimeş-Făget 

 
Educaţia, etimologic provine de la „educatio” – creştere, formare; dar îşi are sorgintea şi în 

educo-educare” – a creşte a forma, a instrui; respectiv „educo-educere” – a ridica, a înălţa.Educaţia 
însumează acţiunile – deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 
nesistematice – de modelare şi formare a  omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele 
socio-economico-istorico-culturale ale arealului în care se desfăşoară.Procesul de învățământ este o 
acţiune de instruire, informare și formare, de predare şi însuşire de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, 
priceperi, competenţe. Relaţia între acţiunile învăţătorului (de predare) și acţiunile elevilor (de 
învăţare) este mereu orientată către realizarea scopurilor,obiectivelor curriculare la un nivel calitativ 
cât mai înalt.  

Predarea, învăţarea, evaluarea sunt funcţiile, laturile esenţiale ale procesului de învăţământ, 
dar didactica modernă insistă mai ales pe perfecţionarea relaţiilor complexe între ele, având în 
vedere caracteristicile noi ale acestuia, cerinţele noului curriculum,necesitatea abordării sale 
sistemice. Relaţia predare – învăţare - evaluare arată şi trecerea de la concepţia clasică asupra 



rolului dominant al predării (al învăţătorului), la situaţia de astăzi, specifică abordării curriculare. 
Astfel, cele trei acţiuni sunt privite în sistem, sunt complementare, surprind întreaga activitate 
pedagogică cognitivă şi formativă, arată relaţia obiective - conţinuturi – metodologie – rezultate - 
reglare. În felul acesta şi proiectarea activităţii devine logică, unitară, perfectibilă. 

Luând în considerare noile achiziţii din didactica generală, strategiile de predare se pot 
defini ca sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a activităţii de instruire, 
integrate în structuri operaţionale, care au la bază o viziune sistemică şi care sunt menite să asigure 
o învăţare activă şi creatoare a cunoştinţelor şi abilităţilor şi să raţionalizeze procesul 
instruirii.Funcţia strategiilor de predare-învăţare este de a structura şi modela înlănţuirea situaţiilor 
de învăţare în care sunt puşi elevii şi de a declanşa la aceştia mecanismele psihologice ale învăţării. 

Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 
predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 
urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii:• 
Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) • Elevii reţin 70% din 
conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în ultimele 10 minute ale 
prelegerii. (McKeachie, 1986),• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe 
prelegere au demonstrat că ştiu numai cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care nu au 
făcut cursul deloc! (Rickardet al., 1988)• Un studiu vizând implicaţiile predării centrate pe discursul 
magistral (Johnson, Johnson, Smith,1991) relevă că: atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care 
trece pe parcursul prelegerii; prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal 
auditiv; prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; prelegerea 
presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm; elevilor nu le place să fie 
supuşi unei prelegeri. În speţă, este insuficient pentru învăţare dacă, în timpul orei, elevii ascultă 
(explicaţiile profesorului) şi, eventual, văd (o demonstraţie făcută de profesor).  

Cauza acestui fenomen ţine de însuşi funcţionarea creierului. Creierul nu funcţionează ca un 
video sau un casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informaţie. Creierul procesează 
informaţia! Se întâmplă de fapt când profesorii îşi încarcă elevii cu propriile lor gânduri, oricât de 
profunde şi bine organizate ar fi acestea? Ce se întâmplă când profesorul recurge prea des la 
explicaţiile şi demonstraţiile de tipul „hai sa-ţi arăt cum“? „Turnarea“ faptelor şi conceptelor gata 
„mestecate“şi performarea cu măiestrie a procedurilor de către profesor interferează cu învăţarea. 
Fără îndoială,prezentarea poate face o impresie imediată asupra creierului dar, în absenţa unei 
memorii de excepţie,elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare.  

Un profesor, oricât de strălucit orator ar fi , nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu 
poate face activitatea care se desfăşoară individual în mintea fiecăruia. Elevii înşişi trebuie să 
organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se 
oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi, eventual, a predării,învăţarea nu are loc.Fără 
îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 
propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat 
că această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii care, la rândul lor, 
învaţă.Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest 
lucru singuri,izolaţi.    Să nu uităm că omul este o fiinţă fundamental socială.  

Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. În fapt, 
adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, este nu doar simplu 
activă (individual activă) ci interactiva!Aspectul social al învăţării a fost reliefat de Jerome Bruner 
încă din anii ‘60. El avansează conceptul de reciprocitate definit ca „o nevoie umană profundă de a 
da o replică altcuiva şi de a lucra împreună cu alţii pentru atingerea unui obiectiv”. Reciprocitatea 
este un stimulent al învăţării: „Când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea este activată 
în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe procese care stimulează 
învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului.” 
(Bruner, 1966).Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative 
evidenţiază efectul benefic al interacţiunii elevilor. 



În activitatea didactică, metodele sunt alese şi utilizate în sistem, pe fondul strategiilor 
precizate, deoarece ele acţionează complementar în rezolvarea situaţiilor de instruire. Pentru a le 
putea combina şi folosi optim în practica pedagogică, este nevoie să le ştim caracteristicile de 
bază,procedeele care stau la baza lor. Învăţarea  centrată pe elev reprezintă o abordare  care 
presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu 
de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie  implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face 
în ceea ce priveşte propria lui educaţie. Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, 
ajută elevii să realizeze judecăţi de substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea 
conţinuturilor pe care sa fie capabili sa le aplice în viaţa reală. Printre metodele care activează 
predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi 
de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită 
denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la copii. 

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un 
nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Astfel se pot folosi urmatoarele tipuri de 
metode: metode cu valente creatoare( brainstorming, metoda ,,ciorchinelui”, turul galeriei, metoda 
Phillips 6/6 sau 6-3-6, dezbaterea panel, jocul de rol) si metode cu valente activizatoare(metoda 
cadranelor, stiu/vreau să ştiu/am învăţat, mozaicul, discuţia, reţeaua de discuţie, cubul, organizatorii 
grafici, problematizarea, studiul de caz). 

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 
permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme.Sunt recomandate următoarele etape:1. 
Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează,asociază, 
aplică, argumentează;2. Anunţarea temei, a subiectului pus în discuţie.3. Împărţirea clasei în 6 
grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului(a. 
Descrie culorile, formele, mărimile etc.; b. Compară ce este asemănător? Ce este diferit?; c. 
Analizează spune din ce este făcut, din ce se compune; d. Asociază la ce te îndeamnă să te 
gândeşti?; e. Aplică ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită?; f. Argumentează pro sau contra 
şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.); 4. Redactarea finală şi 
împărtăşirea ei celorlalte grupe.5. Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei. 

Spre exemplu la disciplina limba și literatura română la clasa a IV-a  în cadrul unei lecții de 
consolidare   a substantivului metoda se poate aplica astfel: 

1.Descrie partea de vorbire: substantiv.(Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, 
fenomene ale naturii, stări sufleteşti, acţiuni se numeşte substantiv.) 

 2. Compară în exemplele următoare felul substantivelor. 
Toţi copiii s-au aşezat pe pământ să iarba. (substantiv comun) 
Planeta Pământ are mulţi locuitori. (substantiv propriu) 
Copiii scriu frumos. (acţiune-verb)  
Scrisul este o necesitate. (denumirea acţiunii-substantiv) 
Pisica toarce pe sobă. (denumeşte o fiinţă) 
Cartea este interesantă. (denumeşte un lucru) 
 3. Analizează substantivele subliniate din propoziţia: Maria merge la cumpărături. (fel, gen, 

număr). 
Maria – substantiv propriu, genul feminin, numărul singular. 
cumpărături – substantiv comun, genul feminin, numărul plural. 
4. Asociază substantivelor urmatoare adjective:  
 fata.....(frumoasă)                fetele....(ascultătoare) 
 cântece...(interesante)          cântecul...(nou) 
 băieţi..(harnici)                    băiatul...(scund) 
5. Aplică utilizând într-un scurt text (dialog) 5/10 substantive pe care să le subliniaţi. 
 Maria a plecat în excursie. Ea vede multe lucruri interesante. Şi-a cumpărat suveniruri 

pentru cei de acasă. Ce bucuroasă este fata  că a mers in excursie ! 



6. Argumentează de ce cuvintele subliniate în propoziţia următoare sunt substantive: Elevii 
merg la şcoală. 

- denumesc   * fiinţe:elevii; 
                           * lucruri:şcoală; 
- se numara:  un elev-doi elevi; 
                            o şcoală-două şcoli; 
 -li se poate adăuga un adjectiv: elevii harnici; frumoasa şcoală. 
În şcoala tradiţională, profesorul deţine controlul absolut asupra cunoaşterii şi, prin aceasta, 

asupra evenimentelor clasei, apărând astfel şi o legătură evidentă între disciplina strictă şi adevărul 
univoc al magistrului care ţine clasa în mână! În şcoala centrată pe elev, profesorul se estompează, 
este evanescent,căci, doar elevul este miezul problemei!Specific metodelor interactive de grup este 
faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, 
ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.Acest tip de interactivitate determină 
,,identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat“ ceea ce duce la 
transformarea elevului în stăpânul propriei formări. 

Chestiunea este că pentru a avea cu adevărat elevul în centrul demersului, cadrul didactic 
exercită roluri cu mult mai nuanţate. Elevul nu deţine automat locul din centru. Şi chiar dacă, prin 
prisma eficacităţii didactice, modul natural de funcţionare a creierului conduce la abordarea centrată 
pe elev,succesul la clasă depinde de competenţele profesorului de a crea oportunităţile optime de 
învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu – dar adecvat 
şi adaptat nevoilor grupului. 
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132. ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
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Structură Grădiniţa cu Program Normal Nr.12 
 
    Învăţarea prin colaborare este o metodă de predare şi învăţare prin care copiii lucrează 

împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici pentru e rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru 
a o nouă temă sau pentru a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

    Elementele învăţării prin cooperare 
    Pentru ca metodele prin cooperare să fie mai eficiente decât cele bazate pe competitive  

sau individualism este nevoie să se asigure o serie de condiţii specifice. Conform Johnson & 
Johnson (1994/2007) acestea sunt: 

     interdependen pozitiv clar; 
     interaciuni directe bazate pe sprijinul i stimularea fiecrui membru al echipei; 
     responsabilitate colectiv i rspundere individual pentru atingerea obiectivelor 

grupului; 
     utilizarea frecvent a abilitilor interpersonale relevante în cadrul unor grupuri 

restrânse; 



     evaluarea periodic i frecvent a modului de funcionare a grupului pentru 
îmbunătăţirea  eficienţei viitoare a acestuia. 

    a. Interdependenţă pozitivă 
    Primul   şi   cel   mai   important   element   în   învăţarea   prin   cooperare   este  

interdependenţa pozitivă.  Interdependenţa pozitivă desemnează situaţia în care membrii  grupului 
îşi dau seama de faptul că sunt legaţi unul de celălalt în aşa fel încât întregul grup sau  un membru 
nu poate atinge succesul dacă ceilalţi nu-l ating. Obiectivele şi sarcinile grupului  vor fi formulate şi 
comunicate în aşa fel încât elevii să înţeleagă că „se scufundă sau înoată” împreună (Johnson & 
Johnson 2007). Sarcinile de lucru, în cazul în care avem de-a face cu interdependenţa pozitivă, 
trebuie să fie formulate astfel încât să pună în evidenţă faptul că: 

     eforturile fiecrui membru sunt indispensabile pentru reuita grupului; 
     fiecare membru are o contribuţie unică în cadrul eforturilor comune, prin resursele 

şi/sau responsabilităţile şi sarcinile proprii. 
    Învăţarea bazată pe cooperare necesită o structurare clară şi eficientă a 

activităţilor/lecţiilor. Responsabilităţile preşcolarilor/elevilor în cadrul acestor activităţi sunt: 
     învarea coninuturilor de ctre fiecare membru al grupului; 
     fiecare   membru  al  grupului  trebuie  s  se  asigure  c  toi  membrii  grupului  

învaţă  conţinuturile. 
    Există mai multe modalităţi de definire a activităţilor ce promovează interdependenţa  

pozitivă în cadrul unui grup de învăţare, printre care: 
 
Interdependenţa pozitivă prin obiective 
    Copiii ştiu că îşi pot atinge obiectivele de învăţare personale numai dacă toţi membrii 

grupului  îşi   ating   propriile   obiective.  Obiectivul  grupului  trebuie  să  fie  întotdeauna  un   
obiectiv al lecţiei. 

 
Interdependenţă pozitivă prin recompense 
    Fiecare  membru  al  grupului  primeşte  aceleaşi recompense  în   momentul  atingerii  

obiectivelor  grupului. Celebrarea  periodică  a  eforturilor  şi reuşitei   grupului consolidează  
cooperarea. 

Interdependenţă pozitivă prin resurse 
    Fiecare   membru   al   grupului   deţine   doar   o   parte   din   resursele,   informaţiile   

sau  materialele necesare realizării sarcinii. De aceea, resursele membrilor grupului trebuie să fie 
îmbinate pentru a atinge obiectivele grupului. 

 
Interdependenţă pozitivă prin roluri 
Fiecare   membru   primeşte   roluri   complementare   şi   interconectate,   care   cuprind 

responsabilităţi specifice obligatorii pentru ca grupul să poată realiza sarcina comună dată. Cadrele   
didactice   asigură   interdependenţa   rolurilor   preşcolarilor/elevilor   dacă   le  trasează roluri 
complementare precum: cel care lecturează planşele/citeşte, cel care notează, cel care verifică dacă 
toţi colegii au înţeles, cel care încurajează participarea şi cel care urmăreşte încadrarea în timp. 
Rolurile interdependente sunt vitale pentru o învăţare de calitate. 

 
   b.  Interacţiune directă bazată pe  sprijinul   şi   stimularea fiecărui   membru al echipei 
Interdependenţa pozitivă are drept rezultat o interacţiune bazată pe sprijin reciproc şi 

stimularea fiecărui membru al echipei. Interacţiunea bazată pe sprijin şi stimulare constă în 
încurajarea şi facilitarea reciprocă a eforturilor indivizilor de a îndeplini sarcini şi de a obţine 
rezultatele necesare pentru a atinge obiectivele grupului.  

 
   c. Responsabilitate colectivă şi răspundere individuală 
Al treilea element esenţial al învăţării prin cooperare este răspunderea individuală orientată   

spre   consolidarea   competenţelor   fiecărui   membru   al   grupului.   Răspunderea ndividuală este 



vitală pentru îmbunătăţirea performanţelor tuturor membrilor grupului prin învăţarea bazată pe 
cooperare. Participarea membrilor grupului în cadrul unei activităţi de învăţare prin  cooperare  
trebuie  să se  reflecte printr-o  mai bună  pregătire  de  a  îndeplini individual sarcini similare. 
Principiul răspunderii individuale este bine descris de exemplu de acest proverb  „Cine nu lucrează 
nu are ce mânca”/ „Dacă nu-i lucră, nu-i mâncă”,  care subliniază faptul că fiecare trebuie să-şi ducă 
la bun sfârşit sarcina de lucru.   

 
   d. Abilităţi interpersonale în cadrul unor grupuri restrânse 
Al patrulea element important al învăţării prin cooperare este reprezentat de abilităţile 

interpersonale utilizabile în activităţile cu grupuri restrânse. Cu cât copiii au abilităţi sociale mai 
dezvoltate şi cadrele didactice se centrează mai mult pe dezvoltarea abilităţilor sociale şi 
recompensarea preşcolarilor/elevilor pentru utilizarea acestora, cu atât rezultatele activităţilor de 
învăţare prin cooperare în cadrul grupurilor vor fi mai bune. 

 
   e. Funcţionarea grupului 
Unul din principiile învăţării prin cooperare este cel al creării de grupuri eterogene. 
Prin observarea sistematică a grupurilor de învăţare prin cooperare, cadrul didactic deschide 

o „fereastră” spre ceea ce elevii fac şi ceea ce elevii înţeleg, pe măsură ce discută despre modul în 
care îşi vor îndeplini sarcina. Ascultarea explicaţiilor elevilor/copiilor furnizează informaţii 
valoroase   despre   gradul   lor   de   înţelegere   a   instrucţiunilor,  a   conceptelor   importante,  a 
strategiilor învăţate şi a elementelor de bază ale învăţării bazate de cooperare. 

 
Metode de învăţare prin cooperare 
Activităţile de  învăţare  prin cooperare  pentru copii trebuie să fie bine planificate pentru  a  

putea  obţine  rezultatele  scontate.  Mai  jos  sunt  enumerate  mai  multe  condiţii obligatorii de 
îndeplinit pentru desfăşurarea de activităţi de învăţare prin cooperare de calitate. 

Iată câteva exemple de metode de cooperare practicate la vârstele mici: 
1) Metoda Phillips 6/6: 
Presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane care dezbat o problemă timp de 6 
minute. 
Etapele metodei: Phillips 6/6: 
-constituirea grupelor şi desemnarea unui conducător; 
-anunţarea temei discuţiei şi dezbaterea sa în grupe; 
-prezentarea de către conducătorul fiecărei grupe a concluziilor, soluţiilor la care s-a ajuns; 
-discutarea concluziilor şi soluţiilor cu participarea grupei de preşcolari pentru a armoniza 

punctele de vedere;  
-stabilirea de către cadrul didactic  a soluţiei optime şi argumentarea respingerii celorlalte 

variante. 
Avantajele metodei Phillips 6/6: 
    - implică pe toţi membrii colectivului în analizarea şi soluţionarea unei probleme; 
    - oferă fiecărui copil posibilitatea să-şi valorifice experienţa propriei; 
    - prezentarea şi argumentarea punctelor de vedere şi a opiniilor. 
    Exemple: 
    a) Grupa mare: Cunoaşterea mediului: joc didactic: ”Roata vieţii” 
    - S-a propus următoarea situaţie problemă: „ - De ce influenţează Soarele viaţa pe 

pământ?” 
    - Grupa a fost împărţită în 4 grupe de câte 6 preşcolari lăsându-se ca timp de lucru 6 

minute. 
    Conducătorul fiecărei grupe a prezentat soluţiile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi 

punctele  de vedere a grupelor pentru a ajunge la idei comune. 
    - Educatoarea  stabileşte soluţia optimă şi argumentează respingerea celorlalte variante. 
    Exemplu: 



    CONCLUZIA: Soarele influenţează viaţa pe pământ pentru că: 
     dac nu e Soare, atunci nu e lumin i cldur; 
     dac nu e lumin plantele nu-şi prepară hrana, mor; 
      dac mor plantele mor i animalele ierbivore; 
     dac  mor  animalele  ierbivore  mor  animalele  carnivore,  ominivore  şi  mai  apoi  

mor  oamenii. 
    b) Grupa mare: Educaţia pentru societate: povestirea: „Puiul” de Al. Brătescu-Voineşti 
    -  S-a propus următoarea situaţie problemă:  „ – De ce puiul mare nu a ascultat de sfatul  

mamei?” 
    - Grupa a fost împărţită în grupe de câte 6 elevi lăsându-se ca timp de lucru 6 minute. 
    Conducătorul fiecărei grupe a prezentat soluţiile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi 

punctele  de vedere ale grupelor pentru a ajunge la idei comune. 
    - Educatoarea stabileşte soluţia optimă şi argumentează respingerea celorlalte variante. 
    Exemplu: 
    CONCLUZIA: Puiul cel mare nu a ascultat sfatul mamei pentru că: 
     se simea mare; 
     a fost curios s vad cine este i ce-i face; 
     a vrut s dea dovad de curaj; 
     a vrut s fie un exemplu pentru fraii lui; 
     a crezut c-l va speria pe câine; 
     a crezut c poate face numai bine; 
 
    2) Metoda cubului: 
    Metoda este folosită când se doreşte exploatarea unui subiect, a unei situaţii din mai  

multe  perspective  oferind  elevilor  posibilitatea  dezvoltării  competenţelor  complexe  şi  
integratoare. 

    Etape: 
     Realizarea unui cub care are feele numerotate de la 1 la 6; 
     Anunarea subiectului pus în studiu; 
     Împrirea clasei în 6 grupe care examineaz tema din perspectiva cerinei de pe una 

din  feţele cubului. 
    1. Descrie! Explică!  4. Analizează! 
    2. Compară!   5. Aplică! 
    3. Asociază!   6. Argumentează! 
    Exemple: 
    a) Grupa  pregătitoare: Cunoaşterea  mediului:  convorbire  tematică  sau  lectură  după  

imagini;  Subiectul: „Animale sălbatice” 
    1. Descrie! Cum arată vulpea? 
    2. Compară! Cu cine se aseamănă şi de cine se deosebeşte? 
    3. Aplică! Încercuieşte părţile componente ale corpului. 
    4. Asociază! La ce te face să te gândeşti când auzi cuvântul iepure? 
    5. Analizează! Coada, botul şi urechile vulpii. 
    6. Argumentează! Pro şi contra. Sunt dăunătoare şi folositoare animalele. De ce? 
    b) Grupa mare: Activitate matematică: joc logic: “Aşază-mă la căsuţa mea din cartierul   

meu” 
    1.   Descrie:  culorile,   formele,   mărimile   etc.   (sunt   descrie   principalele   figuri   şi   

corpuri  geometrice); 
    2. Compară:  ce este asemănător şi ce este diferit? ( sunt comparate două dintre figuri: 
    pătratul şi dreptunghiul); 
    3. Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? ( copii fac legătura cu obiectele din mediul  

înconjurător, stabilind asemănări ale formei); 



    4. Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune etc.? (stabilesc numărul de 
laturi, unghiuri ale figurilor geometrice, feţele corpurilor etc.); 

    5. Aplică: ce poţi face cu el? Cum poate fi el folosit? (folosesc corpurile geometrice la  
construirea unei case); 

    6. Argumentează pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul 
afirmaţiei  tale.  (sunt  implicaţi  în  studiul  unei  probleme,  de  exemplu  forma  paralelipipedică  a  
acoperişului unei case); 

        Educatoarea precizeaza regulile de joc:  
    - organizarea grupei de copii in şase echipe prin tragere la sorţi cu ajutorul cubului; pe 

fiecare  faţă   a   cubului   sunt   notate   cuvintele:   descrie,   compară,   analizează,   asociază,   
aplică,  argumentează; pe covor vor există trei cercuri desenate de culori diferite fiecare 
reprezentând  câte un cartier, primul cartier va fi “Cartierul căsuţelor pătrate”, al doilea va fi 
“Cartierul  căsuţelor dreptunghice”, iar al treilea va fi denumit, “Cartierul căsuţelor cercuri”; 
celelalte  piese geometrice: triunghiul şi rombul vor fi folosite la acoperişurile caselor; 

    - câte un copil pe rând de la fiecare echipă va veni în faţă şi va alege o piesă geometrică;  
aceasta va fi înmânată la prima echipă: aceasta va descrie  toate însuşirile piesei (culoarea,  forma, 
mărimea, grosimea); piesa va fi dată la a doua echipă, care va compara piesa cu o altă piesă dată de 
către cadrul didactic (exemplu: un pătrat cu un dreptunghi de aceeeaşi culoare  sau nu, de aceeeaşi 
mărimi sau nu, de aceeeaşi grosime sau nu...); piesa geometrică va  ajunge  la echipa a treia – 
aceasta va asocia piesa cu unele obiecte din mediul înconjurător, stabilind  asemănări ale formei; 
din nou piesa va trece la a patra echipă care are sarcina să spună/să  analizeze  din ce este 
confecţionată figura geometrică şi să denumească şi alte obiecte din  acelaşi material; la cea de-a 
cincea echipă, aceştia vor  aşeza/vor aplica  piesa la căsuţa şi  cartierul   respectiv,   de   exemplu:   
“Cartierul   căsuţelor   pătrate”,  “Cartierul   căsuţelor  dreptunghice” etc.; ultima echipă va 
argumenta pro şi contra de ce au construit colegii lor  aceste cartiere. 

      Fiecare răspuns bun dat de fiecare  copil din echipă va fi stimulat. Dacă răspunsul dat   
de copilul este negativ, atunci echipa va fi penalizată, răspunsul corect fiind dat de copilul  arhitect 
şef. 

    Datoria cadrului didactic este de a forma aceste abilităţi. Trecerea de la competiţie la  
colaborare este un proces care necesită timp şi efort atât din partea cadrului didactic, cât şi din  
partea copiilor.  

    Demersul instructiv prin colaborare abordat în învăţământul preşcolar constituie o  
maniera noua de lucru, o soluţie şi o perspectivă. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât noile 
schimbări ale societăţii, noile direcţii ale învăţământului românesc o cer, iar dezvoltarea intelectuală 
a copiilor de vârstă preşcolară, permite un învăţământ interdisciplinar. 
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     Aspecte psiho- pedagogice privind dezvoltarea psihofizică a școlarului mic  
Așa cum este bine cunoscut, Jean Piaget a demonstrat existența unor studii în dezvoltarea 

intelectului infantil: etapa gândirii intuitive (la vârsta preșcolară) în care se manifestă o lipsă de 
plasticitate de reversibilitate numai pe planul acțiunii cu obiecte și în fine ulterior apar operațiile 
formale, pe plan verbal operații care permit raționamente logice, abstracte.  (Jean Piaget, 1965, p. 
80) 

Psihologul elvețian a făcut studii de epistemologie, caracterizând logica dezvoltării, adică 
treptele prin care se constituie caracterul riguros, logic al gândirii adulte. El nu s-a preocupat de 
mecanismul psihologic al trecerii de la un stadiu la altul și nici de rolul învățării în acest proces, 
mulțumind-se să înregistreze filiația structurilor mentale. Este o descriere numai a macrostructurilor 
cognitive ordonate ierarhic. Această macro dezvoltare, care se referă la etapele majore ale 
dezvoltării intelectuale, a fost explicată de J. Piaget printr-un mecanism foarte general și anume prin 
tendințe de echilibrare survenite în alternanța unor procese de asimilare și acomodare. Ea nu 
explică, însă, specificul transformărilor prin care un studiu îl înlocuiește pe celălalt. 

         Astăzi, psihologii admit că la baza macro genezei stau fenomene de macro geneză 
adică o multitudine de experiențe de învățare în situații și asupra unor conținuturi foarte diferite. S-
au făcut numeroase studii în construirea conceptului de conservare. 

Siedler a cercetat achiziția adunării, scăderii, înmulțirii și împărțirii, iar Krombach și Guyon 
– Xena au descris învățarea în probleme de joc cu doi adversari, etc., ceea ce n-a putut duce la 
simularea macro genezei în ansamblul ei.  

Ceea ce este cert, este că dezvoltarea e pregătită și ajutată prin învățare. Propria activitate a 
copilului îi umple existenta, evenimentele trăite de el dau conținut și sens dezvoltării. (cf. Golu P., 
1985, p.58.) 

Stadiul dezvoltării creează o potențialitate susceptibilă de a conduce la un rezultat sau altul, 
în funcție de acțiunea mediului. 

Posibilitățile influențării educative nu sunt nelimitate. Există o zonă a dezvoltării proxime, 
adică un domeniu în care învățarea poate fi eficientă, poate duce la un progres. Dar fără influența 
corespunzătoare, dezvoltarea stagnează. 

  Societatea prin instituțiile sale, creează copilului un cadru pentru anume relații și 
anume activități menite să favorizeze dezvoltarea. În acest fel, învățarea în situații foarte variate, 
existente în afara cadrului instituțional, începe să aibă o acțiune convergentă în grădinițe și scoli 
ducând la o diminuare a diferențelor existente în evoluția tinerei generații.  

  Pentru a fi eficientă învățarea, primele modificări favorabile trebuie să se producă în 
sfera motivației; să se trezească dorința de a soluționa anumite probleme, curiozitatea.  

Progresul constituie, în ansamblul său o trecere de la reacții declanșate din exterior, de către 
cerințele celor din jur (părinți, bunici, învățători) la reacții izvorând din stimulente, aspirații 
interioare.  

În organizarea învățării este necesar să ținem cont și de anumite particularități ale modului 
de reprezentare caracteristic copilului. Acesta progresează de la o „reprezentare activă” realizată 
exclusiv pa planul acțiunii (copilul înțelege ceea ce face, ceea ce poate descompune și recompune) 
la o reprezentare iconică ce se produce pe planul percepțiilor și al imaginilor mentale.  

Etapa superioară a dezvoltării intelectuale creează posibilitatea reprezentării simbolice adică 
pe planul propozițiilor, al raționamentelor logice (Bruner J., 1970, p. 35.) 



Dezvoltarea copilului presupune capacitatea de transpunere pe planul verbal evenimentele, 
problemele și de a-și exprima lui însuși și altora ceea ce a făcut sau va face astfel el depășind fazele 
reprezentărilor active și iconice deși el va mai folosi în diverse ocazii.  

Dacă dezvoltarea intelectuală bazată pe o serie de premise ereditare, nu se realizează decât 
sub influenta experienței învățării, aceasta din urmă la rândul ei, pentru a avea efecte optime, este 
organizată în cadrul proceselor de educație, instruire.  

După J. Bruner, instruirea constă într-o serie de acțiuni și exerciții care, ducând la 
transformările unui corp de cunoștințe, la reformulări, ale unor probleme, măresc posibilitățile 
individului de a sesiza, renunța și transfera ceea ce învață. Ea nu trebuie să ducă la o simplă 
acumulare de informații, elevul nu este o „bancă de date”; o bibliotecă, ci o ființă capabilă de o 
gândire independentă, de o abordare personală a situațiilor mai puțin obișnuite, cu care se întâlnește 
în viață.  

Aceasta constituie însă un proces, de mare complexitate, solicitând formarea prealabilă a 
unor variate capacități intelectuale și principii senzoriu – motorii, care se sprijină pe constituirea 
unor atitudini și sentimente evoluate. Clasificarea acestei evoluții și dirijarea ei este obiectul 
principal al psihologiei școlare și pedagogiei.   

Metode și strategii folosite în învățarea operațiilor cu numere naturale  
Acțiunile de predare – învățare în cadrul disciplinei matematice la clasele primare au 

determinări concrete, în sensul că se desfășoară într-un câmp pedagogic definit de o multitudine de 
variabile a căror interdependență este logică.  

Didactica modernă a matematicii acordă un loc prioritar parametrilor metodologici ai 
acțiunii educaționale și în speță complexul de metode, tehnici și procedee didactice.  

Deși învățământul proiectează complexul de metode în strânsă corelație cu celelalte 
componente structurale, metodele dispun de o oarecare autonomie în sensul că utilizarea unei 
metode permite acestuia să realizeze un spectru mai larg de obiective, să articuleze mai multe 
unități de conținut. Din acest punct de vedere, metoda didactică are statutul unui instrument 
operațional al acțiunii care orientează comportamentul elevilor spre ceea ce trebuie făcut.  

Dintr-un început se impune precizarea că nu se poate vorbi de metode universale, eficiente 
sau neeficiente, bune sau rele, active sau pasive. Fiecare situație de predare – învățare acceptă una 
sau mai multe variante metodice.  

Opțiunea pentru o variantă sau alte este condiționată de mai mulți factori. Aceasta nu 
înseamnă că învățătorul poate utiliza o singură metodă pentru a realiza orice obiectiv.  

Spre exemplu, o deprindere nu se va putea forma și dezvolta vreodată, fără a utiliza 
exercițiul în variantele lui cele mai cunoscute, inclusiv antrenamentul mintal ca bază pentru 
formarea unor deprinderi  psihic – motrice.  

Învățătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, 
cunoscând particularitățile elevilor cu care lucrează valențele conținutului pe care trebuie să le 
atingă prin predare – învățare să acționeze pentru a-și valorifica pe deplin personalitatea, el însuși 
devenind un autentic subiect creator, în materie de articulare a strategiilor metodelor și procedeelor 
didactice.  

          Pentru a ilustra varietatea metodelor de predare – învățare propun în continuare o 
prezentare sintetică a acestora după cum urmează:  

   A.  Metode de transmitere a cunoștințelor ce pot fi clasificate în:  
a)  orale: expozitive (povestirea, descrierea, explicația, instrucția) și  conversația 

(conversația, discuția colectivă, problematizarea); 
 b)  scrise: după text (lectura, instruirea programată, fișa, planul de idei, studiul  după 

manual) și după scheme sau alte forme de prezentare.  
   B.  Metode de explorație a realității  
       a) directe (observația dirijată, semidirijată și independentă, studiul de caz, experimentul 

de descoperire, rezolvare de probleme, exercițiul, jocul explorați);  
    b) indirecte (descoperirea explorați-vă, experimentală, demonstrația experimentală sau cu 

substitute, jocurile de construcție, modelarea).  



    C.  Metode de acțiune (mentală sau materială)  
    a)  reale (exercițiul, algoritmizarea, lucrarea practică, metode și tehnici creative);  
    b)  simulate (jocul didactic, învățarea dramatizată, exercițiul simulat sa.).  
Specific predării – învățării matematicii la clasele primare, sunt strategia inductivă și 

strategia analogică. Ca tip special de abordare a realității matematice în maniera inductivă, 
învățătorul și elevii întreprind experimente asupra situației date sau în cadrul ei, efectuând acțiuni 
reale cu obiecte fizice sau cu obiecte create de gândire (concepte). Pe baza observațiilor făcute, 
provocate de concretizările întreprinse, elevii sunt conduși progresiv la conceptualizări.  

Strategie analogică are ca temei o primă și esențială caracteristică a gândirii matematice, 
anume, relevanța ei logic – analogică. Vom întâlni analogii între noțiuni, între idei, între termeni, 
între demonstrații, între domenii și între analogii. Punctul de plecare îl constituie însuși faptul că 
analogia reprezintă forma principală sub care se manifestă forma principală sub care se manifestă 
procesele de abstracție.  

Analiza sistematică a procesului de învățare scoate în evidentă legătura logică ce există între 
componentele dale: obiective, conținut, metode, mijloace, forme de organizare a activității, relația 
elev – învățător, învățător – elev, elev – elev, toate în lumina conexiunilor necesare, proiectate și 
evaluate la parametrii de eficientă ridicată.  

Orice modificări propuse, într-una din aceste componente afectează în mod firesc, direct sau 
indirect, funcționalitatea însăși a tuturor celorlalte componente.  

În sprijinul pledoariei de mai sus, scot în evidentă îndemnul lui   Jerome Brauner, de o 
extraordinară simplitate și cu o infinită arie de explicativitate: „orice cunoștință oricât de abstractă 
va fi o putem utiliza la orice vârstă cu condiția de a traduce în limbajul gândirii copilului”( Bruner 
J., 1970, Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, p. 15.) și că „oricărui copil la 
orice studiu de dezvoltare, i se poate preda orice obiect de învățare într-o formă intelectuală 
adecvată” (Cerghit I., 1970, p. 49.) 

Cel mai important lucru în învățarea operațiilor cu numere naturale, spune Bruner „constă în 
a-i ajuta pe copii să treacă în mod progresiv de la gândirea concretă la folosirea unor procedee de 
gândire” (Bruner J., 1970, p. 47.) 

O condiție pentru a acționa eficient asupra structurilor psihice este ca învățământul să fie 
astfel structurat, întrucât copilului să nu i se ofere un inventar de informații descusute, ci să punem 
un accent deosebit pe conceptele fundamentale, pe tehnicile esențiale de a descoperi, de a organiza, 
de a interpreta faptele, într-un domeniu de cunoștințe.  

„A asimila o relație, fundamentală nu înseamnă doar o memorare ci a câștiga un nou 
instrument mental, fundamental de acțiune. A învăța ce este o relație de echivalență nu înseamnă a 
învăța, în plus, ci a ne însuși un ansamblu de tehnici mentale, permițând-ne să sesizăm înrudirea 
dintre entități aparent diferite, să generalizăm un mod de lucru, o soluție.” (Fischbein E., 1970, p.59, 
63, 64.) 
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134. INOVAȚIA DIDACTICĂ  PROVOCARE PENTRU CADRUL DIDACTIC 

 
Pr.înv.primar  Stăncilă Amelia Elena 

Școala Gimnazială nr.1 Cetățeni(Șc.Prim.nr2Valea Cetățuii) 
 

Unul dintre factorii determinanți care paericipă la evoluția unei societăți este  educația. 
Ingineri,cercetători,întreprinzători,medici,profesori etc,categorii socio-profesionale atât de necesare 
societății sunt furnizate de educație. 

În țara noastră au existat schimbări diverse în sistemul de învățământ,schimbări ce au 
determinat modificări în percepția cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își exercite 
meseria ,dorindu-se o legătură tot mai piternică între școală și familie. 

Școala nu înseamnă numai predarea la catedră,valorile pe care aceasta trebuie să le transmită 
trebuind să fie repuse în discuție.Realitatea din teren arată lucruri care dau de gândit cadrelor 
didactice,elevii nemaifiind interesați să învețe,mulți nemaiavînd nici respect pentru dascălii 
lor,metodele interactive neputând fi utilizate ,datorită timpului mare pe care îl solicită ,iar programa 
trebuie parcursă,neocuparea părinților de situația școlară a copiilor etc. 

Alfabetismul este în ceștere,sau și dacă citesc, unii elevi nu au idee  ce citesc,nu au un 
vocabular bogat pentru că numai citesc nimic în afara lecțiilor pentru școală  ,pentru că mulți provin 
din medii sărace și sunt nevoiți să muncească sau părinții nu sunt interesași ca aceștia să învețe și 
deaceea nu pot să interpreteze texte la prima vedere.Misiunea dascălului este una dificilă deaoarece 
în timpul orei trebuind să transmită noi cunoștințe ,dar și să suplinească lipsa de studiu individual de 
acasă,tot mai des întâlnită la unii elevi,toate acestea necesitând o schimbare a viziunii asupra 
educației. 

Dorința  unor profesori este de a pregăti cât mai bine generațiile următoare,iar implicarea lor 
este vizibilă,iar acești dascăli admit metodele moderne de predare învățare,dar sunt și profesori care 
nu au interesul să admită că schimbările sunt necesare. 

 Trebuie înțeles de către toată lumea că schimbarea unor metode de predare –învățare 
neeficiente și adoptarea unor metode folosite de ați colegi ,care se dovedesc a da roade nu 
reprezintă o critică la adresa nimănui ,ci oferirea unor soluții alternative. 

 Renunțarea la stilul academic și clasic și adaptarea la un stil de muncă în ehipă reprezintă o 
nouă barieră greu de trecut de unii dascăli,dar aceste schimbări necesită mult calm și conștientizare, 
informatizare și implementare de noi tehnologii,ce vor oferi mai apoi motivare și recunoaștere a 
meritelor personalului,soluții pentru îmbunătățirea calității procesului de instruire,pentru 
profesori,implicare personală și motivație ,acces la noua tehnologie,posibilitatea de dezvoltare de 
noi deprinderi pentru viața reală în ceea ce îi privește pe elevi. 

 Concret toate acestea ar însemna de exemplu utilizarea calculatorukui la orele de curs de 
către profesori,care pot să realizeze o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint,prezentare 
care l-ar putea ajuta foarte mult la oră și care ar atrage mult mai mult atenția clasei. 

 Într-o societate aflată în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă ,fiecare cadru 
didactic se va confrunta cu nevoia de a-și modifica propiile valori ,atitudini și /sau comportamentale 
în ceea ce privește actul și stilul de ănvățare,Așa cum fiecare elev are propriul stil de 
învățare,fiecare cadru didactic are propriul stil de predare,un caracter unic personal , cu o anumită 
dominantă ,de recomandat ar fi însă adaptarea stilului de predare stilulurilor de învățare ale elevilor 
.De aceea este necesară dezvoltarea profesională continuă a fiecărui cadru didactic. 

 Un stil de predare se dezvoltă în timp și cunoaște diferite schimbări , însă oricare ar fi acesta 
trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor, un astfel de stil de predare 
caracterizându-se  prin implicarea participării active a elevilor ,interacționarea cu fiecare 
elev,pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii,adaptarea predării diverselor stiluri 
de învățare ,stabilirea obiectivelor,rspectarea programului și a termenelor stabilite ,oferirea 
feedbackului,manifestarea încrederii în elevi și ațteptări înalte din partea acestora,dezvoltarea unui 
mediu pozitiv de învîțare,de cooperare,încurajarea exprimării elevilor,folosirea nolilor tehnici 



informaționale.Pasivitatea din clasă ca rezultat al predării tradiționale ,în care cadrul didactic ține o 
prelegere ,eventual să facă o demonstrație ,iar elevii îl urmăresc,nu produce învățare decât în mică 
măsură,de aceea tot mai des se vorbește despre predarea centrată pe elev ,predare care permite 
transferul de achiziții în contexte noi ,predarea interactivă.                                                                                                                                                            
Astfel că față de o predare tradițională unde profesorul planifică activitățile ,de a organiza 
activitățile clasei,de a comunica informațiile specifice ,de a conduce activitatea desfășuratp în 
clasă,de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a 
obiectivelor ,precum și nivelul de performanșă al elevilor și de a evalua măsura în care scopurile li 
obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumentele de evaluare sumativă se cere o abordare 
modernă în care cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru elevi. 

 Brainstorming-ul ,Știu/vreau să știu/am învățat,Jurnalul cu dublă intrare,Sinelg,Turul 
galeriei,Bulgărele de zăpadă,Cubul,Ciorchinele,Pălăriile gânditoare,Mozaicul,Eseul de cinci minute 
etc. 

 Aceste metode noi de predare –învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului educației,însă pot fi pretabile la una sau mai multe discipline ,dar nu 
la toate.Astfel că profesorul trebuie să înțeleagă că integrarea acestor metode în procesul educativ 
depinde de o mulțime de elemente cu legătură între ele,cum ar fi,tipul lecției ,nivelul 
clasei,disponibilitatea elevilor de a lucra individual sau în grupe 
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135. DEZVOLTAREA  ȘI  STIMULAREA  CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN 
ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE 
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Școala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir”, Constanța 
 
 Educația nu este un proces limitat, spațial și temporal cu incidență determinată asupra 

biografiei personale. Formarea elevului trebuie să devină un proces continuu, o coordonată a școlii 
și a societății românești care să se ghideze după principii solide, clare și sigure. 

 Transformarea educației într-un proces permanent este imperativ pentru lumea 
contemporană. Îndeplinirea acestora urmărește efortul solidar al familiei, al școlii, al instituțiilor cu 
profil educativ și al mass-media, care prin impactul mare asupra audienței poate deveni o rampă a 
educației. Elevul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat sa-și formeze o concepție corectă 
asupra existenței, întemeiată pe moralitate și respect social, să adopte drept puncte de reper valori 
autentice și să se integreze armonios în societate. 

 Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacție setei de investigare și cutezanță creatoare, trăsături 
specifice copiilor. 

 Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le îndeplinească dorințele 
lor de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-și forma convingeri de durată. 

 Activitățile extracurriculare contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățîmânt, 
la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul  orelor de 
curs. Acestea se referă la conținutul activităților, durata lor, la metode folosite și la formele de 
organizare a activităților. 



 Conținutul acestor activități nu este stabilit de programa școlară, ci cadrul didactic are 
libertatea să  aleagă în funcție de interesele și dorințele elevilor, de necesitățile acestora, dar și de 
aptitunile pe care le au. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă cu interes, cu voie bună, optimism, cu însuflețire 
și dăruire la toate activitățile propuse. 

 Activitățile extracurriculare pot îmbrăca diferite forme: spectacole cultural-artistice, 
excursii, vizite tematice, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri atât 
în clasă cât și în aer liber, competiții, expoziții. 

 Este important pentru orice fel de activitate extracurriculară să ne alegem tema din timp 
pentru a pregăti materialul folosit. 

 Dat fiind rolul educativ al serbărilor școlare în istoria învățământului românesc și constatând 
că unele serbări școlare din ultimele decenii au fost deficitare prin conținutul, valențele și scopul 
lor, ca însuși sistemul educațional unilateral care le-a generat și degenerat, noi cadrele didactice 
trebuie să transformăm aceste forme de activități extracurriculare. 

 Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preșcolară și este continuată la școală 
prin practicatrea unor jocuri specifice vârstei acestora. 

 Se știe că jocul este esența și rațiunea de a fi, a copilăriei. Prin el, copilul aspiră la condiția 
adultului. Jocul socializează, umanizează. Prin joc se realizează cunoașterea realității.  

 În cadrul activității liber alese se exersează funcțiile psihomotrice și socioafective. Copilul 
are rolul de a se bucura, destinde, delecta, relaxa, de a crea confort spiritual, de a compensa 
terapeutic tensiunea și neîmplinirile individuale. 

 Concursurile pe diferite teme sau cele de cultură generală sunt, de asemenea, momente 
foarte atractive pentru cei mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au 
învățat la școală, acasă, să relateze diferite aspecte, sa-și dezvolte practic pasiunile pentru anumite 
activități. 

 Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativității elevilor și stimularea 
acestora pentru efortul depus. Acestea presupun o cunoaștere aprofundată a materiei învățate. 
Temele pot fi: interpretarea unor roluri sau a unui personaj studiat la școală, recitarea unor poezii 
scrise de marii poeți români, priceperi și deprinderi formate în activitățile practice. 

 Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităților de vorbire și 
înclinațiilor artistice ale elevilor. Prin conținutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o 
multitudine de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan și sincer situațiilor redate. 

 Stimularea și educarea atenției și exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev și susținută de suportul afectiv-motivațional, contribuie la mărirea stabilității 
atenției, iar cu timpul sporește capacitatea de rezistență la efort. 

 Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilității estetice. 
Valoarea estetică este sporită și de cadrul organizatoric: sala de festivități, un colț din natură ( 
parcul sau grădina școlii) amenajate și transformate în chip sărbătoresc. 

 Contribuția copilului la pregătirea și realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: distracție, înălțare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacție, toate acestea îmbogățindu-le viața, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

 Este un succes imens, o trăire minunată, când reușește să trezească o emoție în sufletul 
spectatorilor. Reușita spectacolului produce ecou în public, iar reacția promptă a celor prezenți îi 
stimulrază pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

 O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea îi ajută la dezvoltarea  intelectuală și fizică 
a copilului, la educarea lui cetățenească și patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural 
științific. Prin aceste activități elevii își suplimentează și consolidează instrucția școlară prin 
însușirea a noi cunoștințe. 



 Ea reprezintă finalitatea unei activități îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru 
a-i face să înțeleagă rolul excursiei, nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci 
și ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

 Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 
fascinației pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci și dorinței de a se afla în grupul 
prietenilor și colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I și a II–a elevii sunt 
atrași mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc și alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viața plantelor, a animalelor, etc.) 

 Un rol deosebit de important în dezvoltarea și stimularea creativității îl constituie biblioteca 
școlară, care îl pune pe copil în contact cu cărți pe care acesta nu le are și nu le poate achiziționa. 
Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii frumoase 
pe care să le folosească oriunde. 

 Nu este domeniu al activității umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul 
educativ din activitatea extracurriculară. 
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136. VALENŢE FORMATIVE ALE METODELOR DE GRUP 
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Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a 
gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de aproduce idei şi opinii proprii argumentate, de a le 
comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă 
şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 

“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală 
muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare 
mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de 
cooperare fructuoasă.”(Ioan Cerghit,1997, p. 54) 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 
evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în 
care acesta este antrenat” (Idem), ceea ce duce la trans-formarea elevului în stăpânul propriei 
transformări şi formări. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând 
tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului” ( Ion-Ovidiu Pânişoară, 2003, p. 140) 

Avantajele interacţiunii: 
• în condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, 

generând un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, 
rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi 
variate; (D. Ausubel, 1981) 

• dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru 
viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare.(Johnson şi Johnson,1983); 

• dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ceimplică 
sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a folosi efectivlimba pentru a se exprima 
retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile),inteligenţei logice-matematice (ce constă în 



capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific 
sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a 
recunoaşte şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), 
inteligenţa interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând 
oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de autoînţelegere, 
autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), inteligenţa naturalistă (care face 
omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală 
(preocupată de reguli, comportament, atitudini) – Gardner H. – 1993; 

•  stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea 
critică, gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în altmod, de a relaxa 
controlul gândirii);interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, 

•  sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare; 
• lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, 

experienţa,ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile; 
• se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 
• interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui 

comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii 
colective” (Crenguţa L. Oprea, 2000, p. 47) 

Metoda Pălăriilor Gânditoare oferă posibilitatea tuturor participanţilor la discuţii, de a fi la 
un moment dat de aceeaşi parte a baricadei, purtând aceeaşi pălărie. Discuţia devine astfel 
constructivă şi efectele se văd imediat. Astfel, atât subiectul A cât şi subiectul B, pot purta la un 
moment dat pălăria neagră, în acelaşi timp, pentru a descoperi pericolele, defectele, lipsurile, 
neajunsurile problemei pusă în discuţie. Apoi ambii pot purta pălăria galbenă pentru a explora 
beneficiile, schimbând-o apoi cu cea verde pentru a fi deschişi tuturor variantelor. 

Metoda permite trecerea de la gândirea prin argumentare (argument-contraargument) care 
generează contradicție – eu spun ceva tu reacționezi, eu reacționez-tu reacționezi, etc. la gândirea 
paralelă: amândoi căutăm şi găsim argument care să susţină aceeaşi perspectivă, urmând ca după ce 
am epuizat perspectiva aleasă, de comun acord să trecem la altă perspectivă unde vom căuta iar 
argumente care să susţină respectiva perspectivă. 

 În loc să gândească în contradictoriu, dezvoltă o explorare bazată pe cooperare. Este 
adevărat că unii oameni sunt mai buni decât alţii într-un anumit mod de gândire, ori se simt mai 
confortabili sub o anumită pălărie; dar trebuie specificat că pălăriile colorate nu etichetează pe 
nimeni (de exemplu: “Ionescu este gânditorul negru al grupului..”, etc). Este exact opusul scopului 
acestei metode.  

Exemplu de aplicare a acestei metode la tema ,,Familia-universul meu”, textul ,, Bunicul’’, 
autor Barbu Stefănescu Delevrancea: 

Sarcini: 
Pălăria albă( informează): Despre cine este vorba în text?” 
Pălăria galbenă( aspecte pozitive): ,,Care este semnificaţia cuvintelor ,,bunic” si ,,nepot”? 
Pălăria roşie( spune ce simți): ,,Ce îţi place cel mai mult din text? Motivează! 
Pălăria verde(generează idei noi):,,Dacă ai fi un bunic sau o bunica ce sfaturi le-ai da 

nepoțeilor tăi?” 
Pălăria neagră( aspecte negative): ,,Cum au încercat nepoțeii  să-l enerveze pe bunic?” 
Pălăria albastră(clarifică):,,Adresează colegilor o întrebare din text să vedem dacă l-au 

înţeles.” 
Fiecare pălărie gânditoare reprezintă un mod de gândire oferind o privire asupra 

informaţiilor, sentimentelor, judecăţilor, atitudinii pozitive, creativităţii, controlului. 
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 
activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 
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137. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 
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      ,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli ,  
  ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât , mai târziu,  

 să lumineze cu lumină proprie”.   
                                  PLUTARH 

În opinia specialiştilor, strategia reprezintă ansamblul de surse şi metode planificate şi 
organizate de profesor, pentru a pemite elevilor să realizeze obiectivele propuse. Altfel spus, 
,,strategia este un mod de abordare a învăţării şi predării, de combinare şi organizare a metodelor şi 
mijloacelor utilizate, precum şi a formelor de grupare a elevilor, în vederea realizării obiectivelor 
propuse” (I. Cerghit, 1993).  

În prezent, există o tendinţă vizibilă de adecvare a învăţământului pentru o societate axată pe 
cunoaştere. În condiţiile unui învăţământ care să ducă la construirea unor competenţe foarte largi, 
capabile să genereze şi o instruire permanentă, apare o paradigmă educaţională nouă, centrată pe 
elev şi rezultată în urma inserţiei decizionale a profesorului. Este nevoie de construirea unor 
strategii educaţionale mult mai adecvate atingerii unor obiective şi competenţe generale foarte largi. 

Această dimensiune nouă, în care decizia profesorului şi centrarea pe elev sunt elemente 
fundamentale ale unei învăţări eficiente, este facilitată, cel puţin formal, de structura şi 
componentele curricumul-ului naţional. Atingerea competenţelor se poate realiza prin demersuri 
didactice diferite, care apelează la un sistem de activităţi de învăţare şi conţinuturi, mijlocite de 
suporturi variate de instruire (manuale alternative), în care decizia profesorului de organizare a 
instruirii este determinată.         
 Pornind de la maxima ,,Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are importanţa 
lui”, în misiunea nobilă de cadru didactic avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini cu ţintă 
pe metode şi tehnici pentru o învăţare activă, ducând la declanşarea curiozităţii, atât a cadrului 
didactic, cât şi a elevului . 

Metodele de instruire centrate pe activitatea elevilor au rol activ sau semiactiv, întrucât 
profesorul devine un sfătuitor, un animator – coordonator al activităţilor sau un mediator . De aceea, 
promovarea unor metode participative continuă tradiţiile şcolii active, fondată pe gândire şi acţiune, 
pe activitatea intelectuală şi experienţă practică. Metodele participative sunt capabile să mobilizeze 
resursele şi capacităţile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să urmărească cu interes şi 
curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate, îl îndeamnă să-și 
pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria . 

Totodată, folosirea acestora se bazează pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin 
acţiune, pe manipularea, în plan manual şi mintal, a obiectelor, a acţiunilor. Exigenţele acestor 
metode se referă la faptul că solicită timp, materiale instructive variate, un număr mic de elevi , 
fiind mai frecvent aplicate în cadrul lecţiilor practice sau al  lucrărilor pe teren . 

Conversaţia (având provenienţa din latinescul conversalis = întoarcere, reîntoarcere, 
cercetare sub toate amănuntele), este una dintre metodele cele mai folosite în procesul de 
învăţământ, fiind o convorbire între profesor şi elevi , prin care se stimulează activitatea de învăţare 
a acestora.  



Adoptând teza conform căreia întrebarea este începutul cunoaşterii şi al progresului în 
cunoaştere şi că adevărata cunoaştere nu constă în răspuns, ci în punerea întrebărilor şi în urmărirea 
permanentă a răspunsurilor, care la rândul lor vor da naştere la noi întrebări, atunci apare justificat 
interesul cu privire la punerea întrebărilor în activitatea didactică. Punerea unei întrebări poate fi 
naturală, spontană, dar şi artificială, premeditată, când elevul ,,stârnit” de profesor caută să învingă 
greutăţile şi să obţină noi cunoştinţe . 

Propoziţia interogativă se află la graniţa dintre cunoaştere şi necunoaştere şi funcţionează 
activ în orice situaţie de învăţare. Întrebările anticipează în planul gândirii operaţiile de efectuat, 
mijlocesc trecerea de la o operaţie la alta, schimbă direcţia gândirii, fac trecerea de la o cunoaştere 
imprecisă şi limitată, la o cunoaştere precisă şi completă. O întrebare este o invitaţie la o acţiune, 
este un fenomen al activităţii umane, un instrument de obţinere a informaţiilor.  

 ,,Când pui o întrebare - spune C. Noica - luminezi lucrurile. Este vorba de o iluminare a lor 
la propriu, o punere a lor în lumină, în sensul că deschizi un orizont, unde lucrurile pot apărea 
lămurit sau nu. Felul cum proiectezi fascicolul de lumină, întrebând, este felul cum înfrunţi 
lucrurile, iar bogăţia modalităţilor de interogaţie, ţine mai mult de subtilitatea conştiinţei ce 
întreabă, decât de subtilitatea existentului asupra căruia întreabă. ” 

 Întrebările, ca instrumente de lucru în activitatea didactică au rol de activizare, contribuind 
la dezvoltarea gândirii, la clasificarea anumitor noţiuni, aspecte, elemente ale lecţiei, au valoare 
motivaţională, favorizând comunicarea interpersonală, având valenţe docimologice, funcţii de 
cunoaştere etc. 

 În funcţie de procesul psihic implicat şi exigenţele eroteticii didactice, profesorul adresează 
elevilor întrebări productive, solicitând astfel operaţiile gândirii şi admiţând mai multe răspunsuri 
posibile, prin interogaţii cauzale (De ce produce Soarele lumină şi căldură? ) sau ipotetice (Dacă 
Terra nu ar mai avea o mişcare de rotaţie , care ar fi consecinţele? Dar dacă nu ar mai avea o 
mişcare de revoluţie? Dacă Soarele nu ar mai emite lumină şi căldură, atunci ce s-ar întâmpla?). 

De asemenea, pot fi puse  întrebări deschise/divergente, care lasă libertatea  de manifestare a 
iniţiativei şi spontaneităţii elevilor, în descoperirea căilor prin care se ajunge la cunoştinţe noi, în 
condiţiile unui timp de gândire şi de judecată. Acestea stimulează interesul, curiozitatea capacitatea 
de a formula întrebări , de a explora şi examina cu atenţie (De ce temperatura aerului scade o dată 
cu depărtarea de Terra şi apropierea de Soare?De ce nu cad planetele în Soare? Ce s-ar întâmpla 
dacă pe Terra ar cădea un meteorit uriaş?) . 

Dacă elevii întreabă, este de preferat să nu li se răspundă direct la întrebări, ci să li se 
întoarcă, cu tact ,  întrebarea: Tu ce părere ai despre această problemă? Unde crezi că ai putea găsi 
răspunsul la această întrebare,  deoarece elevii trebuie învăţaţi să răspundă singuri la întrebările 
despre realitatea înconjurătoare. Ei nu vor avea în viaţă un profesor care să le răspundă la întrebări. 
Elevii nu vor fi sancţionaţi brutal pentru eventualele lacune pe care le trădează în întrebările lor, ci  
profesorii trebuie să manifeste receptivitate la întrebările lor, să-i încurajeze şi să le educe 
capacitatea de a formula întrebări şi probleme. Este foarte bine atunci când elevii îşi pun întrebări şi 
sunt preocupaţi de problemele specifice geografiei şi nu trec nepăsători prin şcoală şi viaţă . 

Pe lângă faptul că este o metodă de cercetare, problematizarea este şi o metodă didactică 
activă, dialogată, care constă în crearea unor situaţii conflictuale între ceea ce ştie sau poate rezolva 
şi ceea ce nu ştie sau trebuie să rezolve elevul, respectiv în rezolvarea unor situaţii – problemă. 
Noţiunea de ,,problemă” se poate explica şi etimologic, pornindu-se de la cuvintele greceşti ,, pro-
ballein ”, adică ceea ce ţi se aruncă în faţă ca obstacol sau ,,dificultate cognitivă ” sau cerinţă faţă de 
care repertoriul de răspunsuri de care dispune subiectul  este insuficient şi inadecvat. Problema 
reprezintă o structură cu date insuficiente şi rezolvarea ei constă în găsirea elementului necunoscut, 
dar fără un algoritm de rezolvare. O întrebare  adresată memoriei, imaginaţiei, gândirii, poate 
deveni problemă dacă generează nedumerire, uimire, mirare, nelinişte, nesiguranţă, un conflict 
lăuntric, cognitiv-afectiv-volitiv, pe care elevul caută să-l rezolve prin descoperirea soluţiei, 
demonstrarea şi argumentarea ei raţională. 

Situaţia - problemă se deosebeşte de întrebările - problemă, care încep cu ,,de ce”  şi care 
presupun răspunsuri scurte. De aceea, este important să urmărim  drumul parcurs în rezolvarea 



situaţiei - problemă, tehnicile utilizate, şi mai puţin rezultatele. Prin urmare, în ansamblul 
problematizării este mai important stilul de rezolvare a sitaţiei-problemă (cum?) decât cantitatea 
realizată (cât?). Iată câteva exemple: ,,De ce vara,  în zilele în care cerul este acoperit cu nori, este 
mai rece decât în zilele senine?”. 

Brainstorming-ul este o metodă de stimulare a activităţii creative, de formare la elevi a unor 
calităţi creative. Termenul, preluat din limba engleză (brain=creier, storm=furtună, asalt) înseamnă 
inteligenţa în asalt sau asaltul ideilor . 

Metoda asaltului de idei are drept caracteristică separarea procesului de producere a ideilor 
de procesul de valorizare a acestora (care are loc ulterior), de aici şi denumirea de metodă a 
evaluării întârziate, deoarece pe moment se reţine orice idee, se acceptă totul  şi nu se respinge 
nimic. Metoda se bazează pe un resort psihic elementar, mecanismul deblocării capacităţii creative, 
eliminarea pentru moment a examinării imediate, obiective, raţionale, a ideilor emise. Într-un fel are 
loc o ,,eliberare” a imaginaţiei prin anularea cenzurii intelective .  

Cercetările de psihologie experimentală argumentează ideea că, în inconştient, deţinem mai 
multe informaţii decât putem actualiza. Rolul brainstorming-ului este tocmai dezinhibarea .   

Această metodă se foloseşte, în special, pentru a descoperi idei noi, creatoare, nu pentru 
rezolvarea de probleme. Profesorul, care este şi moderator, trebuie ca atunci când iniţiază un 
moment didactic de tip brainstorming să dovedească tact pedagogic, să propună spre rezolvare 
probleme care prezintă un interes real. Astfel, cere o antrenare a colectivului, mai precis se poate 
iniţia o secvenţă de brainstorming , de cca. 10 minute, într-o lecţie unde urmărim să se desfăşoare 
un experiment (erupţia unui vulcan, formarea norilor şi a ploii, de exemplu ), în care elevii să-şi 
imagineze situaţia experimentală, desfăşurarea, eventual problemele rezultate. Urmează 
desfăşurarea experimentului. Astfel, este stimulată gândirea creatoare, elevii antrenaţi în discuţie 
vor manifesta interes pentru activitatea propriu-zisă de predare, interesaţi de confirmarea sau 
infirmarea soluţiilor propuse. De asemenea, această meodă poate fi folosită în etapa de fixare, prin 
solicitarea elevilor de a găsi aplicaţii la fenomenul studiat . 

O metodă apărută după brainstorming este sinetica. Termenul de sinetică are semnificaţia de 
a strânge laolaltă elementele diverse (gr. Sinekticos=combinaţie şi analogie de date eterogene, 
aparent fără legătură  între ele) . 

Ca şi în cazul asaltului de idei, această metodă poate oferi anumite sugestii profesorului în 
vederea folosirii ei în procesul de învăţământ. De exemplu, elevii îşi pot imagina că devin nişte 
fiinţe ,,miniaturizate” şi pătrund în anumite medii, pentru a studia ,,pe viu” anumite lucruri. 

Spre deosebire de brainstorming, sinetica combină şi face analogii eterogene şi chiar şi 
fantastice pentru stimularea creaţiei. De asemenea, se admite evaluarea critică în timpul elaborării 
ideilor, soluţiilor, variantelor de rezolvare, de aceea este definită ca o metodă de evaluare imediată, 
aceasta însă nu diminuează iniţiativa şi libertatea de creaţie.  

Este necesar ca profesorul să selecteze şi să acorde o pondere sporită acelor metode care 
antrenează în mod deosebit pe elevi, diminuându-se ponderea metodelor descriptive şi verbale. 
Eficienţa metodelor creşte în măsura în care trezesc interesul şi curiozitatea elevilor pentru 
cunoaşterea ştiinţifică, stimulând pasiunea căutărilor şi determinând o puternică motivaţie de 
învăţare a geografiei . 

Astfel, jocul geografic răspunde acestor cerinţe, fiind o metodă  simulată, o activitate ce se 
poate desfăşura în clasă sau în afara lecţiilor, în cadrul cercului de geografie. Conţinuturile acestei 
activităţi completează pregătirea şi sporeşte interesul elevilor pentru geografie, ajutând, concomitent 
pe profesor în cunoaşterea capacităţilor elevilor. Jocurile integrate în activitatea didactică aduc 
varietate, veselie, previn monotonia şi plictiseala. Dintre tipurile de jocuri pe are le folosesc la clasă 
menţionez: Jocul denumirilor geografice, Jocul noţiunilor geografice, Lanţul geografic, Concursul 
cu întrebări, Concursul tip Robingo, Harta mută, Iitinerariile geografice, Rebusurile geografice, 
Loto geografic, Şezătorile geografice . 

Rebusurile geografice antrenează în mare măsură elevii , trezindu-le interesul pentru 
dezlegarea diferitelor probleme. Jocul este pregătit şi îndrumat de profesor, elevii formulând 



răspunsuri şi completând căsuţele. Dacă un elev nu poate formula răspunsul, el este ajutat de 
participanţii celeilalte grupe . 

Şezătorile geografice se pot organiza pe diferite teme şi au în vedere o prezentare geografică 
a localităţii, lecturi despre viaţa locuiltorilor , aspecte etnografice, folclorice, audiţii de cântece 
specifice locului ş.a. Teme pot fi: Dunărea de la izvor la vărsare, Itinerarii turistice prin ţară, 
Carpaţii româneşti etc. Se urmăreşte lărgirea orizontului cultural-ştiinţific al elevilor, cultivându-le 
totodată gustul pentru frumos, prin desen, pictură, muzică, poezie, dezvoltându-le imaginaţia , 
spiritul de răspundere şi inventivitatea.  

Pescuitul începe cu extragerea unui bileţel , de către trei elevi, dintr-un coşuleţ. Elevii desfac 
bileţelul, îl citesc şi rezolvă cerinţa. Fiecare elev redă conţinutul ştiinţific impus de exerciţiul 
menţionat pe bileţel . 

De asemenea, se poate folosi dramatizarea sau jocul de rol (role playing). După G.Dewey, 
folosirea dramatizării creează ,,posibilitatea reproducerii situaţiilor de viaţă, pentru însuşirea şi 
aplicarea informaţiilor şi ideilor în desfăşurarea progresivă a experienţelor.”  Jocul dramatic dispune 
de mai multe posibilităţi culturale, educative şi chiar terapeutice. Prin jocul de transpunere vie a 
fenomenelor de viaţă, se realizează interpretarea de roluri şi redarea vie a expresiei gândirii şi 
simţurilor , cu mijloace specifice artei dramatice . 

În acest sens,  folosirea Jocului  de-a ghidul şi vizitatorii  presupune organizarea clasei (cu 
hărţi, planşe, pliante, fotografii, care să simuleze un obiectiv socio-cultural sau unităţi fizico-
geografică vizitată) şi împărţirea elevilor pe grupuri: ghizi, vizitatori, geologi, meteorologi, 
hidrologi etc. Acest tip de joc permite exersarea cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor de 
exprimare. 

Elevii sunt ca nişte actori care interpretează activi roluri ale unor elemnte din natură sau din 
viaţa economică şi socială, pentru a-şi forma rapid abilităţi, atitudini, sentimente, convingeri, 
responsabilităţi, comportamente, pentru a învăţa să se implice şi să acţioneze. Metoda jocului de 
roluri vizează formarea comportamentului uman, pornind de la simularea interacţiunii ce 
caracterizează o structură, relaţie sau situaţie socială de grup, prin distribuirea la elevi a unui set de 
statusuri foarte bine precizate şi relaţionate între ele.  

Prin această metodă, elevii sunt puşi în situaţia de a interacţiona, de a observa modul corect 
sau incorect de comportare în anumite situaţiii, se asigură un autocontrol sau control eficient  al 
conduitelor. Fiecare elev creează rolul său şi se implică cognitiv, afectiv, acţional. 

În acest sens pot fi enumerate scenariile: Ziua în grădină, Râul, Primăvara într-o pădure de 
foioase, O conferinţă de presă în Municipiul Lupeni, Drumul picăturii de ploaie etc. 

Studiul de caz, ca metodă de instruire şi învăţare activă, prin care se analizează un caz, o 
situaţie particulară autentică sau ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-
un sistem natural, social sau economic, este o metodă prin care se analizează cauzele, elementele 
implicate se fac prognoze, se propun soluţii de rezolvare, se alege decizia optimă pentru rezolvarea 
cazului .  

De exemplu, ,,Când plouă, multe străzi din Lupeni sunt inundate de apă. Maşinile circulă 
prin apă, iar pietonii ocolesc străzile inundate. Ce diagnostic stabiliţi şi ce decizii luaţi? ”. 

Pentru studiul de caz elevii se obişnuiesc să formuleze întrebări, să adune informaţii, să le 
selecteze, să le valorifice, să ia decizii  valabile pe care le argumentează, să acţioneze rapid şi 
eficient în situaţii excepţionale. Folosirea acestei metode formează şi dezvoltă spiritul de 
responsabilitate, capacitatea de examinare critică a diferitelor strategii şi variante de soluţionare, 
capacitatea de a anticipa evoluţia evenimentelor, de a lua decizii eficiente, de  a organiza, de a 
conduce, de a lucra în echipă. Fiecare elev intră în contact cu celelate opinii, le evaluează, iar prin 
comparaţie se conturează varianta optimă. 

Nivelul efectiv de mobilizare al fiecărui elev în raport cu sarcina şcolară este greu de 
estimat. Singura instanţă în măsură să aprecieze din interior gradul în care competenţa şcolară se 
converteşte în performanţă este elevul însuşi. Demersul evalutiv al profesorului câştigă în 
consistenţă şi exactitate, dacă se va sprijini tot mai mult pe autoevaluarea elevilor.   
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138. MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR LA CLASA 

PREGĂTITOARE 
 

Prof. înv. primar, Vîrtosu Constanța 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Galați 

 
 La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relații clare de convergență 

între cunoștințețe, capacitățile, competențele, atitudinile și valorile care aparțin unor discipline 
școlare distincte. 

 Curiculum-ul integrat prezintă următoarele caracteristici: combinarea și punerea în relație a 
obiectelor de studiu, stabilirea de relații între concepte, fenomene și procese din domenii diferite, 
corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană, centrarea pe activități integrate de 
tipul proiectelor, principiile organizatoare ale curriculum-ului sunt unitățile tematice, conceptele sau 
proiectele, flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în gruparea elevilor, maximizează 
utilizarea timpului de învățare pentru „împrumuturile” dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în 
alta; 

 Predarea integrată are ca referință, nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună 
mai multor discipline. Aceasta se fundamentează pe două sisteme de referință: unitatea științei și 
procesul de învățare la copil. Este o strategie care presupune schimbări nu numai în planul 
organizării conținuturilor, ci și în „ambianța” predării și învățării. Punctul de pornire în domeniul 
proiectării și implementare curriculum-ului îl constituie elevul și experiența sa. 

 Avantajele predării integrate: 
-angajarea responsabilă a elevului în procesul învățării; 
-încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor formative 

ale sarcinilor de învățare în grup; 
-transformarea cadrului didactic în factor de sprijn, mediator, facilitator și diminuarea 

funcției sale de furnizor de informații; 
-trăinicia și reactivarea rapidă a informațiilor, generată de perspectiva integrativă asupra 

cunoașterii; 
Iată un exemplu de activitate integrată la disciplina Matematică și explorarea mediului ce 

poate fi desfășurată la clasa pregătitoare: 
Pasul 1- Se  citeşte povestea ,,Povestea unor pitici… mai puţin obişnuiţi”      
     „Erau odată vreo 25 de  pitici, unii mai mici decât alţii, mici, dar cu suflete mari. Au 

bătut la porţile unei cetăţi. N-au reuşit singuri. Cetatea era impresionantă, porţile uriaşe, iar 
piticii…erau doar pitici. I-au ajutat nişte oameni mai mari care semănau cu ei. Bănuiesc că 
proveneau din aceeaşi poveste a vieţii. Piticii îi strigau pe oamenii mari cu încredere: Mama! 
sau…Tata! 

     Piticii au venit înarmaţi şi s-au transformat în soldaţi, aşa, ca pentru a intra în cetate. 
Armele lor erau ciudate - viu colorate, cu vârfuri ascuţite şi lăsau urme pe foi albe. Fiecare avea o 
armă specială cu care învingea liniuţe, bastonaşe, iar mai apoi, după cuceriri ce au durat câteva 
săptămâni, aceeaşi armă a cucerit Împărăţia Cifrelor.” 

     Vă întrebaţi cum au reuşit piticii mei?  
     Veţi afla jucându-vă împreună cu… Numerele de la 0 la 10! 
     Se poartă o scurtă discuţie despre alte personaje - animale din poveşti recunoscute în 

planşele expuse prin sală: capra, iezii, lupul, cocoşul etc. 



     - Ce reprezintă toate aceste personaje? (animale). Care dintre aceste animale au patru 
picioare? Dar două? Mai ştiţi şi alte animale cu patru picioare? Dar cu două? Unde le-aţi văzut?/ 
Unde pot fi întâlnite? (Mediul de viaţă) 

Pasul 2 -   Joc didactic: Scara numerică 
La acest joc participă toţi elevii: unii în calitate de actori, ceilalţi în calitate de spectatori. 

Învățătorul  prezintă două obiecte asemănătoare: un evantai obişnuit şi ,,evantaiul numerelor 
învăţate”, din care actorii extrag câte un jeton cu care ies în faţa clasei, adică pe scenă.  

Sarcini: 
- Ridicaţi cartonaşul în mâna dreaptă! 
- Aşezaţi-vă în ordinea crescătoare a numerelor, de la dreapta la stânga! 
- Citiţi numerele! 
- Numerele mai mari decat 6 un pas înainte! 
- Numerele mai mici decat 3 un pas în faţă! 
- Formaţi şirul numerelor de la 0 la 10 din 2 în 2 şi faceţi un pas în faţă! 
     După executarea fiecarei sarcini, câte un elev-spectator citeşte numerele corespunzătoare 

rezolvării. 
     Pauza muzicală: “Şade raţa pe butoi” ( aprecieri pentru interpretare) 
- Vecinii numărului 5  mâna sus! 
- Vecinii numărului 1 mâna sus! 
- Aşezaţi-vă în ordinea descrescătoare a numerelor, de la dreapta la stânga! 
Pasul 3 - Învăţare asistată de calculator: Să numărăm, jucându-ne! 
     Se rezolvă pe laptop exerciţiile  pregătite sub forma unor surprize din partea personajelor 

îndrăgite din lumea poveştilor: 
- Află ce se ascunde sub jetoane, făcând click pe numere, în ordine crescătoare (scena din 

Albă-ca Zăpada); 
- Alege cifra corespunzătoare: numărului de pitici, numărului de fete, numărului de păsări; 
- Ajută-l pe Pinochio să urce scara, dând click pe fiecare treaptă, doar pe cifra care arată 

ordinea crescătoare a numerelor de la 1 la 10; 
- Acum, ajută-l pe Pinochio să coboare scara, dând click pe fiecare treaptă, doar pe cifra care 

arată ordinea descrescătoare a numerelor de la 10 la 1; 
- Ce numere lipsesc din şir? Alege, dând click pe număr. 
- Alege, dintre numerele de la 0 la 10, vecinii numerelor de pe laptop, dând click pe 

numerele potrivite. 
Pasul 4 –  Joc matematic: Găseşte numărul corect! 
     Pe tabla magnetică sunt expuse mai multe jetoane: pitici, Albă-ca-Zăpada, cocoş, iezi, 

purceluşi. Elevii primesc sarcina de a le grupa în mulţimi după formă şi de a le număra. Iese câte un 
elev pentru fiecare mulţime. Numărul corespunzător mulţimii formate se alege dintre cifrele 
magnetice şi se ataşează mulţimii. 

- Comparaţi  mulţimea purceluşilor cu cea a iezilor. Ce observaţi? 
 ( Cele două mulţimi au acelaşi număr de elemente. 3=3 ) 
- Mai sunt şi alte mulţimi cu acelaşi număr de elemente? Care? 
- Dar despre mulţimea piticilor şi cea a iezilor ce puteţi spune? 
( Mulţimea piticilor are mai multe elemente decât cea a iezilor. 7 este mai mare decât 3.) 
     Se cere apoi  formarea mulţimilor Oameni; Animale; Animale cu două picioare; Animale 

cu 4 picioare. 
Pasul 5 - Exerciţiu de mişcare: la comandă, elevii se ridică în picioare pe intervalul dintre 

bănci şi execută două exerciţii pentru braţe, în 8 timpi, cu numărare. Se explică următorul joc.  
Pasul 6 - Joc didactic: Balanţa numerelor 
     Se arată elevilor câte două jetoane cu numere. Din poziţia stând cu braţele ridicate în faţă, 

observă numerele şi ridică braţul pentru numărul mai mare. 
Pasul 7 - Se fac aprecieri pozitive la adresa modului de lucru din timpul lecţiei. 



- Aţi muncit, v-aţi distrat, matematică aţi învăţat! Acum, dragii mei pitici, să verificăm cât 
de bine stăpâniţi numerele până la 10 şi dacă  le cunoaşteţi pe celelalte personaje din poveşti. 

Test de cultură generală 
- Câţi bani erau în  punguţa găsită de cocoş? 
- Capra avea …câţi iezi? 
- A câta zi din săptămână este vineri? 
- Care sunt cifrele care, răsturnate, ne indică altă cifră? 
- Câţi pitici a întâlnit Albă-ca-Zăpada? 
- Câţi pantofi a pierdut Cenuşăreasa la bal ? 
- Câte capete avea balaurul cu care s-a luptat Făt-Frumos? 
Pasul 8 - Surpriză muzicală: Număratoarea – ascultare şi vizionare. 
Recurgând la abordarea integrată în învățarea elementelor esențiale ale conținuturilor, am 

constatat că elevii  bucuroși să participe la activități, la munca în echipă, să găsească noi conexiuni, 
să exprime păreri, să accepte și să îmbogățescă idei, să comunice și să-și formeze abilități de lucru 
în grup.  

Consider că importanța acesteia constă în multitudinea conexiunilor care se pot face în 
dialog cu elevii, respectiv în implicarea acestora în multiple activități de observare, manipulare și 
experimentare, fiind valorificată experiența lor. Această modalitate de lucru îi determină să 
participe activ și creativ în rezolvarea sarcinilor, îi încurajează să facă propuneri, să găsească idei 
originale, să le exprime în mod creativ, să le argumenteze, să-și asume răspunderea pentru propriile 
opțiuni și decizii. Este ocazia prin care elevii învață și pun în practică o mulțime de aptitudini, fiind 
îmbinate și valorificate competențele cognitive, sociale, emoționale ale acestora. 
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139. DIFERENŢIEREA ACTIVITĂŢII  INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN CAZUL 

ELEVILOR CU C.E.S DE ŞCOLARITATE MICĂ 
 

Prof. Fira Gabriela Eva 
Şcoala Gimnaziala Specială Baia Mare 

 
Pornind de la premisa că într-o şcoală,fie ea obişnuită sau specială,există diferenţe 

semnificative între elevi sub aspectul nevoilor şi posibilităţilor de învăţare ale acestora se impune ca 
o necesitate diferenţierea demersului instructiv educativ. Instruirea diferenţiată vizează adaptarea 
activităţii de predare-învăţare,sub raportul conţinutului,al formelor de organizare şi al metodologiei 
didactice,la posibilităţile diferite ale elevilor,la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru al 
acestora. 

Toţi elevii care participă la procesul educaţional trebuie sau ar tebui sa beneficieze de o 
diferenţiere educaţională deoarece au abilităţi diferite,ritm de lucru diferit,experienţe anterioare de 
învăţare diferite, grad de asimilare şi de înţelegere a informaţiilor şi cunoştinţelor predate 
diferite,provin din medii diferite, au comportamente afective diferite (timiditate, emotivitate, 
impulsivitate etc.), au un potenţial individual şi un stil propriu de învăţare.Profesorul trebuie să 
evalueze capacitatea de înţelegere a fiecărui elev,nivelul achiziţiilor şcolare şi a abilităţilor şi 
deprinderilor formate,să utilizeze rezultatele evaluării în vederea adaptării programelor curriculare. 



 Activitatea educaţională cu elevii care prezintă cerinţe educaţionale speciale impune o 
abordare bine structurată centrată pe identificarea problemelor,a dificultăţilor de învăţare,evaluarea 
potenţialului fiecărui elev,individualizarea demersului didactic prin raportare permanentă la zona 
proximei dezvoltări şi evaluare progresului făcut de elevi. 

• Diferenţierea activităţii de predare-învăţare prin conţinut.În procesul de predare a 
conţinuturilor este necesar: 

- evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului din ceea ce se predă; 
- stabilirea celor mai importante concepte şi abilităţi care se doreşte a fi asimilate; 
- achiziţionarea materialului nou prin repetare cât mai variată; 
- evidenţierea esenţialului,a celor mai relevante informaţii din ceea ce se predă; 
- organizarea,dozarea şi accesibilizarea informaţiilor; 
- materialul trebuie gradat ca dificultate,să aibă un caracter atractiv şi să fie corelat cu 

preocupările şi interesele elevilor,cu experienţa de viaţă a acestora,cu universul familiar; 
- metode şi procedee variate în prezentarea noilor conţinuturi şi valorificarea acestora în 

diverse contexte de viaţă; 
- realizarea de conexiuni cu experienţele de învăţare şi cunoştinţele anterioare; 
- crearea unor situaţii de succes-factor motivaţional în învăţare; 
 Modalităţile de adaptare a conţinuturilor presupune o analiză atentă a următoarelor aspecte: 
- tipul şi gravitatea dizabilităţii; 
- vârsta copilului-decalajul dintre vârsta cronologică şi cea mintală; 
- familia din care provine copilul,experienţa de viaţă a acestuia în cadrul familiei,suportul şi 

implicarea familiei în dezvoltarea copilului,atitudinea familiei faţă de problemele speciale ale 
copilului; 

- ruta şcolară a copilului-dacă a urmat sau nu programul învăţământului preşcolar sau 
programul unei şcoli,rezultatele şcolare obţinute. 

Pornind de la această analiză,se poate stabili modalitatea prin care conţinutul fiecărei 
discipline poate fi modificat,adaptat sau accesibilizat în funcţie de nivelul cerinţelor şi de 
posibilităţile de învăţare ale elevilor. 

• Diferenţierea activităţii de predare-învăţare prin organizarea activităţilor didactice se 
realizează prin îmbinarea muncii frontale cu cea pe grupe mici de elevi şi munca 
individualizată.Aceasta este o modalitate de ridicare a eficienţei activităţii.Profesorul va organiza 
activităţile didactice astfel încât să sporească şansele de reuşită a atingerii obiectivelor 
propuse,adoptând o varietate de activităţi la speci-ficul şi potenţialul elevilor.Activităţile pe grupe 
mici de nivel reprezintă o modalitate de tratare adecvată a fiecărui elev prin adaptarea metodelor 
didactice,a procesului instructiv-educativ la particularităţile dezvoltării psihofizice ale 
elevilor.Activitatea independentă poate fi individualizată sau pe grupe.Există mai multe variante de 
organizare individuală a activităţii elevilor:cu sarcini de instruire comune pentru toţi elevii,cu teme 
diferenţiate pe grupe de nivel,cu teme diferite pentru fiecare elev.Activitatea frontală se bazează pe 
principiul tratării nediferenţiate:profesorul organizează,conduce şi dirijează activitatea 
elevilor,activitatea este exclusiv bazată pe expunere(expunerea unor noţiuni 
fundamentale,sintetizarea unor informaţii mai cuprinzătoare,efectuarea unor demonstraţii.Cele trei 
forme de desfăşurare a activi- 

tăţii sunt complementare şi se pot desfăşura concomitent,în funcţie de obiective şi de 
conţinutul didactic. 

   Principalele aspecte ce trebuie avute în vedere în organizarea activităţii didactice a 
elevilor care prezintă cerinţe speciale: 

- comportamentul profesorului:contactul vizual corespunzător cu elevii,mişcări relaxate a 
corpului,in- 

strucţiuni clare,sincronizarea limbajului corporal cu cel verbal etc. 
- relaţia profesor-elev:în condiţiile activităţii diferenţiate,rolul şi sarcinile profesorului devin 

mai com-plexe şi solicită un efort mai mare din partea acestuia.Profesorul trebuie să respecte 
sentimentele fie-cărui elev în parte,să stimuleze elevii,să sugereze nu să corijeze,să propună nu să 



impună,să se adapteze capacităţilor elevilor,posibilităţilor lor,să nu pretindă tuturor în mod egal 
aceleaşi cerinţe; 

- organizarea orei şi ambianţa din clasă:toate materialele să corespundă nivelului abilităţilor 
elevilor implicaţi în activităţi diferenţiate;intervenţii discrete în situaţiile în care un elev sau un grup 
de elevi începe să dea dovadă de un comportament nepotrivit;valorificarea optimă a materialului 
didactic dispus în clasă etc. 

- nivelul de participare a elevilor la procesul de învăţare în cadrul activităţilor:obiectivele 
activităţii le sunt dinainte explicate tuturor elevilor;sarcinile sunt finalizate conform 
cerinţelor;aprecieri permanente şi încurajarea celor cu un ritm mai lent de lucru. 

• Diferenţierea activităţii de învăţare prin resurse presupune selectarea atentă a 
materialului di-dactic adecvat nevoilor fiecărui elev.Unii elevi au nevoie ca sprijin în învăţare de 
materiale concret-intuitive care implică o învăţare prin manipulare,explorare tactil-kinestezică,pe 
când la alţi elevi învăţarea se sprijină pe materiale abstracte,figurativ-simbolice.Particularităţile 
metodologiei didactice vor fi corelate cu nivelul elevilor;de exemplu,în cazul elevilor cu nivel mai 
bun,pot fi folosite metode şi mijloace cu un grad mai înalt de abstractizare,comparativ cu elevii ce 
prezintă dizabilităţi intelectuale sau senzo-riale,în cazul cărora metodele şi mijloacele folosite vor 
avea un caracter intuitiv mai accentuat,necesar înţelegerii noilor conţinuturi.Astfel,în cazul 
rezolvării unoer exerciţii aritmetice unii elevi vor avea nevoie de jetoane,bile,beţişoare ca supor 
concret intuitiv,degetele ca suport vizual şi tactil-kinestezic,alţi elevi vor folosi reprezentări grafice 
iar pentru alţii numărarea,calculul aritmetic se va desfăşura în plan mental ca rezultat al 
interiorizării acţiunii.  

 Particularităţile sensibilităţii şi a percepţiei influenţează eficienţa activităţilor de învăţare 
desfăşurate cu elevii cu dizabilitate intelectuală.De aceea se impune asigurarea calităţii perceptive a 
materialelor expuse în faţa lor pentru a fi intuite:dimensiuni potrivite,timp şi ritm de expunere 
corespunzător, dirijarea percepţiei verbal,luminozitate optimă,colorit adecvat,toate menite să 
trezească interesul,să faciliteze înţelegerea.O condiţie de bază a formării unor reprezentări o 
constituie contactul direct cu obiectele şi fenomenele studiate sau cu ,,înlocuitorii” acestora-
modele,imagini,schiţe.Este de evitat verbalismul în activitatea didactică dar se recomandă folosirea 
unor strategii de explorare,de memorare,de rezolvare de probleme. 

• Diferenţierea activităţii de învăţare prin sarcini.Elevii lucrează în mod 
diferit,folosind abilităţi şi aptitudini diferite.O formă a diferenţierii constă în a oferi sarcini variate 
care să cuprindă conţinutul principal de cunoştinţe.Sarcinile trebuie să fie 
simple,măsurabile,realizabile,adaptate fiecărui elev,să in- 

cludă timpul alocat îndeplinirii lor,să fie în relaţie cu unităţile de învăţare şi standardele de 
evaluare.În formularea lor se va folosi un limbaj accesibil elevilor,profesorul va folosi exemple de 
sarcini comple-tate care să uşureze realizarea lor şi este de dorit ca acesta să se asigure că elevii au 
înţeles scopul pen-tru care rezolvă respectivele sarcini.De exemplu în cazul elevilor cu tulburări 
accentuate în planul ana- 

lizei şi sintezei perceptuale şi cu probleme la nivelul motricităţii fine,incapacitatea de a reda 
grafemul şi de a face sinteza lexicală,se recomandă însuşirea unui inventar de cuvinte familiare prin 
metoda citirii globale şi scrierea cu majuscule,tastarea literei mari pe computer-in cazul folosirii 
calculatorului. 

Este important ca în stabilirea sarcinilor de lucru acestea să sporească în grad de 
dificultate,solicitându-i pe elevi puţin peste posibilităţile dovedite anterior . 

• Diferenţierea activităţii de învăţare prin sprijin se referă la faptul că unii elevi au mai 
multă nevoie de ajutor decât alţii pentru îndeplinirea anumitor sarcini.Acest ajutor se oferă în mod 
diferenţiat: 

sprijin individual din partea profesorului,sprijin oferit de profesori specializaţi sau de 
colegi,sprijin prin tehnologie şi sisteme electronice adecvate,recompensarea succeselor,activităţi în 
echipă sau grupuri mici.Modul în care profesorul formulează întrebările astfel încât răspunsurile să 
fie accesibile şi elevului C.E.S permit implicarea şi participarea activă a acestuia la activitatea 
didactică. 



 Diferenţierea procesului instructiv-educativ in cazul elevilor cu C.E.S vizează dezvoltarea 
personalităţii acestor copii,urmărindu-se formarea unui registru comportamental,a unor abilităţi şi 
deprinderi care să permită copilului o mai bună şi eficientă adaptare la condiţiile în permanentă 
schimbare ale mediului înconjurător şi la standardele de convieţuire socială. 
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140. ABORDAREA INTEGRATĂ A ÎNVĂŢĂRII ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar, Popa Camelia 
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Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că : ,,nu 

este nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. Dezvoltarea 
unei noi abordări educaţionale, determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare, ţinând 
seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul 
copilul de astăzi. 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de 
diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente în învăţământ, tendinţei de 
diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai 
la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că 
răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au făcut 
în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în cel gimnazial şi liceal. Predarea integrată se dovedeşte 
a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia.  

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi 
soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul 
strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii 
contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 
discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite.  

Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea 
experienţelor cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte.  

Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini 
şi valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate 
de organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să 
răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, 
s-a propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în anul 
2012 pentru clasele pregătitoare, întâi şi a doua. Integrarea curriculară îşi manifestă beneficiile la 
clasele pre-primare şi primare şi se datorează atât particularităţilor de învăţare a copiilor, cât şi 
modului de organizare a predării. 

Curriculum integrat şi predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de 
curriculum şi strategie de predare, presupun abordări şi perspective ce depăşesc graniţele 
specializate ale paradigmelor educaţionale şi ale modelelor teoretic – explicative şi practice. 



Beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat : 
- hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le 

utilizează în alta; 
- conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi 

aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor; 
- eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele   

dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta. 
Dimensiunea integrată a curriculum-ului presupune, atât relaţionarea disciplinelor şcolare cu 

scopul de a evita izolarea lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu,din 
acelaşi domenii diverse într-una şi aceeaşi planificare a învăţării. 

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi 
desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se 
îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea 
deprinderilor şi abilităţilor elevilor. Diferitele paradigme de integrare a curriculum-ului cu ample 
deschideri în planul predării integrate aduc transformări demersurilor de elaborare a strategiilor 
didactice.  

Argumente ale predării integrate : 
- angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării; 
- încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor 

formative ale sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare; 
- transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi 

diminuarea funcţiei sale de ,, furnizor de informaţii”. 
Metode de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de învăţare 

deoarece metodele de predare induc şi învăţarea. În accepţiune modernă, metodele de învăţământ 
reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului 
sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi 
intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini. 

Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale 
unei învăţări autentice-eficiente sunt: învăţarea pe bază de proiect; învăţarea prin cercetare, 
problematizare, dezbatere; învăţarea prin descoperire, rezolvare de probleme; învăţarea aventură/de 
tip expediţionar. 

În încercarea de a sintetiza diferite orientări teoretice putem aprecia faptul că abordarea 
integrată a conţinuturilor iese din monotonia aceleiaşi tehnici de predare a unor lecţii care le oferă 
elevilor posibilitatea de a explora în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod 
independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă. 

Atât succesul şcolar cât şi succesul în viaţa personală şi socială este dat tocmai de 
capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între 
discipline, pentru rezolvarea problemelor concrete din viaţa de zi cu zi. 

Activitatea integrată aduce mai multă coerenţă în procesul de predare-învăţare şi se 
dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, 
cultura şi tehnologia didactică.  

Abordarea integrată  a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe 
care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în 
demers educativ utilizat în mod frecvent în practica de zi cu zi. 

Consider că activităţile integrate sunt o reală importanţă în eficienţa actului didactic, totuşi, 
sunt de părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, 
în sensul că izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate 
sau altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificare activităţii pedagogice 
încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi. 

Cadrului  didactic îi revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, 
indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia 
tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea 



conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările 
comunităţii. 
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141. DESFĂȘURAREA UNOR ORE ÎN AER LIBER 
 

Știrbu Aurica / Ionescu Melania 
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita’’ ,Vaslui 

 
Desfăşurarea orelor în aer liber poate fi o provocare importantă pentru cadre didactice. Este 

într-adevar dificil să îți asumi răspunderea pentru un grup de pici puși pe năzbâtii. Dar beneficiile 
ieșirii din clasă sunt semnificative. De aceea trebuie ca părinții să se implice în educația copiilor lor, 
chiar daca aceștia sunt la școală, să se ocupe de supravegherea copiilor la aceste ore. 

Numeroase studii de specialitate arată că orele în aer liber, dacă sunt bine planificate, corect 
predate și apoi urmărite prin teste sau întrebări în clasă, ajută elevii să îți sporească abilitățile și 
cunoștințele dobândite, venind în completarea informațiilor achiziționate în sala de clasă. 

Avantajele lecțiilor în aer liber sunt: îmbogățirea abilităților fizice și lingvistice,  dezvoltarea 
încrederii în sine și creșterea interesului față de învățare. 

Impactul lecțiilor ,,pe teren” și a vizitelor educaționale 
Cercetări recente sugerează că elevii tind să rețină pentru mulți ani orele petrecute în aer 

liber. Față de colegii lor care studiază doar în clasă, copiii care au avut și lecții în aer liber în 
programul lor școlar (sau la grădiniță) au obținut note mai bune la diferite obiecte: limba română, 
științe, matematică. De asemenea, s-a demonstrat ca experiența acestor lecții a fost mult mai 
eficientă pentru dezvoltarea abilităților cognitive, decât învățtarea doar în sala de clasă. În ceea ce 
privește atitudinea față de mediul înconjurator s-a dovedit că, deși micuții aveau înainte de orele în 
aer liber o atitudine pozitivă față de mediu, experiența acestui tip de învățare a întărit această 
atitudine. 

Orele în aer liber sunt mult mai eficiente dacă elevii nu sunt obligați să ia notițe pe 
parcurusul lor (aceste activități sunt neplăcute pentru copil și nici nu conduc la o mai bună 
învățare). Interacțiunea directă cu natura, prin observare și atingere este mult mai benefică. Cu toate 
acestea, trebuie subliniată necesitatea de recapitulare odată ajunși în clasă: stabilirea de legături 
între teoria învățată în școală și practica observată în natură favorizează învățarea. 

Fotografierea unei plante (de preferat un copac) de-a lungul anului, apoi adunarea acestor 
imagini într-o prezentare de tip slide show e o metodă minunată de a observa schimbarea adusă de 
anotimpuri. 

Scopul orelor în aer liber este să arate copiilor natura, cu plantele și animalele care există în 
jurul nostru. Se pot organiza ore la Grădina Botanică, la Grădina Zoologică, în parc – pentru 
observarea plantelor sau chiar la o fermă. Micuții orășeni vor fi foarte încântați să descopere 
animalele domestice la adevăratele lor dimensiuni și să facă legături cu tot ceea ce știu despre 
acestea din povestirile părinților. 



 

          
Orele de clasă, în afara clasei 
Ieșirea în natură cu întreaga clasă poate să ofere perspective cu totul noi pentru fiecare 

obiect de studiu. Oricare lecție poate avea loc și în afara sălii de clasă. 
În cazul orelor dedicate științelor, abilitatea de a observa este o parte importantă atât în 

învățarea la vârste mici, dar și din activitatea omului de știință. Este un prim pas al unei metode 
științifice de cercetare, iar micuții învață această metodă fără mari eforturi. Toată clasa poate fi pusă 
să observe mediul înconjurator, aducând cât mai multe detalii. Observarea naturii se poate repeta în 
același loc în altă perioadă a anului, pentru a observa diferențele apărute. 

După-amiaza se poate organiza o oră de pictură; copiii vor picta un anumit obiect, studiind și 
felul în care soarele care apune creează umbrele. Ca sugestii, obiectele de pictat ar putea fi coroana 
unui copac, o plantă înaltă, un gard viu. Pentru a surprinde umbra, copilul va aseza clipboard-ul pe 
jos, sub obiectul de desenat, astfel încât umbra să cadă pe hârtia sa. Apoi va colora cu negru în 
locurile în care pică umbrele. 

Încurajarea jocurilor și a lecțiilor de școală în aer liber are ca prim scop sănătatea copilului. 
Experții sunt îngrijorați de faptul că orele îndelungate petrecute în fața televizorului sau a 
calculatorului duc în cele din urmă la obezitatea infantilă, corelată mai târziu cu obezitatea adultului 
și toate problemele care derivă de aici: diabet, hipertensiune arterială, infarct miocardic, accident 
vascular cerebral. Toate acestea ar putea fi prevenite pentru adultul de mai târziu prin 
implementarea unui stil de viață sănătos, cu mișcare în aer liber, încă din perioada copilăriei. Iată de 
ce este atât de important ca părinții să intervină acum și să modeleze ,,din fașă” activitățile 
copilului. 

           

            



Arta primavara 
 Primăvara, pe care am așteptat-o atât de mult, a adus în sfârșit culorile vii și temperaturile 
plăcute. Cu o vreme atât de frumoasă, nu ne mirăm că piticii ar vrea doar să se joace afară și 
aproape nu mai sunt atenți la lecții. Iată însă câteva sugestii pentru combaterea plictiselii din sala 
de clasă, stimulând totodată creativitatea și încurajând învățarea: 
 Portretul primaverii: în afară de utilizarea culorilor clasice, copiii au voie să folosească 

orice alte materiale: flori presate, iarbă, bucați de țesătură. Fiecare poate imagina un cadru specific 
primăverii sau se poate da o temă pentru tot grupul, cum ar fi animalele care pot fi găsite în pădure 
primăvara sau păsările călătoare care se întorc odată cu anotimpul cald. 

 Pictura cu flori presate: distracția începe cu pictarea unui peisaj de primăvară care include 
iarbă, copaci, flori și frunze. Copiii nu vor picta și capetele forilor; pentru asta vor folosi flori culese 
și presate,  pe care le vor lipi pe desen, imediat ce acesta s-a uscat. Va da un aer tridimensional 
lucrării lor. 

 Decorarea unui ghiveci pentru plante: copiii vor putea desena flori, peisaje de primăvară, 
animale de casă (precum rațe sau miei). Dupa uscarea desenului, copiii vor umple cu pamânt 
ghiveciul și vor sădi cateva semințe de flori ornamentale. În câteva săptămâni, lucrarea este un 
cadou perfect pentru mămica (sau bunica, în cazul în care părinții se hotărăsc să facă exercițiul 
acasă). 

           

           
 Importanța activităților ecologice 

Dragostea pentru viu, pentru natură este o componentă educaţională care are consecinţe 
asupra întregului comportament uman. Promovarea educaţiei ecologice a devenit o problemă 
importantă pentru societăţile moderne, societăţi tehnologizate. Educaţia ecologică se face începând 
cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi apoi la şcoală. 

Prin intermediul temelor abordate, elevii participă la acţiuni ecologice, stabilesc contacte cu 
alţi copii şi cu membri ai comunităţii locale, nationale şi internaţionale, obţin surse financiare 
rezultate din valorificarea deşeurilor reciclabile, iau decizii cu privire la problemele legate de 
mediu, îşi dezvoltă spiritul civic, devin mai responsabili. 
            Având  certitudinea că printre micii ecologişti formaţi astăzi se ascund marii apărători ai 
naturii de mâine, dascălilor le revine responsabilitatea formării unor atitudini şi comportamente 
pozitive faţă de mediu. 

Contribuţii de seamă la educaţia ecologică pot aduce activităţile extraşcolare, ca de exemplu: 
acţiuni de curăţare a curţii şcolii, a străzii pe care se află amplasată şcoala, a parcului din localitate; 



concursuri tematice; implicarea în proiecte ecologice comunitare; participarea, prin intermediul 
unor acţiuni tip „Ziua luptei împotriva poluării” prin diferite modalităţi, la popularizarea eforturilor 
de combatere a poluării (afişe, postere); spectacol artistic tematic „Să facem planeta să 
zâmbească!”; Cercul micului ecologist etc. 

Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la micii şcolari constituie un 
aspect important al activităţii instructiv –educative şi că acesta se realizează atât în şcoală cât şi în 
afara ei, prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea 
locală, în cele ce urmează prezentăm câteva activităţi practice desfăşurate în acest scop cu elevii 
noştri: 
• activităţi de observare şi recoltare a unor elemente poluante (deşeuri din plastic, sticle, flacoane, 

pungi, ambalaje, cutii de conserve); 
• activităţi practice de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi (colţul naturii vii, grădina şcolii); 
• colecţionarea unor imagini cu animale şi plante din diferite medii geografice sau realizarea 

acestor medii în miniatură; 
• colecţionarea şi lecturarea unor texte cuprinzând curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; 
• lecţii –excursii sau lecţii- plimbări, când îndrumaţi şi folosind metoda observaţiei directe se 

realizează o adevărată „fotografie” a locurilor parcurse; 
• realizarea de compuneri şi desene, postere pe tema contribuţiei copiilor la protejarea mediului 

înconjurător; 
• realizarea unor experimente ce au în vedere demonstrarea rolului elementelor: apă, aer, sol în 

creşterea şi dezvoltarea plantelor, în menţinerea vieţii pe Pământ; 
• îngrijirea unor animale acasă sau la şcoală (peşti, pisici, şoareci). 

În concluzie, activitățile desfășurate în natură stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, 
de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea 
în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Comunicarea “este acţiunea de a comunica şi rezultatul ei. Înştiinţare, ştire, veste, raport, 

relaţie, legătură.” (conform DEX, pag. 2015); reprezintă  transmiterea unei informaţii de la emiţător 
la receptor. 

Comunicarea eficientă are următoarele caracteristici (C. Nedelcea , P. Dumitru, 1999):  
•  porneşte de la datele realităţii concrete, prezenţa situaţiei;  
•  congruenţa dintre mesaje verbale şi nonverbale;  
•  acordarea feedback-ului reciproc;  
• efect de autoreglare asupra conduitei personale; 
• facilitarea conştientizării de sine;  
• adaptarea creativă a persoanei.  
O bună comunicare presupune nu numai existența celor trei elemente-cheie (emițător, 

receptor, mesaj), dar și desfășurarea într-un mediu potrivit, fără influența niciunui element 
disturbator. Este vorba despre așa-zisele bariere în comunicare, ce reprezintă este obstacole în calea 
realizării unei comunicări eficiente. Acestea pot produce efecte nedorite sau pot genera chiar 
blocaje in comunicare. Bariere pot fi: întreruperile, oboseala şi stresul, prejudecăţile si 
personalitatea.  

Tot în categoria barierelor putem încadra ți următoarele situații:  
 - a judeca pe cel cu care comunici– “ Ești un naiv că ai făcut.....” 
 - a da soluții (fără a-ți fi fost cerute) – “Dacă aș fi în locul tău, cu siguranță l-aș refuza” 
 - a da ordine – “Fă-ți tema imediat!” 
 - a amenința – “O vei face sau dacă nu....” 
 - a moraliza – “Trebuie să-ți ceri scuze de la el” 
 - a evita un subiect – “Mai bine să vorbim despre…” 
 - a folosi în mod excesiv întrebările. 
A comunica eficient înseamnă totodată să știi să îţi exprimi emoţiile. Câteva modalitaţi de 

îmbunătăţire a emoţiilor și mai ales a modului în care acestea sunt făcute cunoscute în rândul celor 
cu care comunici sunt: 

• Identificarea și recunoașterea diferitelor tipuri de emoţii; 
• Exprimarea emoţiei printr-un limbaj adecvat; 
• Identificarea evenimentelor/situaţiilor care declanşează emoţiile; 
• Identificarea modalităţilor de exprimare comportamentală a emoţiei. 
Comunicarea între părinţi şi învăţători se realizează direct, prin interacţiuni personale sau 

colective (şedinţele cu părinţii), sau indirect, prin intermediul scrisorilor, invitaţiilor, carnetelor 
elevului etc.  

În comunicarea directă, cea mai folosită și, după părerea noastră, cea mai eficientă în cazul 
discuțiilor cu părinții copiilor care întâmpină dificultăți în învățare, este importantă: 

-ascultarea activă, atât din partea părintelui, cât şi din partea învăţătorului; 
-comunicarea dificultăţilor întâmpinate de către elev în clasă. În acest sens, este indicată 

exprimarea care să pună accentul pe potenţialul de a găsi o soluţie, nu pe problemă.  
Comunicarea dintre familie (părinți, tutore) şi şcoală (profesor, învățător) se poate realiza nu 

doar la iniţiativa cadrului didactic, ci şi a părintelui. Aceasta este cu atât mai utilă şi mai eficientă, 
cu cât are loc în scop preventiv, nu doar în momente de criză. 

Comunicarea cu părinții care educă elevi cu cerințe educaționale speciale este una mult mai 
sensibilă. Iată câteva aspecte care trebuie luate în considerare de membrii echipei comunitare 
(consiliul clasei) în comunicarea cu această categorie de părinţi.  



În situația în care cadrul didactic este cel care semnalează dificultăţile pe care le are copilul, 
învățătorul trebuie să fie sincer, dar atent şi sensibil. Primul contact cu această dezvăluire sau 
primul diagnostic poate fi perceput de către părinți ca o condamnare. Diagnoza trebuie prezentată ca 
un punct de pornire pentru schimbarea situației spre bine, dar trebuie evitate promisiuni 
nejustificate, precum faptul că intervenţia școlii, a învățătorului, a echipei va ”vindeca” copilul sau 
va aduce schimbări pozitive majore sau imediate. 

Trebuie avut în vedere și faptul că unele dificultăţi sunt moştenite şi că și alți părinţi pot 
avea dificultăţi similare cu cele ale copiilor lor.  

Pentru fiecare întâlnire cu părinții, trebuie gândită foarte bine strategia de comunicare, ce și 
cum li se va spune acestora, luând în calcul și felul în care mesajul ar putea fi înţeles.  

De asemenea, nu de puține ori, părinţii pot demonstra o atitudine care ascunde adevăratele 
lor sentimente. Cadrul didactic are rolul de a crea sentimentul de încredere reciprocă pentru a 
înțelege cu adevărat ceea ce simt și cred părinții vizavi de copilul lor. În acest scop se recomandă 
atenția la preocupările şi neliniştile părinţilor. Cadrul didactice trebuie să fie dispus să asculte, nu 
numai ce spune, ci şi ce se doreşte a fi spus (mesajul propriu-zis). 

  Trebuie acceptată și promovată ideea că părinţii sunt experţi în privinţa propriului 
copil, aceste resurse pot și trebuie valorizate și valorificate.  

Nu în ultimul rând, profesorul elevului cu CES trebuie să abordeze o atitudine pozitivă şi să-
i ajute pe părinţi să cunoască toate drepturile și libertățile fundamentale ale copilului și să acționeze 
în vederea respectării lor.  

Pentru a eficientiza activitatea comună a echipei școală-familie, este indicat a se avea în 
vedere:  

• Planificarea vizitării periodice a familiilor copiilor cu CES; 
• Documentarea și discutarea în echipă a fiecărui caz; 
Fiecare copil este unic şi ceea ce este potrivit pentru un copil poate să nu fie o abordare 

potrivită pentru altul. Importantă este o înţelegere foarte bună a punctelor tari ale copilului (ceea ce 
el poate face) şi a necesităţilor (ceea ce nu poate face singur şi pentru care solicită ajutor), precum şi 
a nevoilor întregii familii.  

• Identificarea și oferirea unor surse diverse de asistenţă şi sprijin pentru părinţi 
(ONG-uri locale şi alte organizaţii care furnizează informaţii despre dificultăţi şi deficienţe 
specifice);  

• Încurajarea înscrierii şi participării copilului cu CES în programele educaţionale 
timpurii. 

• Inițierea comunicării cu părinţii în diferite situaţii - în stradă, la centrul medicilor de 
familie, în școală, când părintele a venit după copil, în cadrul vizitei la domiciliu, la un ceai cu 
prietenii, la activitatea special organizată pentru părinţi, în timpul repartizării ajutorului umanitar, în 
cadrul vizitei la primărie, etc. 

 În concluzie, colaborarea cu familia are un rol foarte important în dezvoltarea și integrarea 
copilului cu CES, iar comunicarea sinceră, directă și permanentă, poate fi piatra de temelie ce stă la 
baza progresului elevului. Cadrul didactic și părintele pot doar împreună să realizeze ceea ce este în 
beneficiul imediat sau viitor al copilului, dându-i acestuia șansa de a se dezvolta alături de ceilalți 
copii, în ritmul propriu, reușind astfel integrarea pe care fiecare dintre cei implicați și-o dorește. 
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Moto: 
Există o serie de surse care vorbesc despre persoane cu un IQ ridicat, dar care au eșec în 

viață din cauza lipsei de disciplină. Pe de altă parte, sunt multe persoane cu un IQ mai scăzut, dar 
care au succes datorită perseverenței, adaptabilității și auto-disciplinei.  

Heckman & Rubinstein (2001): The importance of non-cognitive skills. The American 
Economic Review, 91, 145-149 

 
Particularităţi cognitiv – comportamentale ale şcolarului mic 
Vârsta şcolară mică sau copilăria de mijloc este o perioadă marcată în primul rând de 

modificarea statutului social, şi mai puţin de modificări fundamentale de ordin cognitiv.  
Şcolaritatea a fost descrisă fie ca sfârşit al copilăriei dacă ţinem cont de faptul că acum 

activitatea fundamentală este învăţarea, sau ca o etapă de debut primar al adolescenţei.  
Activitatea şcolară, de învăţare va solicita intens copilul sub toate aspectele.  
Procesul de însuşire gradată a cunoştinţelor cuprinse în programele şcolare solicită 

activitatea intelectuală impunând necesitatea organizării timpului şi dozării corespunzătoare a lui 
astfel încât să se alterneze perioadele de învăţare efectivă cu cele de relaxare. Prin aceasta se vor 
organiza şi dezvolta strategiile de învăţare, se vor forma deprinderi de citit- scris, de muncă 
intelectuală.  

Etapa şcolarităţii mici este poate una din cele mai importante etape din dezvoltarea umană, 
mai ales din punctul de vedere al alfabetizării, al accesului omului la cultură.  

Şcoala creează capacităţi şi strategii care contribuie la structurarea identităţii, structurarea 
capacităţilor proprii, specifice fiecărui individ şi totodată răspunde dorinţei copilului de a fi ca cei 
mari.  

În această perioadă se formează modele de viaţă, dar şi modele sociale de a gândi şi acţiona; 
se formează respectul faţă de muncă, disciplină, ca trăsături active.  

Conform teoriei lui Piaget, din punct de vedere intelectual, şcolarii mici trec de la stadiul 
preoperator la cel al operaţiilor concrete. Această trecere îi permite copilului să realizeze în plan 
mental ceea ce înainte realiza prin interacţiune directă, dezvoltându-şi astfel rapid abilităţile 
metacognitive, abilitatea de a se gândi la propriul mod de gândire şi să înveţe cum să înveţe. Putem 
spune că la această vârstă elevii dobândesc:  

- Strategii de memorare şi reactualizare  
- Capacitatea de a înţelege puncte de vedere diferite asupra aceleiaşi realităţi  
- Control atenţional  
- Capacitatea de planificare şi autocontrol (automonitorizare şi autocontrol)  
- Conceptul de număr  
- Abilităţile de scris şi citit  
- Cunoştinţe declarative şi procedurale  
- Capacitatea de operare cu simboluri  
Tot la această vârstă se lărgeşte aria în care copiii pot rezolva probleme, învăţând strategii 

relevante pentru anumite domenii ale cunoaşterii.  
Dezvoltarea socio – emoţională a şcolarului mic 
Pe parcursul copilăriei de mijloc, conceptul de sine capătă o mai mare coerenţă; spre 

deosebire de preşcolari, la care sinele se defineşte în principal în termeni de trăsături fizice, copiii 
de vârstă şcolară operează cu un concept bazat pe caracteristici psihologice. 

 Un alt progres al vârstei constă în dezvoltarea sinelui social. Copiii de şcoală primară încep 
să se definească în termenii grupurilor cărora le aparţin, şi încep să vobească despre ei înşişi în 



termeni de calităţi (sunt timid, sunt prietenos, sunt drăguţ). Copiii au şi un concept de gen mult mai 
elaborat. Legat de aceste progrese este şi faptul că încep să îi folosească pe ceilalţi ca sursă de 
comparaţie în elaborarea aprecierilor propriei persoane.  

Importanţa crescândă a prietenilor nu reduce importanţa familiei. Factorii familiali care 
influenţează profund dezvoltarea sunt cantitatea de dragoste pe care o oferă părinţii, cantitatea de 
autonomie pe care i-o permit copilului, gradul de receptivitate la părerile acestuia, anxietatea cu 
care se implică în viaţa copilului şi măsura în care se bazează pe tehnici autoritare de disciplină. 

 Acelaşi rol îl are şi cadrul didactic care contribuie la fel de mult la formarea stimei de sine 
şi a succesului şcolar.  

Clasele primare oferă elevului posibilitatea de a se compara cu ceilalţi şi de a lucra, de a 
învăţa, de a se juca sub îndrumarea adulţilor din afara familiei. Rolul acestor adulţi este acela de a 
oferi copiilor şansa de a experienţia succesul, de a se simţi bine cu propria lor persoană (imagine de 
sine reală) şi de a le menţine entuziasmul şi creativitatea.  

Foarte mulţi copii întâmpină probleme emoţionale, iar acestea se reflectă în comportament 
agresiv, minciună, furt, fobie şcolară, anxietate sau depresie.  

Dezvoltarea emoţională are un rol esenţial în fiecare etapă a împlinirii sociale a copilului. 
Dezvoltarea emotională, pe de altă parte, se referă şi vizează formarea conceptului de sine a 

celui mic prin capacitatea de a reuşi să se perceapă ca o persoană unică, individuală  şi de a 
recunoaşte emoţii, sentimente, trăiri. 

O dezvoltare emoţională echilibrată a copilului îl ajută să identifice rapid sentimente şi 
emoţii, să le exprime şi să le facă faţă corespunzător în anumite situaţii. În plus, îl ajută să perceapă 
si să identifice trăirile prin care trec cei cu care interacţioneaza şi să gestioneze situaţia şi dialogul în 
funcţie de acestea.Acele competențe care ne ajută să generăm și coordonăm răspunsuri eficiente, 
flexibile, adaptate la cerințele mediului în care trăim, să identificăm și construim oportunități noi. 

Competențele socio-emoţionale  sunt necesare pentru ca elevii să beneficieze la maximum 
de potențialul lor biologic și de oportunitățile care li se oferă! Ele pot fi învățate , practicate și 
aplicate în diverse situații din viața de zi cu zi.   

Dezvoltarea socială este diferită de cea emoţională, dar se influenţează una pe cealaltă. 
Dezvoltarea socială se referă la achiziţionarea şi deprinderea principalelor abilităţi sau aptitudini de 
relaţionare cu ceilalţi, indiferent că sunt adulţi sau copii.Este vorba despre însuşirea acelor mijloace 
sau instrumente prin care se poate lega o relaţie de prietenie sau se poate întreprinde o interacţiune 
cu o persoană - încrederea, recunoaşterea rolurilor, dialogul. 

Cele mai cunoscute tipuri de probleme comportamentale și emoționale sunt :agresivitatea, 
deficit de atenție, hiperactivitate şi impulsivitate. Experiențierea unor stări emoționale care îi 

deranjează, îi tulbură nu se manifestă atât de intens din punct de vedere comportamental şi de aceea 
copiii ”mai retrași”, depresivi sau anxioși sunt ignorați de părinți și profesori. 

Se caracterizează prin evitarea situațiilor problematice/ conflictuale, gânduri nerealiste 
despre sine și ceilalți, modificări fiziologice (transpirație, roşirea pielii, amețeală ) 

Soluția- Programe coerente și adaptate nivelului de vârstă care să ofere oportunități de a 
învăța și exersa aceste competențe non-cognitive în contexte sociale și educaționale.  

Factorii care influenţează starea de sănătate psihică 
• stilul de viaţă (comportament alimentar, sexual, abuz de substanţe, exerciţiu fizic) 
• factori psihici (cogniţii, emoţii, percepţia şi răspunsul la stres); 
• factori sociali (resurse socio-economice, organizarea sistemului de îngrijire medicală 

şi politicile sanitare); 
• factori biologici (imunologici, genetici, biochimici 
Suportul cadrelor didactice faţă de elevi 
 Interesul real manifestat de cadrele didactice faţă de elevi. 
Expectanţele pozitive ale cadrelor didactice cu privire la performanţele elevilor. 
Oportunităţi create de cadrele didactice pentru ca elevii să participe activ la derularea 

activităţilor de la clasă 
 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 



Implicarea cadrelor didactice în cariera de profesor preuniversitar; 
Folosirea feed-back-ului primit de la elevi pentru pregatirea activităţilor la clasă. 
 Dezvoltarea personală a elevilor  
 Promovarea sănătăţii şi rezilienţei în rândul copiilor 
De ce nu este atât de uşor să schimbăm comportamentele nesănătoase? Consecinţele pozitive 

ale comportamentelor sănătoase apar după intervale de timp mari. Comportamentele de risc sunt 
foarte greu de schimbat. Multe dintre comportamentele de risc au mai multe consecinţe pozitive 
imediate decât comportamentele sănătoase. 

Exemple activităţi: 
- Poveşti (perspective diferite asupra lucrurilor) 
- Figuri geometrice (simplu-complex. Acceptare necondiţionata) 
- Membru al unui trib (luarea deciziilor, provocarea schimbării gândurilor) 
- Roata calităţilor 
- Joc de rol (empatie, toleranţă, acceptarea celorlalţi) 
- Substante chimice (schimbarea volumului nu înseamnă schimbarea substanţei.- o 

experienţă nu te defineşte) 
- Competiţii (toleranţa la frustrare, reguli) 
- Fapte vs opinii (discriminare, stereotipuri, acceptarea celorlalţi) 
Materiale: un burete, o găleată cu apă, creion, hârtie 
Descrierea activităţii: începeţi activitatea printr-o scurtă prezentare a obiectivului, apoi 

solicitaţi ajutorul unui voluntar. Rugaţi-l să înmoaie buretele în găleată, apoi să îl scoată afară. 
Discutaţi cu clasa ce s-a întâmplat cu buretele (a absorbit multa apa) Explicaţi că atunci când 
oamenii spun lucruri negative despre noi, “absorbim” frecvent cuvintele negative, la fel ca în 
demonstraţie, fără a ne întreba dacă e adevărat sau nu. Dacă cineva ne spune că suntem proşti, 
începem să gândim câ are dreptate şi ne întristăm. Voi aţi păţit vreodată aşa? Elevii vor da  exemple 
în care au absorbit comentariile negative 

STRATEGII DE CONSILERE RAŢIONAL - EMOTIVĂ ADRESATE COPILULUI  
1. Povestea  
Poveştile, atunci când sunt înţelese de copil au avantajul de a fi privite ca probleme cu care 

se confruntă personal, cum ar fi persoane, personaje, evenimente, experienţe, dar totodată şi ca 
modalităţi de a se “rupe” de viaţa lor personală. Devin capabili să se privească pe sine uitându-se la 
alţii, gândind ca alţii (din perspectiva altora).  

2. Jocul   
Piaget remarcă rolul deosebit pe care îl are jocul pentru dezvoltarea copilului. Jocul este 

definit de psihologul elveţian drept un exerciţiu funcţional cu rol de extindere a mediului, o 
modalitate de transformare a realului, prin asimilare şi de acomodare la real, deci un mijloc de 
adaptare. 

Jocul este un limbaj natural al copilului prin care acesta se exprimă pe sine . 
 
„Oamenii nu sunt tulburaţi de către lucruri, ci de modul în care ei privesc acele lucruri”   
               Epictet 
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144. EVALUAREA – COMPONENTǍ IMPORTANTǍ A EVALUǍRII 

 
Ȋnv. Nevodenszki Sorina  

Şcoala Gimnazialǎ nr. 30, Timișoara 
 
EVALUAREA este o componentă esenţialǎ a procesului instructiv/educativ, a triadei 

instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea 
optimizarii ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul 
instrumentelor de evaluare.De asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, 
nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor , pentru 
depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar. 

Elementele evaluării sunt informaţiile care privesc nivelul de cunoştinţe şi competenţe al 
elevilor, permiţând formularea aprecierilor. Evaluarea presupune precizarea domeniului de aprecieri 
legate de volumul de cunoştinţe, înţelegerea şi interpretarea lor, aplicaţii ale informaţiilor însuşite, 
abilităţi intelectuale de ordin general. Descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor 
disponibile pentru formularea aprecierilor , stabilirea graficului şi modului de obţinere a 
informaţiilor necesare, alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor, elaborarea 
aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune. 

Funcţii principale şi specifice ale evaluării. 
Funcţia diagnostică - ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora ; 
Funcţia prognostică-care anticipeaza performanţele viitoare ale elevilor; 
Funcţia de selecţie- permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor ; 
Funcţia de certificare-care relevă competenţele ţi cunoştinţele elevilor la finele unui 

ciclu/formă de şcolarizare. 
Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi 
Funcţia de orientare şcolară-intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie. 
Realizarea acestor funcţii ale evaluarii presupune folosirea echilibrată a strategiilor de 

evaluare, diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 
Forme de evaluare: 
Metoda observaţiei - implică remarcarea situaţiilor care evidenţiază aspecte evolutive sau 

involutive ale dezvoltării copiilor. Acest gen de informare atrage atenţia asupra ne¬cesităţii de a se 
întreprinde intervenţii de urgenţă pentru rezolvarea unor probleme sau pentru ameliorarea altora. 

Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor es¬te o metodă comparativă, ce 
evidenţiază anumite manifes¬tări ale copilului la începutul unei secvenţe educative şi valorile 
înregistrate ulterior. 

Metoda consemnărilor grafice a preferinţelor pune în evidenţă zonele de interes, preferinţele, 
dar şi domeniile pentru care copilul manifestă un interes scăzut. 

Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare com¬plex, ce implică îndosa-rierea şi 
păstrarea diferitelor lucrări rezultate din munca copiilor. Portofoliul este un dosar progresiv ce 
conţine produsele activităţilor realizate de către preşcolari, considerate adevărate „ipostaze ale 
dezvol¬tării". 

Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performantelor realizate în special 
pentru domeniul cognitiv. Acestea au câteva caracteristici fundamentale: 

- pot fi orale sau scrise; 
- sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice; 
- acoperă o anumită arie de conţinut; 
- sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau din sarcini ce se pot rezolva în scris 

(fişe matematice). 
Itemi obiectivi 
A. Itemi lacunari, când copilul urmează să completeze lacuna. 



 Ex.Numerele pare sunt…. 
B. Itemi cu alegere duală – îl solicită pe copil să selecteze unul din două răspunsuri posibile, 

pe structura: adevărat/ fals sau corect/ incorect 
 Ex.: Leul este un animal domestic? 
C. Itemi tip pereche - solicita copiii sǎ stabilească unele corespondenţe şi asociaţii între 

diferitele categorii de elemente dispuse pe două coloane, redate, de obicei, într-o manieră picturală 
sau grafică. 

D. Itemi cu alegere multiplă - constau ȋn formularea mai mul¬tor soluţii credibile pentru 
aceeaşi sarcină dintre care copilul trebuie să o aleagă pe cea corectă. 

Activitatea matematică 
Vecinii lui 8 sunt:  a) 5 şi 6; 
b) 9 şi 10; 
c) 7 şi 9. 
 Cunoaşterea mediului 
 Rechizitele şcolare sunt:  a) stilou, caiet, carte; 
     b) bancă, tablă, cretă. 
 
Itemi semiobiectivi - au câteva caracteristici fundamentale: 
- răspunsul copiilor trebuie limitat prin structura întrebării; 
- libertatea de a formula răspunsul în forma dorită este re¬dusă; 
-  răspunsul trebuie elaborat, scurt şi clar. 
Itemii semiobiectivi sunt de mai multe feluri: 
 A. Itemi cu răspuns scurt - propun o cerinţa redată printr-o întrebare directă şi pretind 

formularea răspunsului sub forma unei propoziţii. 
Ex.: Cum ai putea descrie, in cuvintele tale, pe scurt, ano¬timpul vara? 
B. Itemi de completare - solicită de obicei un răspuns for¬mat din unul sau două cuvinte. 

Cerinţa prezentată copiilor este sub forma unei informaţii incomplete. 
Ex.: Merele, perele, strugurii sunt (fructe). 
 Itemi subiectivi - constau ȋn formularea unor sarcini pentru care copiii emit aprecieri 

proprii. Răspunsurile nu pot fi valorizate cu ajutorul unor criterii standard. 
Ex.. Să povestim după imagini  
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145. CADRUL  DIDACTIC SI PROVOCAREA  PREZENTULUI 

 
Prof. Inv.Primar .Rotaru  Elena Mirela  

Scoala  Gimnaziala Gradinari, Judetul Olt  
 
Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei    societăți,   a   

unei  țări,   în  general. Ea  este  aceea  care  poate     furniza    ingineri, cercetători,  întreprinzători  , 
medici,   profesori  , manageri etc.   , categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți 
contemporane. 

În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest fapt 
a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își 
exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală 
și societate. 

Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-și exercita profesia 
doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității școlare, 
inspectori școlari, părinți. 

Dar școala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Realitățile din instituțiile de învățământ, 
realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie. 

Este nevoie de o repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le transmită școala și 
modul în care trebuie transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale `n 
educație pentru că realitatea din teren ne arată câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit oricărui 
dascăl: elevii nu mai sunt foarte interesați să învețe; mulți dintre ei nu mai arată față de profesori 
respectul cuvenit; metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul și la toate disciplinele,  
deoarece  acestea  cer timp,   iar programa   trebuie parcursă;   chiar dacă dascălul încearcă   să   
introducă    inovații în modul de organizare a învățării, standardele de evaluare de multe ori nu îl 
avantajează; unele manuale alternative nu sunt realizate corect; mulți părinți nu au timp sau chiar nu 
vor să se preocupe de situația școlară a copiilor lor, iar multe dintre cele mai importante cauze ale 
eșecului școlar sunt cele familiale; `n unele școli nu se pot dezvolta programe extrașcolare deoarece 
nu sunt resurse. 

O problemă aparte o constituie faptul că mulți dintre elevii noștri știu să citească, să spună 
pe litere, dar nu au nici cea mai vagă idee ce citesc. Nu înțeleg cuvintele care le ies pe gură dacă 
sunt puși să interpreteze un text de dificultate medie la prima citire. Câteva    dintre    cauzele 
identificate de experți ar fi următoarele: în general, elevii nu citesc, nu au această deprindere; unii 
profesori sunt demotivați, tratându-și uneori munca superficial; programa școlară cuprinde chestiuni 
neinteresante pentru elevi; foarte mulți elevi provin din medii sărace și sunt nevoiți să muncească, 
timpul alocat studiului fiind, în cazul lor, tot mai redus. 

Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul 
orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual 
acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra 
educației. 

Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 
Societatea folosește diverse stereotipii în încercările ei de a aborda problemele învățământului. Se 
desfășoară multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. Prin tradiție, școala consideră că 
are datoria să reziste în fața presiunilor din exterior, având ca obiectiv să asigure continuitatea 
culturală, iar nu să provoace schimbări culturale. Dat fiind faptul că școala opune rezistență față de 
criticile venite din afară, diagnosticarea deficiențelor, care este în mod normal condiția prealabilă a 
oricărei schimbări, este întârziată sau respinsă. 

Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe 
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în cea a 
școlii  ca  instituție,  dar  unele  influențe  negative  exterioare  pot  avea repercusiuni distructive 
asupra actului  educațional.  Aceșt i dascăli  sunt  mai  predispuși  să  accepte  noul și metodele 



moderne de  predare-învățare. Pe  de  altă parte,  sunt și cadre  didactice care nu au interesul să 
admită că schimbările sunt necesare. 

În unele cazuri însă este greu să se obțină informații demne de încredere pentru a ști când 
metodele folosite au nevoie de modificări pentru că elevii, beneficiarii direcți ai actului de predare-
învățare, nu sunt tot timpul încurajați în a-și spune părerea despre profesori și despre eficiența 
munci i acestora. Unii  profesorii se  simt obligați să schimbe metodele     de predare-învățare, 
considerând că e imposibil de dovedit în timp real că o metodă ar fi mai potrivită decât alta pentru 
obținerea unor rezultate mai bune. Atunci când li se cere să adopte metodele altor colegi,  dovedite  
déjà  a  fi  mai  eficiente, ei consideră asta drept o critică față de propriul lor comportament, ceea ce 
este o apreciere eronată. Nu e vorba de o critică distructivă, ci de oferirea unor soluții alternative. 

În ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de 
schimbări ale mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și 
așteptări ale pieței forței de muncă față de agenții educaționali etc. 

Dacă mai punem la socoteală și adoptarea unei noi tehnologii educaționale, împreună cu 
toate implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de înțeles cum se simt și cum ar 
putea reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al noilor generații. În acest sens, 
rezistența la schimbare își face simțită prezența și reprezintă o provocare pentru oricine se află în 
sistemul de învățământ. 

Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, 
pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii 
didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme 
reprezintă o sarcină dificilă. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori. 

Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și 
conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. 
Pretențiile sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate 
aprioric greșite. Dar prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe 
implementarea de noi tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, producând adesea 
reacții de respingere și rezistență la schimbare. 

Odată implementate, noile tehnologii educaționale oferă: a) factorilor 
instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, motivare și 
recunoaștere a meritelor personalului etc.; b) profesorilor oportunități și soluții pentru îmbunătățirea 
calității procesului de instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; c) elevilor și 
studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de dezvoltare de 
noi deprinderi pentru viața reală. 

Gradul de probabilitate ca un profesor să adopte o nouă tehnologie de educație și o 
schimbare în strategia didactică crește dacă sunt întrunite următoarele condiții: relativ avantaj față 
de modelele existente (securitate, eficiență); compatibilitate cu dinamica contextuală existentă; 
nivel scăzut de complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea continuă pe un interval mare de 
timp; testabilitate în practicile didactice deja existente; concentrarea pe introducerea inovației 
didactice, și nu a tehnologiei ca atare. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, 
o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, 
o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de 
scrierea lecției pe tablă. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează 
practicile educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând 
aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transformări extraordinare, dar 
ușurează mult munca profesorului. 



Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la orice oră, dar în cazul în care 
îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în PowerPoint, fotografii, filme, care au 
un impact mai mare asupra elevilor. 

Legat de calculator ca mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate școlile 
există suficiente săli cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte lecțiile la 
calculator să poată face acest lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta implică la rândul ei 
eforturi financiare din partea profesorilor în cazul acelor școli unde aceste dotări nu există. 

În toate aceste cazuri în care utilizarea calculatorului poate fi o problemă profesorului îi 
rămân la dispoziție diverse metode participativ-active, toate fiind un rezultat al nevoii de schimbare 
în actul de predare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de 
predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic 
în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o 
anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de 
predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe 
„personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a 
noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile unui 
astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; interacționarea cu fiecare elev; 
pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea predării diverselor stiluri de 
învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor stabilite; oferirea 
feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea acestora; dezvoltarea unui 
mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; folosirea noilor tehnici 
informaționale. 

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca 
rezultat al predării tradiționale, în care cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o 
demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte mică măsură. Tot mai des se 
vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achizițiilor în contexte 
noi, predarea interactivă.  

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare 
pentru elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt 
configurate activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe 
elev, sunt cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar 
câteva dintre acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, 
SINELG, Turul galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, 
Eseul de cinci minute etc.  

Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline, dar foarte rar la toate. 

În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea acestor metode în 
procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul lecției 



(prezentare de noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, disponibilitatea 
elevilor de a lucra individual sau pe grupe. 

 
 

146. STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN PREDAREA 
ADJECTIVULUI ÎN CICLUL PRIMAR 

 
Prof.Înv.Primar Grigorie Daniela 

Școala Gimnazială Mădulari 
 
Limba română constituie un obiect de studiu central în procesul de învăţământ, având o 

însemnătate cu totul deosebită în formarea personalităţii elevilor. 
Este cunoscut faptul că la nivelul învăţământului primar se creează premisele psihologice pe 

care se va consolida viitoarea personalitate a elevului, relevată în principal prin modul cum reuşeşte 
să-şi însuşească un  limbaj, care să-i dea posibilitatea de comunicare şi de însuşire de noi cunoştinţe. 

Copiii învaţă gramatica simultan cu însuşirea limbii materne, fără a fi însă conştienţi de 
elementele constitutive ale comunicării. 

Studiul gramaticii urmăreşte conştientizarea elevilor în legătură cu legile limbii, cu structura  
sa  internă  şi  cu  mecanismele care asigură  transferarea gândirii  în  limbaj. 

Dacă şcolarul stăpâneşte limba, orizontul său de cunoaştere a valorilor spirituale naţionale şi 
universale se poate dezvolta permanent, iar instruirea şi educarea acestuia se realizează cu mai 
multă uşurinţă. 

Deşi se înregistrează un proces continuu în linia cultivării exprimării întregii populaţii, totuşi 
nu puţine sunt cazurile în care sesizăm abateri de la exprimarea corectă. 

O contribuţie esenţială în perfecţionarea limbajului fiecărui elev o aduce în cadrul 
limbii române studiul adjectivului. 
Prioritatea principală pentru activitatea mea didactică a fost, este şi va rămâne ca elevii mei 

să-şi însuşească o exprimare corectă şi  nuanţată pentru etapa de şcolarizare în care se află. 
Prin această lucrare încerc să evidenţiez importanţa care trebuie acordată găsirii strategiilor 

didactice adecvate învăţării noţiunilor gramaticale în ciclul primar. 
Practica didactică mi-a demonstrat nu de puţine ori că încercând să transmit cunoştinţele ca 

atare, elevii întâmpină dificultăţi de receptare, sunt lipsiţi de iniţiativă, uitarea cunoştinţelor învăţate 
este mai rapidă, intervenind oboseala, plictiseala şi chiar refuzul de a învăţa. 

O lecţie activă se sprijină pe metode şi procedee active, fructificând nevoia spontană de 
activitate a elevului, pe care îl eliberează de constrângeri şi îl asociază la propria lui formare. 

Creativitatea elevilor poate fi stimulată cu ajutorul unor strategii adecvate, a metodelor 
interactive care să-i ofere elevului posibilitatea de a fi spontan, curios, interesat de cunoaştere. 

În proiectarea activităţii didactice am ținut seama întotdeauna de particularităţile individuale 
şi de vârstă ale elevilor deoarece cunoaşterea elevului este un mijloc de îndrumare a activităţii pe 
măsura individualităţii acestuia. 

În practică, realizarea unui anumit obiectiv necesită combinarea mai multor metode. Sarcina 
complexă de a imprima procesului de învăţământ un caracter activ, de a asigura învăţării o 
desfăşurare euristică, ce poate să angajeze capacităţile intelectuale ale elevilor, să favorizeze 
dobândirea independentă a cunoştinţelor nu poate fi realizată prin folosirea unei singure metode. 

În predarea adjectivului la clasă am folosit cu succes următoarele metode: conversaţia 
euristică, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, brainstormingul, jocul didactic, analiza gramaticală, 
problematizarea, metoda cubului, metoda mozaicului, metoda ciorchinelui. 

Metoda cubului - este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect / a unei 
situaţii din mai multe perspective - oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei 
abordări complexe şi integratoare. 

Etapele metodei: 



Se realizează un cub pe ale cărei feţe se scriu cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ (altele, în funcţie de resurse, nu 
neapărat pe toate feţele cubului). 

Se anunţă tema/ subiectul pus în discuţie. 
Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise 

pe feţele cubului. 
Se comunică întregului grup, forma finală a scrierii. 
Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe foi albe A3. 
 
DESCRIE 
 - Spune însuşiri denumite de adjectiv! COMPARĂ 
 - Însuşirile obişnuite de cele neobişnuite! 
 
ASOCIAZĂ 
- Găseşte însuşiri următoarelor cuvinte: 
      cireşe     vară   cânepă 
       mătuşă    nuia   creangă  
ANALIZEAZĂ  
- Corectitudinea asocierilor dintre substantivele date şi însuşirile găsite!  
- Ce creăm prin folosirea acestor însuşiri neobişnuite? 
 
ARGUMENTEAZĂ 
 - De ce anumite însuşiri sunt nepotrivite ?  
 - Asociază tu cu alte adjective!  
APLICĂ 
- Formulează enunţuri care să cuprindă perechile de cuvinte formate de colegi! 
 
Metoda Mozaicului presupune învăţarea prin cooperare la nivelul grupului şi predarea 

achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 
Avantaje:  
  -   stimularea încrederii în sine a elevilor; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul 

grupului; 
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 
- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 
- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 
Am folosit această metodă interactivă în predarea temei „Acordul adjectivului cu 

substantivul”. Elevii au fost împărţiţi în gupe de câte doi (perechi). Pentru a evalua modul în care 
elevii au asimilat noile cunoştinţe şi deprinderi le-am cerut să alcătuiască individual o compunere cu 
titlul „La săniuş” folosind adjectivele: argintiu, îmbujoraţi, moi, călduroase, ude, cenuşie, grozavă şi 
să sublinieze substantivele pe care le determină. 

 Exerciţii joc – în predarea părţilor de vorbire (adjectivului) conţinutul jocului 
didactic este subordonat particularităţilor de vârstă ale elevilor şi sarcinilor didactice desfăşurate 
după anumite reguli: 

1). JOC : „Sensul ascuns” 
 
ECLUD   dulce    ARME ………… 
LISIROT        ……    ŞOREI ………… 
PEDEMIL                …..    SOVOI ………… 
 
2). JOC DIDACTIC: „BINGO CU LITERE” – elevii vor primi un bileţel cu 6 litere. 

Învăţătorul amestecă literele şi va fi extrasă câte una pe rând. Cel care are acea literă o bifează. 



Când sunt bifate toate strigă „BINGO”. Biletul este verificat şi acele litere vor fi folosite pentru 
diferite cerinţe: 

1. Găseşte substantive care să aibă aceste litere iniţiale. 
2. Găseşte câte un substantiv cu primele 3 litere şi câte un adjectiv pentru fiecare cu 

următoarele 3. 
              3. Găseşte adjective potrivite substantivului „carte” pentru fiecare literă 
 
3). JOC: „CE ŞTII DESPRE MINE?” (imagini) 
Elevii  extrag din plic câte o imagine. 
 
 măr   (rotund, roşu, dulce) 
 soare              (galben, strălucitor) 
 copil   (ascultător, înalt, ordonat) 
 
4). JOC: „CINE POATE FI? ’’ 
 
o rotund, galben, strălucitor  
o albă, moale, pufoasă 
o gingaş, plăpând, argintiu 
 
 La clasă am căutat să lucrez exerciţii care să îndeplinească anumite condiţii: 
- să aibă caracter aplicativ; 
- să prezinte interes pentru elevi; 
- să ceară efort de gândire din partea elevilor, dar să nu depăşească puterea lor de 

înţelegere; 
- să fie gradate şi chiar individualizate; 
- să se îmbine procedeul execuţiei globale cu cel al fragmentării; 
- să se impună un ritm optim de acţiune, cu unele verificări (întărire) imediate şi 

posibilităţi de autocontrol. 
În scopul însuşirii noţiunilor legate de adjectiv se foloseşte sistemul de predare-învăţare 

concentrică şi cu precădere calea inductivă, îndeosebi pentru clasele mici I, a II-a şi a III-a, mai 
mult decât  calea deductivă, aceas ta fiind utilizată mai ales în clasa a IV-a, când evoluţia gândirii 
copilului poate efectua mai curent operaţii de generalizare şi abstractizare. 

Demersul pe care l-am consacrat utilizării celor mai adecvate metode si procedee de însuşire 
a adjectivului în învăţământul primar  a evidenţiat faptul că elevii sunt receptivi la ore, că pot 
înţelege şi acumula cunoştinţe bogate dacă se folosesc metodele cele mai atractive şi mai accesibile 
vârstei lor. 

Consider că o strategie didactică bine aleasă trebuie să ofere elevului o situaţie de învăţare a 
cunoştinţelor şi conceptelor gramaticale predate. 

 
  



 
147. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE  

ŞI  DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Iosub Ștefania Iuliana 
Scoala Gimnazială,,Nicolae Bălcescu''/jud.Bacău 

 
Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei 

țări, în general. Şcoala are o singură finalitate - pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, 
dezvoltarea competenţelor acestuia. Astfel, elevul studiind de-a lungul anilor, trebuie să ajungă o 
persoană capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi 
exprime atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi achiziţioneze în mod independent 
cunoştinţele şi competenţele solicitate – o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi 
competenţe de comunicare formate pe parcursul şcolarităţii. 

Trăind într-o societate aflată într-o continuă schimbare în care explozia informaţională se 
desfăşoară în paralel cu explozia tehnologică în domeniul transmiterii informaţiei, este mult mai 
important să-i învăţăm pe elevi cum să înveţe eficient, să gândească critic, constructiv şi să găsească 
acele probleme care sunt importante şi utile pentru ei. 

Elevii trebuie să-şi dezvolte abilitatea de a soluţiona eventualele conflicte în mod 
constructiv. Acest obiectiv se poate realiza prin promovarea în şcoli a învăţării bazate pe cooperare. 

Învăţarea prin cooperare este un principiu, o strategie educaţională a cărei eficienţă este tot 
mai mult apreciată. 

Relaţia dintre cooperare, dezvoltare cognitivă, comportament şi interdependenţa socială se 
fundamentează din punct de vedere teoretic pe: 

- teoriile dezvoltării cognitive – cunoaşterea are un caracter social, se construieşte prin 
efort colectiv, de a şti, de a înţelege şi de a rezolva o problem 

- teoriile behavioriste – se centrează pe impactul recompenselor şi sancţiunilor 
grupului asupra celui ce învaţă 

- teoria interdependenţei şcolare – grupurile sunt entităţi în cadrul cărora independenţa 
dintre membrii variază, esenţa unui grup ţine de interdependenţa dintre membrii, iar modificările la 
nivel individual sau de subgrup produc modificări la nivelul altui membru al grupului sau al altui 
subgrup; o anumită stare de tensiune intrinsecă în cadrul grupului motivează dinamica spre 
realizarea scopurilor comune urmărite. 

Învăţarea prin colaborare are loc atunci când elevii lucrează împreună, în perechi, în grupuri 
mici pentru realizarea unui obiectiv comun; rezolvarea unei probleme, explorarea unei teme, 
producerea – crearea unor idei şi soluţii noi într-o situaţie data şi  contribuie la dezvoltarea abilităţii 
elevilor de a înţelege perspectiva celuilalt din punct de vedere cognitiv şi pe plan emoţional de a-şi 
manifesta ataşamentul, grija faţă de semeni, comportamentul de ajutorare al celorlalţi; formarea de 
atitudini pozitive faţă de învăţare, faţă de obiectele de învăţământ şi faţă de şcoală; relaţii 
constructive orientate spre rezolvarea sarcinilor. 

Într-un grup copiii au posibilitatea să înveţe unii de la alţii şi este mai uşor pentru cei cu 
abilităţi de nivel scăzut, să progreseze, deoarece responsabilitatea fiecărui elev, faţă de propria 
învăţare şi faţă de grup creşte foarte mult pentru că: 

- elevul reprezintă un sfert dintr-un grup de patru; 
- elevul nu trebuie să aştepte ca ceilalţi  participanţi să-şi spună părerea înainte ca el să 

poată fi implicat în activitate; 
- grupurile oferă o şansă mult mai mică elevilor să stea pasivi şi să privească ceea ce 

se întâmplă în clasă. 
Dobândirea de către elevi a unor abilităţi de a muncii în grup, prin colaborare, este esenţială 

pentru viaţa lor de adulţi. 
Avantajele fac din munca în grup o modalitate de instruire cu rezultate foarte bune când este 

folosită – îmbinată – cu celelalte metode de care institutorul şi elevii dispun. 



Brainstormingul - ”Furtună în creier” – ”asaltul de idei” 
Este cea mai răspândită metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup. 

Mânuită cu profesionalism, flexibilitate şi inspiraţie este o metodă care stimulează creativitatea şi 
dezvoltarea gândirii critice. 

ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT Este o metodă de realizare a sensului ( de 
înţelegere, de comprehensiune ) care ghidează lectura sau ascultarea unei prelegeri . 

Este precedată de regulă de alte metode care urmăresc reactualizarea tuturor cunoştinţelor şi 
experienţelor anterioare necesare înţelegerii temei respective (brainstorming) . 

CIORCHINELE- Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea 
conexiunilor dintre idei. Poate fi utilizată în inventarierea cunoştinţelor şi în reflexie. 

GRUPAREA ELEVILOR ÎN FUNCŢIE DE ATITUDINEA / POZIŢIA FAŢĂ DE O 
PROBLEMĂ 

Este o tehnică de învăţare prin colaborare bazată pe discuţii / dezbateri referitoare la un 
subiect controversat 

Are ca scop : 
- generarea unei dezbateri şi folosirea proceselor de grup pentru a produce idei în 

urma unor discuţii contradictorii; 
- încurajarea elevilor de a adopta poziţii personale, bazate pe argumente satisfăcătoare, 

faţă de anumite teme / probleme a căror soluţionare presupune exprimarea unor opţiuni, efectuarea 
unor alegeri bazate pe evaluări proprii. 

Învăţarea prin cooperare conduce la obţinerea unor rezultate mai bune şi de durată, având şi 
alte consecinţe asupra formării personalităţii elevilor. Dintre acestea esenţiale sunt: 

- dezvoltarea gândirii critice, constructive, creative şi a metacogniţiilor elevilor; 
- facilitatea transferului (de la grup la individ); ceea ce elevii învaţă, astăzi, în grup, 

mâine vor putea să facă singuri; 
- atitudini pozitive faţă de subiectul / tema studiat(ă); elevii se simt mai ataşaţi faţă de 

problema la a cărei soluţionare au contribuit efectiv, împreună cu ceilalţi; 
- alocarea unui timp mai mare învăţării efective; învăţarea este ”adusă în clasă” şi 

realizată în grup, în echipă; 
- superioritatea rezultatelor obţinute; cooperând şi colaborând, în cadrul grupului de 

învăţare, elevii generează mai multe idei şi soluţii decât ar face-o lucrând individual; beneficiul 
fiecăruia este mult mai mare. 
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148. METODE COMPLEMENTARE UTILIZATE ÎN APRECIEREA REZULTATELOR 

ȘCOLARE ÎN CICLUL PRIMAR 
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Școala Gimnazială ,,Alexei Mateevici”-Movileni, Galați 

 
 În afara metodelor devenite clasice, vizând evaluarea, se mai pot identifica o serie de noi 
metode, numite fie complementare, fie alternative. Caracterul complementar implică faptul că 
acestea completează arsenalul instrumentar tradiţional (metode orale, scrise, practice) şi că se pot 
utiliza simultan în procesul evaluativ. Caracterul alternativ presupune o înlocuire cvasitotală a 
metodelor clasice cu cele moderne, ceea ce, deocamdată, nu este oportun şi nu se poate generaliza. 
Practica docimologică de la noi şi din alte părţi demonstrează că nu se poate renunţa la practicile 
curente de evaluare. Mizăm deci mai mult pe o împletire funcţională, o complementare fructuoasă, 
optimă dintre cele două tendinţe metodologice, şi nu pe folosirea unilaterală, exclusivă, 
concurenţială a acestora.  

Se pare că metodele complementare de evaluare sunt tot mai suple şi permit învăţătorului să 
structureze puncte de reper şi să adune informaţii asupra derulării activităţii sale, utilizând 
instrumente ce se adecvează mai mult la specificul situaţiilor instructiv- educative. O oarecare 
dificultate intervine din cauză că metodele de evaluare date nu sunt standardizate, modul de 
proiectare şi aplicare depinzând, în fiecare caz în parte, de la învăţător la învăţător (ceea ce atrage 
valori diferite).  

Metodele complementare de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: 
 realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/ învăţarea, de multe 

ori concomitent cu aceasta; 
 privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează 

formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. Evaluarea acestora presupune o investigare de mai 
lungă durată a comportamentului elevilor.  

Cadrele didactice sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de diagnostic, care nu 
neapărat duc la notaţie, dar sunt foarte utile pentru a depista greşeli ale elevilor şi pentru a fi atent 
supuse analizei şi explicării acestora. 

Este încurajată aşa numita „evaluare complementară”, utilizarea unei mari varietăţi de metode şi 
tehnici sau de „strategii complementare” destinate evaluării calitative.  

A) Fişa pentru activitatea personală a elevului se mai numeşte şi fişa de muncă 
independentă, este utilizată atât ca modalitate de învăţare cât şi ca mijloc de evaluare. Prin această 
fişă învăţătorul poate evalua pregătirea elevilor, dându-le în acelaşi timp posibilitatea de a lucra 
(învăţa) independent. Poate fi considerată şi o modalitate de reflectare asupra propriei munci a 
elevului şi de stimulare a capacităţii de autoevaluare.  
 
CLASA a IIIa 
DISCIPLINA: Matematică 
SUBIECTUL: Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 la un număr de o cifră- 
consolidare 
 
 

Fişă de muncă independentă 
 
 1. Calculaţi: 
 26: 2 = 96: 3 = 48: 3 =  
 
 



2. Scrie numărul care se ascunde sub ghiocei: 
 
 
 6 x                   = 72                                                  : 5 = 11                     3 x                       = 45 
 
 
 
3. Rezolvă exerciţiul, respectând ordinea efectuării operaţiilor: 
 80: (6 x 7 – 68: 2) = 
……………………………...................................................................................................... 
……………………................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
Evaluare fişei de muncă independentă s-a făcut ţinând cont de următorii descriptori de 

performanţă: 
Itemi 
OB. FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

 O1.  Rezolvă corect cele trei 
exerciţii.  

Rezolvă corect doar două 
din trei exerciţii 

Rezolvă corect doar un 
exerciţiu din trei 

 O2.  Află numărul ascuns sub toţi 
cei 3 ghiocei.  

Află numărul ascuns sub 2 
ghiocei din 3.  

Află numărul ascuns sub 
un ghiocel.  

 O3.  Rezolvă corect respectând 
ordinea operaţiilor.  

Rezolvă corect 3 operaţii 
din 4 respectând ordinea 
operaţiilor.  

Rezolvă corect 2 operaţii 
din 4 respectând ordinea 
operaţiilor.  

B) Investigaţia este o metodă complementară de evaluare prin care se obţin informaţii cu 
privire la capacitatea elevului de a aplica în mod original, creativ, în situaţii noi şi variate, 
cunoştinţele asimilate. Se poate realiza pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs, 
individual ori pe echipe.  
 Prin intermediul acestei metode se pot evalua multiple aspecte privind capacitatea elevului 
de a:  

-  defini şi înţelege problema investigată; 
- folosi procedee diverse pentru a obţine informaţiile necesare; 
- colecta şi organiza date obţinute; 
- formula şi verifica ipoteze cu privire la problema luată în studiu; 
- alege şi descrie metodele folosite; 
- prezenta rezultatele/ concluziile la care a ajuns.  
Are o contribuţie deosebită nu numai pentru evaluarea propriu-zisă, ci şi în dezvoltarea  

capacităţilor de ordin aplicativ, familiarizându-i pe elevi cu tehnicile investigaţiei ştiinţifice, 
dezvoltându-le gândirea logică, divergentă, capacitatea de argumentare, inventivitatea şi 
originalitatea.  
 Elevul sau grupul de elevi primesc o temă cu sarcini precise, bine circumscrise. Se poate 
formula şi sub forma unor teme pentru acasă, dar definitivarea se va face în clasă, prin comentarea 
concluziilor.  
 În cazul în care investigaţia se desfăşoară pe grupe, stimulează interrelaţiile în interiorul 
grupului şi formează deprinderi de comunicare, de cooperare în rezolvarea unor sarcini colective. 
Tema trebuie conturată şi înţeleasă foarte precis în legătură cu: 
      ∗ ordinea de rezolvare, de notare a observaţiilor parţiale; 
      ∗ ordinea de prezentare a rezultatelor finale.  
 În folosirea acestei metode se parcurg mai multe etape: 

1. definirea problemei; 



2. alegerea metodelor adecvate; 
3. identificarea soluţiilor.  
Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare, care va cuprinde măsurarea 

separată a următoarelor elemente importante: 
♠    strategia de rezolvare; 
♠    aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor; 
♠    acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; 
♠    claritatea argumentării şi forma prezentării; 
♠    inventarierea produselor realizate; 
♠ atitudinea elevilor în faţa cerinţelor ; 
♠    dezvoltarea unor deprinderi de lucru în grup/ individual.  
Investigaţia este o metodă de evaluare în care elevul este pus în situaţia de a căuta o soluţie 

la exigenţe şi complexităţi diferite. Elevul trebuie să facă dovada înţelegerii cerinţelor temei, a 
soluţiilor adoptate, generalizării sau transpunerii acesteia în alt context.  

Eficienţa acestei metode depinde de respectarea unor cerinţe, precum alegerea unor teme 
atractive şi accesibile pentru elevi, coordonarea efortului elevilor pe parcursul investigaţiei, 
încurajarea demersului investigativ, asigurarea suportului teoretic şi material desfăşurării 
investigaţiei.  

Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei constau în faptul că: 
☺ are un pronunţat caracter formativ; 
☺ are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi 

pentru metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare 
foarte sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă; 

☺ are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse, 
constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; 

☺ se pot exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în 
educaţia permanentă.  
 Şi acest instrument trebuie adaptat vârstei elevilor şi experienţelor lor intelectuale. 
  
CLASA a III a 
DISCIPLINA:Ştiinţe ale naturii 
TEMA:Rolul rădăcinii şi al tulpinii 
Obiective vizate: 

1. Identificarea părţilor componente ale unei plante implicate în procesul de absorbţie a apei; 
2. Identificarea rolului organelor plantei în absorbţie.  

Experimentul se va desfăşura printr-o activitate pe grupe a elevilor. Se pune apă în trei borcane. În 
fiecare dintre borcane se introduce câte o plantă, astfel: 

- În primul borcan, o plantă întreagă, cu rădăcini şi frunze; 
- În al doilea borcan, o plantă fără rădăcini dar cu frunze; 
- În al treilea borcan, o plantă fără frunze dar cu rădăcini.  

După ce plantele au fost introduse în apă, se toarnă la suprafaţa apei un strat subţire de  
ulei, pentru a împiedica evaporarea.  

  



 
 Borcanele trebuie să aibă aceeaşi mărime şi este preferabil să fie gradată. În ele se toarnă 
acelaşi volum de apă şi de ulei; plantele trebuie să fie din aceeaşi specie şi să aibă aceeaşi mărime.  
 Se evidenţiază absorbţia apei din fiecare borcan, urmărind scăderea nivelului apei. 
Experimentul se poate repeta la o temperatură mai ridicată sau mai scăzută.   
 Observaţiile se pot înregistra în tabel astfel: 
 
 Apa absorbită după 

o oră 
Apa absorbită după 
o zi 

Concluzii 

Borcanul 1    
Borcanul 2    
Borcanul 3    
  
 De asemeni, investigaţia se poate finaliza printr-un referat care se adaugă la portofoliul 
elevilor.  

Este ştiut faptul că metodele complementare de evaluare constituie o modalitate de 
diversificare şi de completare a formulelor tradiţionale din învăţământul românesc. Alternativele 
oferite constituie opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă evitând 
rutina şi monotonia. 
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149. STRATEGII DE DEZVOLTARE MOTIVAȚIONALĂ A ELEVILOR 
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 Pornind de la cuvintele lui Winston Churchill: „Sunt întotdeauna pregătit să învăț, deși nu 

îmi place întotdeauna să fiu învățat.” (apud Lepper et al., 2005, p. 184), apare inerent întrebarea 
cum poate fi stimulat un individ în procesul de învățare, care sunt elementele strategiilor de 
motivare ale elevilor care trebuie promovate. 

 Potrivit teoriei autodeterminării, privind motivația intrinsecă și motivația intrinsecă drept 
două procese antagonice, dorința de a învăța pentru binele personal este inhibată de prezența 
recompenselor extrinseci, tangibile și a stimulentelor, precum notele. 

 Cu toate acestea rolul motivării extrinseci nu poate fi contestat. Există însă o serie de reguli 
care diminuează din efectele negative ale motivării extrinseci, transformând-o într-un real sprijin 
pentru susținerea activității de învățare. Sintetizăm următoarele norme vizând administrarea 
întăririlor: 

1. Administrarea întăririlor imediat după comportamentul vizat; 
2. Selectarea tipurilor de întărire în conformitate cu caracteristicile subiectului și în 

funcție de comportamentul vizat; 
3. Administrarea inițial a întăririlor continue, apoi intermitente regulate, iar ulterior a 

celor intermitente neregulate; 
4. Evitarea habituării cu întăririle utilizate; 
5. Utilizarea cu preponderență a întăririlor naturale; 
6. Uniformitate în strategiile de administrare a întăririlor la nivelul actorilor actului 

educațional; 



7. Utilizarea unei activități plăcute ca întărire pozitivă pentru o activitate mai puțin 
plăcută (principiul Pramack); 

8. Întărirea gradată a unui comportament, utilizând tehnica pașilor mici. 
Deși rolul motivării extrinseci nu poate fi contestat, se recomandă, în plan educațional, 

deplasarea accentului pe scopurile/beneficiile intrinseci ale învățării, mai mult decât pe cele 
extrinseci (Vansteekiste et al. 2009). Se recomandă astfel formularea de către profesori a unor 
scopuri ale învățării specifice, nu vagi, realistice și pline de semnificații conectate cu scopurile 
intrinseci ale elevilor, în vederea acceptării și interiorizării lor. Acest demers necesită creativitate și 
gândire critică din partea profesorului.  

În ceea ce privește implicațiile practice în activitatea didactică, autorul face următoarele 
recomandări: 

1. Formularea unor scopuri foarte scurte și precise; 
2. Conectarea scopurilor activității de învățare la scopurile intrinseci ale elevilor, în 

vederea facilitării procesului de interiorizare, asimilare  a scopurilor propuse; 
3. În comunicarea scopului este foarte important să se utilizeze un stil care susține 

autonomia, comunicarea, în așa fel încât elevii să se simtă liberi să urmeze acel scop; 
4. Evitarea formulării unor scopuri extrinseci deoarece acestea acaparează procesul 

învățării mai mult decât contribuie la învățarea optimă. 
Neal (1991) vorbește despre o serie de strategii pe care profesorii pot să le utilizeze în 

vederea stimulării motivației elevilor în ceea ce privește sarcinile educaționale: 
1. Folosirea unor metode care să atragă atenția elevilor asupra subiectului prin: 

expunerea clară a finalităților sarcinii, a importanței sarcinii respective în efectuarea și a altor 
activități, sublinierea valorii practice a celor învățate, stimularea descoperirii, explorării, curiozității, 
precum și sublinierea faptului că acea sarcină este valoroasă și interesantă; 

2. Utilizarea nevoii elevilor de auto-competență și cunoaștere; 
3. Comunicarea unor așteptări pozitive la adresa tuturor elevilor; 
4. Acordarea de sprijin elevilor în privința stabilirii și atingerii scopurilor; 
5. Oferirea de feedback asupra progresului academic; 
6. Acordarea de recompense și a altor stimulente; 
7. Evidențierea și recompensarea efortului și a progresului; 
8. Utilizarea metodelor de învățare prin cooperare. 
Formularea unor expectanțe foarte clare contribuie la motivarea elevilor. Elevii trebuie să 

știe foarte clar ce anume trebuie să facă, modul în care vor fi evaluați, precum și care vor fi 
consecințele activităților desfășurate de ei în timpul activității de învățare. 

Fixarea unor obiective pe termen scurt motivează elevii deoarece sunt mai ușor de urmărit, 
iar efectele pozitive ale implicării în activitate care survin relativ repede se transformă în factor 
motivator activ pentru următoarele activități, respectiv următoarele obiective stabilite. 

Motivația intrinsecă a elevilor poate fi stimulată prin intermediul unor activități care 
promovează autonomia, precum și prin acordarea de feedback pozitiv asupra competențelor 
acestora (Enzle & Ross, 1978, apud Wild, Enzle & Hawkins, 1992). 

Aplicând conceptele teoriei autodeterminării se recomandă contextele educaționale relativ 
libere de forțe coercitive care pot promova autonomia elevilor și a profesorilor, facilitând 
cooperarea părților și stimulând motivația intrinsecă. Stilul didactic al profesorilor influențează 
motivația intrinsecă a elevilor, cât și rezultatele actului didactic, reflectate în achizițiile elevilor. 
Garbarino (1975, apud Wild, Enzle & Hawkins, 1992) a semnalat faptul că profesorii critici și 
imperativi diminuează implicarea elevilor, creativitatea, recomandându-se stilurile didactice 
suportive, promovând relativa autonomie (Grolnick & Ryan, 1987, apud Wild, Enzle & Hawkins, 
1992). 

Conform teoriei evaluării cognitive (Deci & Ryan, 1985, apud Deci & Ryan, 2000), 
motivația intrinsecă poate fi stimulată prin prezentarea optim atractivă a sarcinii, oferirea unui 
feedback constructiv imediat și eliberarea de constrângerea evaluărilor imperative. 



Deci & Ryan (2000) descriu mediu școlar care facilitează învățarea autodeterminată prin 
asigurarea condițiilor care permit satisfacerea a trei nevoi de bază, înnăscute: nevoia de a fi conectat 
la grup, de a fi eficient și implicat în procesul de asimilare a unor cunoștințe noi sau de formare a 
unor priceperi și deprinderi noi. 

Aplicarea principiilor teoriei autodeterminării în practica școlară în vederea promovării unui 
stil motivațional, nondirectiv, care susține autonomia  vizează următoarele aspecte: înțelegerea și 
luarea în considerare a perspectivei elevilor, răbdare și acordare de timp suficient pentru învățare, 
stimularea resurselor interioare de motivare, oferirea de explicații raționale, utilizarea unui limbaj 
nondirectiv, spijinirea dezvoltării motivaționale a elevilor precum și recunoașterea și acceptarea 
unor exprimări negative. 

Stilul motivațional care susține autonomia are ca scop identificarea, creșterea și dezvoltarea 
resurselor motivaționale interne ca interesele, preferințele, scopurile și nevoile psihologice (Assor et 
al., 2002; Reeve, 2006,  apud Reeve & Halusic, 2009). Efectele asupra elevilor ale acestui stil 
educațional se materializează în cultivarea motivației intrinseci, angajare voluntară în sarcinile de 
lucru, implicare activă în actul de învățare, precum și o stare de bine psihologic. 

Stimularea resurselor motivaționale interne ale elevilor reprezintă o strategie de bază a 
stilului motivațional care susține autonomia, dublată fiind de faptul că se fundamentează pe luarea 
în considerare a perspectivei elevilor în acest sens. Stilul este unic și se diferențiază de alte stiluri 
motivaționale prin viziunea din prisma perspectivei elevilor, prin implicarea elevilor în procesul 
instructiv, prin evaluări formative, întrebări de reflecție cu privire la cea nume ar dori elevii ca 
profesorii să facă pentru ca lecția să fie mai atractivă,  mai interesantă din punctul de vedere al 
interesului pentru subiectul în cauză, întrebări pe care și le pun dascălii din perspectiva elevilor sau 
la care răspund direct elevii. 

Stipek (1996) sugerează o serie de strategii pe care profesorii le pot utiliza în vederea 
stimulării motivației intrinseci a elevilor: 

1. Proiectarea unor sarcini didactice provocatoare care pot fi finalizate cu un efort 
moderat; 

2. Folosirea tehnicii „pașilor mici”, sarcinile cu grad de dificultate ridicat fiind divizate 
în subobiective; 

3. Utilizarea sarcinilor de lucru diferențiate; 
4. Definirea succesului în termeni de performanțe personale, în raport de progresul 

individual, nu relativ de rezultatele celorlalți; 
5. În cazul competiției trebuie asigurate șanse egale de a câștiga pentru toți elevii; 
6. Furnizarea de feedback frecvent și clar; 
7. Acordarea condiționată a recompenselor în funcție de progres și rezultate. 
Stilul care susține autonomia nu este echivalent cu permisivitate excesivă, deoarece nu 

presupune faptul că elevii pot face ce vor, obiectivele, cerințele fiind clar formulate, feedbackul 
imediat, iar structurarea modului de desfășurare a lecției este detaliată și consecvent urmărită, odată 
cu achizițiile elevilor și modul cum operează cu aceste achiziții. 

Este foarte important modul în care stimulăm interesul elevilor pentru activitatea de 
învățare, cum introducem tema nouă supusă învățării. Reeve & Halusic (2009) sintetizează 
rezultatele mai multor cercetări în ceea ce privește implicarea inițială a elevilor în activitate pornind 
de la structurarea lecțiilor pe interesele elevilor (Schraw & Lehman, 2001), pe nevoia de 
autonomie(Reeve & Jang, 2006), competență (Ryan & Grolnik, 1986), preferințe (Halusic & Reeve, 
2009), provocări (Clifford, 1990), personalizare (Cordova & Lepper, 1996), scopuri intrinseci 
(Vansteenkiste et al., 2004). Scopul acestor strategii este de a mobilizare resursele interioare ale 
individului, respectiv stimularea motivației intrinseci. Chiar în condițiile implicării elevilor în 
activități cu potențial neinteresant este foarte importantă explicarea motivelor pentru care este 
necesară asimilarea acelor cunoștințe, precum și internalizarea acelor explicații, transformarea 
scopurilor externe în scopuri intrinseci prin conectarea activității cu nevoia individuală de 
competență. 



Dacă pe de o parte aspectul motivațional vizează inițierea actului învățării, un element 
extrem de important este reprezentat de persistența motivație până la atingerea scopului. Strategiile 
didactice care stimulează resursele motivaționale interne, dau sens și vitalizează activitatea de 
învățare prin asigurarea de condiții care satisfac nevoile înnăscute de autonomie (prin interiorizarea 
scopurilor, explicații raționale), competență (printr-un climat propice, bazat pe atingerea scopurilor, 
provocări echilibrate, feedback constructiv), cooperare (învățare prin cooperare, climat suportiv, 
asigurarea afilierii la grup) pot menține elevii angajați activ în sarcina de lucru (Jang, 2008, apud 
Reeve & Halusic 2009). 

Cât privește modul de adresare corespunzător stilului care susține autonomia, acesta se 
caracterizează prin lipsa tonului critic, limbaj flexibil, minimizarea orientării externe a activității, a 
presiunii, a impunerilor deoarece acestea înăbușe resursele motivaționale interne. Prin utilizarea 
limbajului încurajator se urmărește obținerea unor explicații privind cauzele unor comportamente 
deficitare, precum și sugerarea unui anumit tip de acțiune, nu impunerea ei. 

De foarte multe ori regulile, cerințele, agendele de timp ale clasei nu corespund cu 
preferințele, nevoile interne ale elevilor. Acesta este momentul în care apar o serie de probleme de 
ordin motivațional, comportamental. Profesorilor le vine extrem de greu să accepte sentimentele 
negative ale elevilor la adresa sarcinilor de lucru, a comportamentului, atitudinii dascălilor. De cele 
mai multe ori, profesorii răspund prin atitudine directivă și critici, alterând și mai mult resursele 
motivaționale interne ale elevilor (Assor at al., 2005, Reeve & Halusic, 2009). O strategie eficientă 
este aceea de a încerca să înțeleagă reacțiile elevilor și de a găsi soluții împreună cu aceștia, dând 
sens activității, împărtășind experiențe. 

Stilul motivațional care susține autonomia se caracterizează prin structurarea strategiei 
didactice ținând cont de perspectiva, punctul de vedere al elevilor, atitudine deschisă față de 
gândurile, sentimentele, scopurile și comportamentele elevilor și utilizarea acestora. Se creează 
astfel condiții privind încurajarea autodeterminării și dezvoltarea motivațională a elevilor. 

O serie de cercetări au relevat faptul că profesorii pot învăța să adopte un stil care susține 
autonomia elevilor (Reeve, 1998, deCharms, 1976, apud  Reeve & Halusic 2009), contrazicând 
astfel afirmațiile conform cărora ar fi exclusiv o trăsătură de personalitate a acestora, o schimbare în 
acest sens fiind ca și când ar adopta o nouă personalitate. 

Deseori, profesorii subliniază relevanța procesului de învățare (Assor et al., 2002, apud 
Vansteekiste et al. 2009) deoarece, dacă elevii înțeleg scopul căruia îi servește respectiva activitate 
de învățare, vor depune mai mult efort, se vor simți implicați, vor resimți sarcina de lucru drept un 
instrument care servește atingerii un scop valorizat (Lens, 2006, apud Vansteekiste et al. 2009), 
înțeles, acceptat, interiorizat. Prezentarea implicațiilor diferitelor scopuri se va face într-un mod 
empatic, permițându-se persoanei să-și aleagă singură direcția. Motivul acestei strategii este de a 
spori gradul de conștientizare al individului în ceea ce privește scopurile, variantele posibile, 
implicațiile acestora, respectându-i alegerile și ajutându-l să poată face alegeri informate. 
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150. METODE ŞI STRATEGII DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV 
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 Ce presupune învăţarea centrată pe elev? 
 Care este rolul metodelor de învăţare centrată pe elev? 
 Ce metode folosim?       
 
CE PRESUPUNE ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV? 
• Învăţarea  centrată pe elev reprezintă o abordare  care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea 

programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie  
implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie. 
 

AVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEV: 
• Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare; 
• Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordari folosesc învăţarea 

activă; 
• Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 
• Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecarui elev, de 

capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice. 
 

CARE ESTE ROLUL METODELOR DE ÎNVAŢARE CENTRATĂ PE ELEV? 
• Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi de 

substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care sa fie capabili sa le aplice în 
viaţa reală. 

• Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu 
alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra 
elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la copii. 

• În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii activ-
participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior în 
spirala modernizării strategiilor didactice.            
 

CE METODE FOLOSIM? 
Metode cu valenţe creatoare: 
 ;Brainstormingul٭
 ;”Metoda ,,ciorchinelui٭
 ;Turul galeriei٭
 ;Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6٭
 ;Dezbaterea panel٭
 ;”Debate,,٭
 .Jocul de rol٭
 
Metode cu valenţe activizatoare: 
 ;Metoda cadranelor٭
 ;Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat٭
 ;Mozaicul٭
 ;Discuţia٭
 ;Reţeaua de discuţie٭
 ;Cubul٭
 ;Organizatorii grafici٭
 ;Problematizarea٭
 .Studiul de caz٭



 
METODA CUBULUI 
 Este o metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din 
mai multe perspective. 
 ETAPE: 
 1. Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează. 
 2. Se anunţă tema/subiectul pus în discuţie; 
 3. Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele înscrise pe 

feţele cubului; 
 4. Se comunică forma finală a scrierii, îitregului grup (se pot afişa/nota pe caiet). 
Exemplu: Limba şi literatura română 
                 Clasa a IV-a 
                 Lecţia: Substantivul (consolidare) 
  1. Descrie partea de vorbire: substantiv. 
Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufleteşti, acţiuni se 
numeşte substantiv.      
  2. Compară în exemplele următoare felul substantivelor. 
Toţi copiii s-au aşezat pe pământ să iarba. (substantiv comun) 
Planeta Pământ are mulţi locuitori. (substantiv propriu) 
Copiii scriu frumos. (acţiune-verb)  
Scrisul este o necesitate. (denumirea acţiunii-substantiv) 
Pisica toarce pe sobă. (denumeşte o fiinţă) 
Cartea este interesantă. (denumeşte un lucru) 
 3. Analizează substantivele subliniate din propoziţia: Maria merge la  cumpărături. (fel, gen, 
număr). 
Maria – substantiv propriu, genul feminin, numărul singular. 
cumpărături – substantiv comun, genul feminin, numărul plural.  
4. Asociază substantivelor următoare adjective:  
 fata.....(frumoasă)                fetele....(ascultătoare) 
 cântece...(interesante)          cântecul...(nou) 
 băieţi..(harnici)                    băiatul...(scund) 
5. Aplică utilizând într-un scurt text (dialog) 5/10 substantive pe care să le subliniezi. 
 Maria a plecat în excursie. Ea vede multe lucruri interesante. Şi-a cumpărat suveniruri pentru 
cei de acasă. Ce bucuroasă este fata  că a mers in excursie! 
6. Argumentează de ce cuvintele subliniate în propoziţia următoare sunt substantive: 
                Elevii merg la şcoală. 
 - denumesc   * fiinţe:elevii; 
                           * lucruri:şcoală; 
     - se numără:  un elev-doi elevi; 
                            o şcoală-două şcoli; 
     -li se poate adăuga un adjectiv: elevii harnici; frumoasa şcoală. 
 
METODA ,,ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT 
 Metoda se bazează pe cunoaştere şi experienţele anterioare ale elevilor, pe care le vor lega 
de noile informaţii ce trebuie învăţate. 
 ETAPE: 
  •Listarea cunoştinţelor anterioare 
despre tema propusă; 
  •Construirea tabelului (învăţător); 
  •Completarea primei coloane; 
  •Elaborarea întrebărilor şi completarea coloanei a doua; 
  •Citirea textului; 
  •Completarea ultimei coloane cu răspunsuri la întrebările din a doua coloană, la care 
se adaugă noile informaţii; 
  •Compararea informaţiilor noi cu cele anterioare; 
  •Reflecţii în perechi/cu întreaga clasă. 



 
METODA CIORCHINELUI 
 Este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care constă în evidenţierea de către 
elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. 
 ETAPE: 
  1. Scrierea unui cuvânt/ a unei propoziţii – nucleu; 
   2. Găsirea unor cuvinte/ sintagme în legătură cu termenul pus în discuţie (noţiuni 
generale); 
   3. Trasarea unor linii de la cuvânt/ propoziţie – nucleu către cuvintele/ sintagmele 
noi; 
  4. Completarea schemei până la exprimarea timpului. 
   

 



Metodele active acordă valoare activismului subiectului: 
 Valorifică gândirea critică/ creativitatea; 
 Presupun complementaritate – relaţii; 
 Sistematizează experienţe subiective; 
 Presupun colaborare – cercetare comună; 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

Acest tip de interactivitate determină ,,identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta 
este antrenat“ ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei formări. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

      1. Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi. 
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         învăţare cognitiv-constructivistă, E.D.P., R.A., Bucureşti 
      4. MEC, UNICEF (2006),  Strategii edcuaţionale centrate pe elev,  Bucureşti 
      5. Păcurari, O., Ciohodaru, E., Marcinschi, M., Constantin,T.  (2005),  Să  ne  cunoaştem   
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Modernizarea învǎțǎmântului matematic înseamnǎ în primul rând includerea în conținutul 

acestei discipline a cuceririlor acumulate  şi tratarea ei ca ştiințǎ a structurilor precum şi asimilarea 
lor într-o manierǎ modernǎ. 

Dezvoltarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare exercită o influenţă din ce în ce 
mai puternică asupra societăţii, afectând modul în care oamenii lucrează şi comunică şi, în mod 
inevitabil, influenţează şi modul în care copiii şi tinerii învaţă, felul în care ei sunt instruiţi şi 
educaţi. Odată cu progresele tehnologiilor, se pot prezenta conţinuturile de studiat în variate forme 
multimedia şi în multiple combinaţii ale acestora, cu consecinţe vizibile asupra implicării elevilor în 
moduri (stiluri) active de învăţare. Există moduri centrate pe a citi textul, a urmări imagini, a auzi 
informaţia, acţiuni întregite cu a vorbi, a scrie, a acţiona, a exersa (pe calculator). 

Prin utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale, elevii sunt mult mai atraşi de 
studiu, îşi măresc interesul pentru şcoală, le creşte responsabilitatea, motivaţia învăţării, îşi lărgesc 
sfera de cunoaştere. 

Softul educaţional este un program proiectat pentru a fi folosit în procesul de predare-
învăţare-evaluare, fiind un mijloc de instruire interactiv, care oferă posibilitate de individualizare. 
Este realizat în funcţie de anumite cerinţe pedagogice (conţinut specific, caracteristici ale grupului 
ţintă, obiective comportamentale şi anumite cerinţe tehnice: asigurarea unei interacţiuni 
individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative). 

Softul educaţional reprezintă orice produs soft în orice format (exe sau nu) ce poate fi 
utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs, 
etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, 
etc.). 

Deoarece trăim într-o societate bazată pe cunoaştere, noi, profesorii trebuie să ne adaptăm 
mereu cerinţelor impuse de mersul vremii. Nu mai sunt suficiente metodele deja aplicate, ci este 
necesar să creăm, alături de elevi, noi mijloace, metode de învăţare. Softul educaţional este 
răspunsul la standardele societăţii bazată pe cunoaştere. 

Softul educaţional reprezintă un instrument eficient în procesul instructiv-educativ atât 
pentru elevi, cât şi pentru profesori. Profesorii au posibilitatea de a-şi crea propriile softuri 
educaţionale, în funcţie de scopul urmărit, solicitarea contextului, particularităţile individuale ale 
elevilor. Ȋn varianta iniţială, softul se numeşte educaţional deoarece prin interacţiunea elevului cu 
softul se produce învăţarea. 

Acum există însă o multitudine de softuri care sunt folosite în procesul instructiv-educativ, 
dar au fost create pentru a facilita un anumit proces (ex. editoarele de text) sau pentru a prezenta o 
informaţie specifică unui domeniu. Acestea sunt softuri tematice educaţionale, deşi ele nu 
integrează prin proiectare o strategie care să asigure învăţarea. 

Cele care permit atingerea performanţei marcate de obiectivele în raport cu care au fost 
proiectate se numesc softuri educaţionale interactive. Aceste softuri au o anumită adresabilitate, 
adică în proiectarea lui se ţine cont de particularităţile populaţiei de elevi căreia i se adresează. 

Odată cu introducerea în practica instruirii a acestor tehnologii, alături de modul tradiţional 
de învăţământ ,,faţă în faţă”, cu săli de clasă şi toate celelalte constrângeri temporale şi dependenţe, 
se creează un nou mediu de învăţare, cu totul diferit, construit în jurul acestor noi tehnologii care 
dau altă imagine şcolii.  

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele 
didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor 



informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru 
aceştia şi facilitării  prezentării informaţiilor. 

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la 
acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, 
dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în 
diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se 
implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei. 

Din experienţa pe care o am în folosirea calculatorului în şcoală sau în viaţa personală, îmi 
dau seama că introducerea acestuia în cadrul procesului de instruire şi educare are importanţă 
deosebită alături de celelalte mijloace de învăţământ. 

Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că presupune participarea 
activă a elevilor în procesul de predare – învăţare - evaluare şi că permite dezvoltarea intelectuală a 
acestora, adecvată ritmului lor de lucru. 

Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un  mijloc 
de transmitere a informaţiei, ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor 
elevului. 

Atunci când învăţătorul îşi proiectează activitatea didactică va ţine cont de momentul în care 
vrea să aplice tehnologia informaţiei în predare, adică când utilizarea calculatorului este necesară 
pentru atingerea obiectivelor propuse, adică: 

- modul în care tehnologia informaţiei oferă accesul la informaţii; 
- modul în care tehnologia informaţiei îl poate ajuta să demonstreze, să explice diverse 

aspecte; 
- modul în care tehnologia informaţiei ajută să analizeze modele existente, să comunice, să 

caute informaţii. 
De asemenea, învăţătorul trebuie să ştie modul în care tehnologia informaţiei poate fi 

folosită pentru atingerea obiectivelor, metode de evaluare a progresului la disciplină, metode de 
evaluare a reuşitei lecţiei, impactul pe care îl are tehnologia informaţiei în cadrul lecţiei. 

Calculatorul poate fi folosit în procesul de predare integral sau numai în anumite secvenţe 
ale lecţiei. 

Spre exemplu la o lecţie de matematică, " Figuri geometrice " se pot oferi ca sarcini de 
lucru: 

- recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice;  
-stabilirea legăturii între cuvinte cheie şi figurile respective; 
-desenarea a două pătrate în interiorul unui cerc; 
- calculul ariilor unor figuri geometrice folosind caroiaje pătrate cu latura de 10 mm; 
- colorarea diferită a interiorului şi exteriorului unor figuri geometrice.               
Pentru exersarea cunoştinţelor despre elementele de geometrie la clasa I se poate folosi 

softul „Cursa campionilor” de la Varox. 
Acest program se adreseazã copiilor de clasa I, având ca scop principal formarea unei 

gândiri matematice logice, formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant 
pentru viaţa socialã, manifestarea tenacitãţii, a perseverenţei, a capacitãţii de concentrare şi a 
atenţiei distributive, dezvoltarea iniţiativei, a unei gândiri deschise, creative, a independenţei în 
gândire şi în acţiune. Cu ajutorul acestui instrument elevul poate identifica diverse forme 
geometrice din mediul înconjurător, să găsească un număr cât mai mare de triunghiuri, pătrate etc. 
Formele geometrice pot fi folosite pentru a crea imagini speciale, care se evidenţiază prin simetrie şi 
armonie. Se poate dovedi acest lucru, propunând elevului să împartă o coală de hârtie în mai multe 
poligoane regulate. Se poate începe de la cele mai simple forme geometrice şi continua cu 
poligoane din ce în ce mai complexe, pe care să le coloreze diferit. 

Introducerea noţiunilor despre formele plane şi formele spaţiale la clasa a II-a se poate 
realiza cu ajutorul softului „Secretul numerelor şi al formelor” de la Editura Edu. 



Pentru capitolul „Elemente de geometrie”, softul „Secretul numerelor şi al formelor” 
cuprinde lecţiile interactive „Nava cosmică şi figurile ei” şi „Pe planeta Geo”, elevul fiind 
personajul principal ce rezolvă situaţiile problemă, iar la final primeşte un calificativ. 

Clasele a III-a şi a IV-a au inclus în finalul studiului unităţii de învăţare “Elemente de 
geometrie” din semestrul al II-lea, învăţarea intuitivă a corpurilor geometrice. Dat fiind faptul că 
redarea în plan bidimensional, pe hârtie, a corpurilor (care au trei dimensiuni), ridică mari probleme 
de acurateţe, calculatorul poate oferi, fie şi iluzoriu, imaginea tridimensională a corpurilor. 

Mediul oferit de Microsoft Office Word permite aceasta la un nivel mediu, dar acceptabil 
pentru nivelul de intuire al elevilor din ciclul primar.  

În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea 
calculatorului în învăţare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestuia: 
interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, 
mai ales, faptul că pot interacţiona cu fiecare elev în parte. 
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A activiza vocabularul înseamnă a determina utilizarea tuturor cuvintelor cunoscute în 

exprimare de către cineva.  
A îmbogăţi înseamnă a mări vocabularul unei persoane cu noi cuvinte întâlnite; a adăuga 

cuvinte noi pe care să şi le însuşească activ. Acestea variază de la un vorbitor la altul.  
Nuanţarea reprezintă aspectul uşor deosebit al sensului de bază al unui cuvânt (Coteanu, p.9, 

448, 610).Pentru a obţine rezultatele în acest demers instructiv, orice cadru didactic trebuie să 
găsească, să îmbine şi să folosească adecvat şi creator metodele didactice. Acestea alcătuiesc un 
sistem educaţional coerent, cu caracteristici şi implicaţii specifice, oferind posibilitatea realizării 
unei anumite clasificări (tipologii) pe care o notăm în continuare (Bontaş, p. 162).  

a.Metode clasice-tradiţionale: expunerea orală, conversaţia, demonstraţia intuitivă, lectura – 
studiul cu cartea, etc. Aceste metode şi-au diminuat mult caracterul clasic-tradiţional “integrând 
elemente noi, moderne, cum ar fi dialogul, demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale, 
experimental”, (Bontaş, p. 163) etc. 

b.Metode moderne: descoperirea şi problematizarea, modelarea, simularea, cooperarea, 
asaltul de idei, studiul de caz.Metodele enumerate nu mai pot fi considerate acum moderne pentru 
că” s-au integrat ca metode normale, obişnuite în realizarea procesului de predare învăţare”. 

Stăpânind mijloacele procesului formativ, orice cadru didactic trebuie să identifice metodele 
eficiente şi modalităţile lor de combinare, astfel incât rezultatele propriei activităţi  instructiv-
educative să fie cele precizate în obiectivele iniţial stabilite. În acest scop, specialiştii sugerează: 

- regândirea procesului de învăţământ, astfel încât să fie posibilă o deplasare reală de la 
ponderea de informaţii la formarea de capacităţi şi competenţe;  

- schimbarea mentalităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte pregătirea lor 
psihopedagogică, pentru ca transformarea elevului din obiect al educaţiei în participant activ la actul 
educaţional să constituie obiectivul central al învăţământului românesc. 

Fiecare tip de lecţie desfăşurat presupune aplicarea unei strategii didactice, o combinare a 
metodelor, a mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a elevilor, în scopul realizării 
obiectivelor pedagogice. 

Explicaţia este o metodă intuitivă, preponderent verbală. Este centrată pe acţiunea cadrului 
didactic. Este frecvent întâlnită în şcoala generală, atât ca metodă cât şi ca procedeu; poate fi, de 
exemplu, procedeu pentru metoda observaţiei. Proiectarea şi aplicarea acestei metode solicită 
respectarea principiilor didactice în interacţiunea lor. Cadrul didactic ce recurge la această metodă 
trebuie să sintetizeze informaţia explicată, urmărind o logică a comunicării pentru a fundamenta 
înţelegerea şi aplicabilitatea de către elevii mici. Va fi atent ca limbajul utilizat să fie accesibil şi 
bazat pe aspecte intuitive, pentru a putea fi înţeles de elevi. În practica didactică se recomandă 
împletirea acestei metode cu altele, care să-i compenseze lipsa caracterului activ.Recurgem la 
explicaţie în toate clasele ciclului primar. Datorită vârstei, aceştia nu îşi pot însuşi noţiunile de 
vocabular pe bază de reguli. Exemplu, în receptarea poezia “Micul şcolar” de Maria Gardin, propus 
pentru studiu în Abecedar, primul vers :Mi-a bătut copilăria-n geam, nu semnifică gestul bătăii în 
geam ci, împreună cu următoarele / Şi mi-a spus că vrea să mai rămână / Să o port cu mine în 
ghiozdan/ Să-nvăţăm cuminţi limba română/ sugerează necesitatea zăbovirii la preocupările vârstei 
- învăţarea-  aspect greu de sesizat de copii fără explicaţia adecvată a învăţătorului. Aceeaşi situaţie 
întâlnim la toate celelalte clase începând cu primul text, imnul ţării „Deşteaptă-te, române!” de 
Andrei Mureşanu, în care expresiile. somn de moarte, barbarii de tirani, cruzii tăi duşmani, etc 
solicită învăţătorul să recurgă la impletirea metodei explicaţiei cu altele,pentru ca elevii să perceapă 
puterea de sugestie a cuvintelor şi expresiilor, să identifice sensul lor figurat.Explicaţia este folosită 



şi atunci când elevii nu cunosc înţelesul unui cuvânt nou. În astfel de situaţii recurgem la ajutorul 
dicţionarului din cadrul textului citit, la Micului dicţionar de la sfârşitul manualului, la DEX-ului, la 
sinonime si antonime, la ajutorul unor contexte, la alte modalităţi.  

Cvintetul este o metodă individuală în care copiii pot sintetiza aspectele enunţate, pot să-şi 
exprime sentimentele faţă de subiectul abordat prin intermediul a 5 elemente dispuse în versuri: 
tema – un subiect; descrierea temei – două adjective; acţiuni legate de temă – 3 verbe la gerunziu; 
sentimente generate de temă – o expresie formată din 4 cuvinte; un sinonim pentru temă – un alt 
subiect.  

Avantajele metodei:  stimulează imaginaţia elevilor;  aceştia îşi descoperă abilităţi pe care 
nu şi le cunoşteau; stimulează creativitatea şi puterea de sinteză. Exemplificăm: copiii = tema; 
studioşi, consecvenţi = descrierea temei: citind, înţelegând, aplicând= acţiuni legate de temă;  
dăruire speranţă, încredere, iubire = sentimente generate de temă;   viitorului = oamenii ţării de 
mâine ; un alt subiect. Metoda se utilizează cu eficienţă la toate clasele.    

Copiii, 
studioşi, consecvenţi, 

înţelegând, aplicând, crescând 
speranţă, încredere, iubire, dăruire, 

viitorului! 
 
Eseul de cinci minute. Metoda se foloseşte la sfârşitul orei, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi 

sistematizeze ideile din tema prezentată. Folosirea ei oferă învăţătorului o imagine mai clară asupra 
modului în care elevii au asimilat cunoştinţele. Acesta va cere elevilor: 

-să noteze un aspect reţinut din ora respectivă (o idee, un termen, un personaj); 
-să formuleze o întrebare cu privire la un aspect reţinut din tema predată.               
Învăţătorul strânge eseurile imediat ce elevii le-au terminat de efectuat şi le foloseşte pentru  

planificarea conţinutului orei următoare. 
Ofer un eseu realizat de un elev din clasa a IV a, după acelaşi text „Ciuboţelele 

Ogarului”C.Gruia: 
 « Cred că ogarul este omul lacom ce păcăleşte pe alţii. Iepurele a fost păcălit pentru că a 

crezut în spusele ogarului. A plâns după ce a dat galbenii pe mâncare şi a înţeles că a rămas fără 
ciubote. El a crezut că ciubotele ogarului se cuvin a fi ale lui. De accea le-a luat ».( M.I. cl.a IV a). 

Concluzii    
Îmbogăţirea vocabularului presupune lărgirea progresivă a sferei de cunoaştere a elevilor, a 

experienţei lor de viaţă, presupune dobândirea de noi achiziţii care să contribuie la constituirea şi 
dezvoltarea conduitei verbale. Activizarea, îmbogăţirea, nuanţarea vocabularului elevilor din ciclul 
primar este sarcina esenţială a învăţătorului. Cunoscând şi respectând particularităţile individuale 
ale elevilor noştri,  ne străduim să identificăm permanent metode  viabile de predare-învăţare, care 
să uşureze drumul spre înţelegere şi cunoaştere. Prin receptarea textelor literare ale manualelor 
şcolare, a celor recomandate de lectura particulară, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice de 
vocabular, urmărim formarea deprinderilor de exprimare corectă, clară, nuanţată;  prin  studiul 
sistematic al noţiunilor de gramatică – morfologie şi sintaxă – recomandate pentru fiecare clasă a 
ciclului primar, încercăm permanent conştientizarea şi aplicarea normelor de folosire corectă a  
topicii, a acordului,  a semnelor de punctuaţie, etc. Activizându-i permanent, punându-i în anumite 
situaţii problematice, determinându-i să desfăşoare o activitate independentă susţinută, urmărim 
stimularea gândirii şi a creativităţii lor, identificabile în exprimarea ideilor proprii în propoziţii şi 
fraze corecte, clare, nuanţate. 

Ne străduim permanent să fim un model de exprimare pentru elevii noştri, să-i atragem spre 
însuşirea conştientă a bogăţiei nelimitate a mijloacelor de exprimare, să menţinem faţă de manual, 
de programă, de metodică o atitudine creatoare, să considerăm propria activitate mereu perfectibilă, 
să ne angajăm într-o permanentă confruntare cu tot ce apare nou în specialitate, metodică şi 
pedagogie; să folosim aceste noutăţi în mod creator, pentru ca bazele metodologiei noastre să fie cât 
mai solide.  



Manifestând creativitate în situaţiile de comunicare, orice învăţător determină avântul 
libertăţii cugetului şi a imaginaţiei celor din bănci, realizează un echilibrul între preocupările pentru 
formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare a elevilor şi dorinţa de a dezvolta 
exprimarea lor corectă, orală şi scrisă. Munca susţinută şi responsabilă, inventivitatea şi stilul de 
comunicare a dascălului cu şcolarul  mic sunt încununate de succes, dacă măiestria pedagogică în 
proiectarea lecţiilor respectă cu rigurozitate cerinţele unui învăţământ modern. 

Cadrul didactic este elementul activ, modelator în clasă! Sarcină lui nobilă?! Trezirea 
sensibilităţii faţă de frumuseţea limbii! Istoria învăţământului din ţara noastră l-a reţinut în nume 
ilustre ca: Gheorghe Lazăr, Ion Creangă, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga….Alteori îl numim simplu, 
fie direct, fie indirect: învăţător, apostol, dascăl, domnul, doamna sau învăţătorul meu, profesorul 
meu precum: D-l Trandafir, d-l Teodorescu, Bazil Dragoşescu sau mai simplu: bădiţa Vasile.  
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153. METODE MODERNE DE PREDARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
Prof.înv. primar: Bejerea Maria 

Şcoala Gimnazială Ştiuca, Timiş 
 
Desfăşurarea procesului de învăţământ demonstrează că bunul său mers ca şi rezultatele 

obţinute depind de metodele utilizate. Însuşirea unor cunoştinţe sau comportamente se poate realize 
mai uşor sau mai greu în funcţie de metodele utilizate. Metodele constituie instrumente importante 
aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoaştere şi utilizare depinde eficienţa muncii 
educative.Fiind cel mai intim legată de activitatea sa, alegerea şi combinarea metodelor reprezintă 
terenul pe care se poate afirma cel mai uşor creativitatea didactică. 

 Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării 
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica 
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii 

Voiprezentacâtevametodemodernepe care le-am folositînorele de limbaşiliteraturaromână la 
clasă. 

Explozia stelară   
Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, se bazează peformularea de 

întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. 
 Materialul necesar pentru aplicarea metodei: o stea mare,cinci steluţe micide culoare 

galbenă,cinci săgeţi roşii,jetoane. 
 Etape 
1. Elevii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat.Pe steaua mare se scrie sau se 

desenează ideea centrală. 
2. Pe cele cinci steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE? CINE? UNDE? DE CE? 

CÂND? ,iar cinci elevi din clasă extrag câte o întrebare, după care fiecare îşi va alege câte trei, 
patru colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. 

Pentru elaborarea întrebărilor grupurile cooperează. 
3. La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluţei mari iar fiecare grup 

prezintă întrebările elaborate adresându-le celorlalţi.Elevii din celelalte grupe răspund la întrebări 
sau formulează întrebări la întrebări. 

 Se apreciază efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum şi modul de cooperare şi 
interacţiune 

Ciorchinele  
Este o tehnică de predare-învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis.Poate 

fi utilizat in activitatile de invatare, de fixare a cunostintelor si la evaluarea sumativa a uneia sau a 
mai multor unitati de invatare 

Etape: 
• Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau a unei 

foi(deexemplu:  părţi de vorbire).Pe masura ce vin ideile, se formează “ramuri” care se trec în 
cercuri mai mici pe lateral, legate de subiectul principal prin linii.Aceste “subiecte-ramura” pot 
avea,la rândul, “subiecte-mlădite”.Un subiect poate avea numeroase ramuri, iar o ramură numeroase 
mlădițe. 

• Elevii vor spune rapid cuvinte legate de tema propusă. 



• Învăţătorul va trage linii între cuvintele care derivă unele din altele 
• Se scriu toate cuvintele propuse de elevi fără nicio evaluare a acestora până la 

expirarea timpului alocat activităţii sau până la epuizarea ideilor ce apar. 
• Produsele finale pot rămâne afişate în clasă, iar cele individuale se vor păstra în 

Portofoliul elevului. „Ciorchinele” se poate utiliza cu succes la toate clasele, gradul de complexitate 
al acestuia se organizează în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor.  

 
Cvintetul: 
 Cvintetul este o poezioară de cinci versuri prin care se rezumă un conţinut de idei. Este un 

instrument de evaluare a intelegeriitextuluisi de exprimare a creativitatiielevilor. Scrierea acestuia 
presupune o reflective bazata pe înțelegerea nuanțată a sensului subiectului ales. Activitatea se 
poate desfăşura individual, în perechi, în echipă. 

Structura: - are un titlu; 
• Primul vers este un singur cuvânt- cheie (substantiv); 
• Al doilea vers este format din două adjective care descrie ceva; 
• Al treilea vers este format din trei verbe ( de obicei la gerunziu); 
• Al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă păreri, sentimente faţă de 

subiectul în cauză; 
• Al cincilea vers este un cuvânt care exprimă esenţa problemei. 
Brainstorming (asaltul de idei) 
Reprezinta formularea a cat mai multor idei formularea a cat mai multor idei oricat de 

fanteziste ar putea parea acestea-ca raspuns la o situatie enuntata,dupa principiul cantitatea 
genereaza calitatea. 

Etape: 
• Alegerea temei si a sarcinii de lucru; 
• Solicitarea exprimarii intr-un mod cat mai rapid, in fraze scurte si concrete, fara 

cenzura, a tuturor ideilor legate de rezolvarea unei situatii-problema conturate. Înregistrarea tuturor 
ideilor în scris (pe tablă, flipchart). 

• Reluarea ideilor emise pe rand si gruparea lor pe categorii,simboluri, cuvinte cheie, 
imagini care reprezinta diferite criterii. 

• Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, 
la nivelul clasei sau al unor grupuri mici. 

• Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru 
problema supusă atenţiei. În această etapă se discută liber, spontan, riscurile şi contradicţiile care 
apar. 

• Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, 
colaje, imagini, desene, cântece, joc de rol etc. 

 Reguli ce trebuiesc respectate pentru desfasurarea optima a acestei 
 metode:solicitarea de exprimare a ideilor rapid în fraze, propoziţii sau cuvintescurte si 

concrete fara cenzura;sunt interzise aprecierile critice, ironiile, contradicţiile, orice manifestare de 
acest gen care inhibă imaginația participanților; sunt încurajate asocițtiile neobișnuite de idei, 
combinările și ameliorarile soluțiilor propuse de ceilați; imaginația trebuie ăa fie liberă, 
exprimându-se orice idee îi vine elevului în minte, care este acceptată faăa cenzură; toti elevii 
trebuie să comunice o idee. 

 
Harta povestirii 
Este o forma de organizare si sintetizare a continutului informational al unui text. 
Structura: 
• Localizarea evenimentului (spatiugeografic,cultural, social); 
• Problema, motivul, aspectul generativ; 
• Evenimentele, etapele, fragmentele; 
• Personajele; 



• Solutiile; 
• Concluziile. 
Sarcini:  citirea de către elevi a unui text;orientarea lecturii cu ajutorul unor întrebări astfel 

formulate încât răspunsurile să nu fie oferite de-a gata, ci să fie descoperite de către elevi prin 
studierea atentă a textului. 
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154. INVESTIGARE  DIALECTALĂ  ÎN  SATUL  MIRON  COSTIN,  
JUDEȚUL  NEAMȚ 

 
Prof. înv. primar, Violeta Chelaru, 

 Școala  Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Roman 
 
Suntem  în  satul  Miron  Costin,  anul  2017 d. Hr. Satul  este  altul,  oamenii  sunt  alţii... 
Închideţi  ochii  şi  imaginaţi-vă  că  sunteţi  primul  om  înrădăcinat  pe  acest  pământ. Vă  

veţi  rostui  după  puteri,  veţi  creşte  copilul,  casa,  pomul. Veţi  creşte  satul... 
Dar,  ca  legea  nemiloasă  a  uitării  şi  a  distrugerii  să  nu  vă  atingă,  deschideţi  ochii! 
Nu departe de vatra mușatină a Romanului, urcând din şesul Moldovei, ajungeți la vechiul 

sat Miron Costin. Pământul  acesta,  binecuvântat  de  Dumnezeu,  este  populat  încă  din  secolul  
al XIV-lea,  când  purta  denumirea “Brănişteni”. ”În  anul  1630,  tatăl  cronicarului  Miron  
Costin  cumpără  jumătate  din  fostul  sat  Bărboşi,  situat  la  nord  de  Brănişteni. Acest  fapt  
determină  stabilirea  familiei  Costin  la  conacul  din  Bărboşi  şi,  totodată,  întregirea  moşiilor  
prin  cumpărarea  unor  suprafeţe  de  teren  din  Brănişteni. Tragicele  evenimente  din  1691  îl  
găsesc  pe  marele  om  politic,  diplomat,  istoric  şi  cronicar  în  satul  Brănişteni, loc de ultim şi 
nesfârşit popas, în trecerea sa prin viaţa lumii. Fraţii  săi  au  fost  nevoiţi  să  părăsească  ţara,  
ceea  ce  a  presupus  şi  părăsirea  conacului  de  la  Bărboşi,  ruinarea  şi,  în  ultimă  instanţă,  
dispariţia  lui.  

În  anul  1957,  ca  urmare  a  dorinţei  cetăţenilor  din  localitatea  Brănişteni,  conducerea  
statului  acordă  numele  actual, Miron Costin, în  semn  de  cinstire  adus  cronicarului  
moldovean. În  prezent,  face  parte,  ca  sat  component,  din  comuna  Trifeşti”. 

Graiul  locuitorilor  din  Miron  Costin  se  încadrează  în  graiul  moldovenesc. Este  
apropiat  de  limba  literară,  dar  oamenii  mai  în  vârstă  păstrează  unele  forme  cu  specific  
moldovenesc. 

 
Fonetica – diftongii  şi  vocalele  se  modifică  în  funcţie  de  poziţia  lor  în  cuvinte: 

# Diftongul  <ea> se  închide  în  <e>  accentuat: duşumea / duşumé; a bea / a bé; 
# Diftongul  <ia> se  închide  în  <ie>: băiat / băiet;  tăiat / tăiet; 
# Diftongul  <ea>  precedat  de  consoanele  j, s, t  se  reduce  la  vocala <a>: 
   necăjească / necăjască;  seamănă / samănă;  ţeapăn / ţapăn; 
# Vocala  <a> interconsonantică  se  închide  la  <e>: cămaşă / cămeşă; 
# Vocala  <e>  trece  uneori  la  <a>  prin  pronunţia  dură  a  consoanelor: găsesc / găsăsc; 
# Vocala <e> interconsonantic  trece  la  <i>: fecior / ficior;  femeie / fimeie; 
# Vocala <i>  precedată  de  consoanele j, r, s, t, z  trece  în  <î>: zile / zâle;  zice / zâce;  sită / sâtă; 
# În  cadrul  modificărilor  consonantice  întâlnim  palatalizarea  labialelor p, 
   b,  v  în  stadiul  final: picior / chişior;  copil / copchil;  piele / chiele;  bine / ghine;  piatră / 
chiatră;   izbit / izghit;  pieptar / cheptar; 
# Eliziuni: altădată / al`dată;  fiindcă / fi’ncă.  
 

Morfologia 
# Substantivele  masculine  sunt  folosite  fără  articolul  enelitic  în  felul   următor:   
   copilu’ ,  omu’ ,  băiatu’ ,  caietu’ ; 
# Substantivele  feminine  terminate  la  plural  în  <e>  se  declină  la  genitiv şi  dativ,  singular,   
   cu  <i>  în  loc  de  <ei>: mamei / mamii;  fetei / fetii;  mesei / mesii;   
# Pronumele  şi  adjectivele  demonstrative  au  frecventat  formele: 
   ista,  aista,  iasta,  iestea,  aiestea,  aiştea; 
# Numeralul  trei  este  rostit  trii; 
# De  la  verbul  a  fi  sunt  frecvente  formele  scurte:  îs,  -s,  îi; 



# Perfectul  compus  are  forma  moldovenească:  s-a pregătit / s-o pregătit; a învăţat / o învăţat; 
# Sunt  frecvente  adverbele  sau  locuţiunile  adverbiale: acuşi,  oleacă  di  mâncare,  
   cu  noaptea-n  cap  şi  interjecţii  ca: văleu!,  văleleu!, aoleu. 

Vocabular 
Sunt  folosite  frecvent:” acuma / acum;  aicişa / aici; acoloşa / acolo;  amărât / supărat;  a  

bolmoji / a  face  ceva  de  mântuială;  bădie / moş;  bulendre / haine  vechi;  buimac / ameţit;  
bunghi / nasturi;  colţuni / ciorapi; calic / foarte  sărac;  curechi / varză;  făcăleţ / melesteu; găluşte / 
sarmale; hărmălaie / zgomot  mare;  hudiţă / uliţă;  mânjât / murdar;  mânuri / mâini; mâţă / pisică;  
morman / grămadă;  ogheal / plapumă;  ogradă / curte;  pântece / burtă;  petică / cârpă;  plumb / 
creion;  surtuc / sacou;  şopron / magazie;  şuşă / şosea;  ţaţă / mătuşă;  zămnic / beci” 
 
 Zicalele  şi  proverbele  locale  sunt  expresia  unei  atitudini  faţă  de  viaţă,  născute  din  
experienţa  realităţii  sociale. Din  ele  se  descifrează  adevăratele  norme  de  comportament,  
considerându-le  un  îndreptar  în  conduita  morală. Nimic  nu  a  scăpat  atenţiei  populare,  iar  
geniul  colectiv  a  găsit  modalităţi  de  expresie  şi  pentru  a  sublinia  poetic  experienţa  
acumulată  de-a  lungul  timpului. 
 Exemple  de  proverbe  şi  zicători  de  circulaţie  frecventă  în  satul  Miron  Costin:  
“Bună  ziua,  căciulă,  că  stăpânul  n-are  gură.” 
“Baba  călătoare  n-are  sărbătoare.” 
“Boul  ară,  calul  mănâncă.”  
“Câinii  latră,  ursul  trece.” 
“Ce  face  un  prost  nu  desfac  zece  înţelepţi.” 
“Cu  tăcerea  îi  frigi  pielea.” 
“Cuvântul  bun  unge,  cel  rău  împunge.” 
 “Frate,  frate,  dar  brânza-i  pe  bani.”  
“Hambarul  gol  nu  are  şoareci.” 
“La  aşa  cap,  aşa  căciulă.” 
“Nici  salcia  pom,  nici  boierul  om.” 
“Nici  pădure  fără  vreascuri,  nici  om  fără  cusur.” 
“Nu  râde  de  alţii,  uită-te  la  tine.” 
“Mai  bine  cu  un  înţelept  să  cari  pietre  la  casă,  decât  cu  un  prost  să  stai  la  masă.” 
“Mărul  nu  cade  departe  de  pom.” 
“Ploaia  din  mai  face  mălai.” 
“S-a  găsit  Păcală  cu  Tândală.” 
“Te  ţii  ca  scaiul  de  oaie.” 
“Vrabia  mălai  visează  şi  calicul,  praznic.” 
“Unde-i  vorbă  multă,  acolo-i   treabă  scurtă” 

 

“Decât  să  întingi-n  unt                             Unde-i  frate  lângă  frate, 
  Cu  ochii-n  pământ,                                  Se  dă  lumea  la  o  parte; 
  Mai  bine  să-ntingi  în  sare                      Unde-i  unul  singurel, 
  Cu  ochii  la  soare.                                    Lumea-şi  bate  joc  de  el” 
 
            În  domeniul  antroponomiei  se  poate  observa  că  o  mare  parte  din  săteni,  pe  lângă  
nume,  au  şi  o  poreclă,  care  îi  individualizează  uneori  mai  mult  decât  numele: 
”# Balan  Cristi  (Smolică) 
  #Barcan Dumitru (Cârlan) 
  #Barcan Gheorghe (Pădureț) 
  #Bârsan Vasile (Chichiuță) 
  # Cojocea  Constantin  (Chiele) 
  # Cojocea Vasile (Stalin) 
  #Dramu Grigore (Gogoloț) 



  #Dramu Vasile (Fălcăianu) 

  # Furdui Maria (Pichirea) 
  # Ghimici Ioan (Pui de cioară) 
  # Mintenaş  Ion  (Barabulă) 
  # Murariu  Neculai  (Bulina) 
  # Nica Neculai (Bursucel) 
  # Rugină  Ciprian  (Sonerie) 
  # Rugină  Vasile  (Zablău) 
  # Rugină Victor (Chișcă) 
  # Zamfir Neculai (Avion) 
  # Zaharia Vasile (Năfureancă)” 

 
Pe  lângă  porecle,  oamenii  mai  sunt  cunoscuți în sat  şi  astfel: 

”# Costică  a  Maricicăi  lui  Duma 
  # Maria  lui  Dramu 
  # Ionuţ  a  lui  Spiţă 
  # Cojocaru  Vasile (a lui Roată) 
  # Ileana lui Gogu 
  # Ghiță a mămuței 
  # Maricica lui Cârcel 
  # Zenovia a lui Culai a lui Anton 
  # Ileana lui Puiu lui Ioniță 
  # Floarea  lui  Gogu” 
 

Chiar  dacă,  în  majoritatea  împrejurărilor  vieţii,  se  impune  folosirea  limbii  literare,  
vorbirea  populară  şi  regionalismele  dau  o  încărcătură  emoţională  exprimării  sau,  de  cele  mai  
multe  ori,  stârnesc  hazul. Importanţa  formelor  dialectale  rezidă  atât  în  posibilitatea  pe  care  o  
oferă  scriitorilor  de  a  le  folosi  în  scopuri  artistice,  cât  şi  în  faptul  că  regionalismele  sunt  o  
sursă  permanentă  de  îmbogăţire  a  limbii  literare. Abundenţa  şi  caracterul  strident  al  faptelor  
de  limbă  regionale  pot  dăuna  valorii  artistice  a  unei  opere  literare,  însă  utilizarea  lor  cu  
măsură  şi  măiestrie  este  nu  numai  admisă,  ci – în  unele  situaţii – chiar  recomandabilă.  
  
BIBLIOGRAFIE : 

1) Tepeş Constantin, Istoricul comunei Trifeşti – Neamţ. Primele atestări documentare.  
Evoluţia demografică şi socială, Universitatea “A. I. Cuza”, Iaşi, 1989, p.16, lucrare pentru 
obținerea gradului I în învățământ. 

2) Proverbe, zicători și porecle culese de la bătrâni ai  satului : Duma Costică, Deniș Ruxanda, 
Pietraru Maria, Dramu  Maria. 
 

  



 
155. PROFESORUL - FACTOR EDUCATIV 

PERSONALITATEA PROFESORULUI 
 

Prof. înv. primar DogaruGeorgiana, Școala Gimnazială ,,Ionel Teodoreanu’’ 
Prof. înv. primar Lăcătus Cristina, Școala Gimnazială ,,Ionel Teodoreanu’’ 

 
Statutul și rolul profesorului 
Conceptul de profesori cuprinde, în sfera sa, pe toți specialiștii investiți ca educatori în 

învățămăntul de toate gradele. El include toate funcțiile de: învățător, institutor, dascăl, cadru 
didactic, magistru, educator, profesor de liceu sau universitar, care alcătuiesc detașamentul corpului 
(personalului) didactic, componența remarcabilă a intelectualității. 

Profesorii desfășoară, în general, o activitate intelectuală, spirituală. De aceea, profesorii fac 
parte din categoria socială a intelectualității, specialiști ce lucrează cu mintea, reprezentând un 
detașament sociouman important și valoros. Desigur, activitatea lor devine eficientă numai atunci 
când este legată de realitate, de practica socială. 

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea 
și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 
învățământ, strans legate de viață, de activitatea socioprofesională, morală și cetățenească. Prin 
aceasta profesorul contribuie la realizarea celui mai important „produs" al societății, omul pregătit 
prin studii, omul calificat, care se integrează în activitatea social-utilă, aducându-și aportul la 
producerea bunurilor materiale și spirituale, la progresul continuu al societății. Profesorul este 
principalul factor al educării și pregătirii tinerilor. El este investit cu un rol îndrumător, contribuind, 
însă, la pregătirea omului pentru activitatea și creația independentă, în contextul unor relații de 
cooperare și ajutor reciproc între el și tineri. 

Munca și personalitatea educativă ale profesorului pot lăsa urme frumoase în mintea și 
comportarea tinerilor, oferindu-le prilejul de a-și aminti cu plăcere, respect și chiar cu venerație de 
foștii dascali, cu care pot menține anumite legături spirituale pentru toată viața. Aceste legături pot 
și trebuie să fie nu numai cu ocazia aniversării unui anumit număr de ani de la absolvirea școlii sau 
facultății, ele pot să se manifeste tot timpul prin: consultații și colaborări pe linie profesională, 
culturală, științifică și chiar în problemele vieții. Este plăcut să auzi spunându-se: „A fost elevul 
(studentul) meu, m-am mândrit și mă mândresc cu el". De asemenea, este tot atât de plăcut și de 
dorit să auzi: „A fost profesorul meu. Am avut ce învăța de la el. El mi-a deschis orizontul, spiritul 
de initiativă, încredere și dragoste pentru profesie etc. îi sunt recunoscător. 

Având în vedere că personalul didactic constituie un valoros detașament al intelectualității, 
este necesar ca, odată cu realizarea obiectivelor lui principale - educarea și pregătirea tinerilor, să se 
manifeste și ca un detașament și factor de progres social, de dezvoltare a științei și culturii, de 
ridicare a nivelului cultural al cetățenilor, de rezolvare a diverselor probleme ale vieții. 

1 lat. magister - magistru, dascăl, profesor, fr. professeur - profesor, învățător, fr. professoral 
-care ține de profesor; fr. professorat - meserie (profesie sau funcție) de profesor; lat. intellcctus, 
intellectualis - intelectual care desfășoara activitate mintală, spirituală. 
 

Calitățile (competențele) personalității profesorului 
Pentru îndeplinirea la un înalt nivel de performanță și eficiență a activității sale complexe, 

profesorul trebuie să-și formeze și să manifeste o gamă variată de calități (competențe) ale 
personalității sale, care să-l definească ca specialist, om de șțiintă, om de cultură, pedagog, cetățean 
și manager. 

Printre călitățile principale ale personalității profesorului menționăm: pregătirea de 
specialitate temeinica (specialist de înaltă calificare și competență); capacitate de creație șțiințifică 
(om de șțiință); orizont cultural larg (om de cultură); pregătire, competență, tact și măiestrie 
psihopedagogice; preocupare și capacitate de perfecționare profesională și psihopedagogică 
continuă; profil moral-cetățenesc demn (om de înalt profil moral) și capacitate managerială. 



Pregătirea de specialitate temeinică (specialist de înaltă calificare și competență). 
Pregătirea de specialitate temeinică, specifică anumitor discipline de învățământ, constituie calitatea 
esențială și fundamentală pentru exercitarea cu competență și eficiență a muncii de profesor. Nu 
poți exercita profesia de profesor (să nu accepți să fii investit profesor), dacă nu ai o pregătire 
temeinică de specialitate, căci nu ii poți pregăti pe alții, daca tu ca profesor nu esți foarte bine 
pregătit. 

Pregătirea de specialitate temeinică cere responsabilitate, eforturi, stăruință, pasiune, 
îndeosebi, iubire de adevăr, de a ști cât mai mult. Fără iubire de adevăr- spunea valorosul filolog și 
profesor Al. Filippide - studiul n-are sens". In primele grade de învățământ s-ar putea ca tineretul să 
nu sesizeze lipsa de pregătire a profesorului. Viața a arătat ca și în primele grade de învățământ, 
elevii, deși n-ar putea-o demonstra, fac adesea aprecieri asupra pregătirii profesorului, spunând: 
„este foarte bun, ne învață multe etc"; s-ar putea să spună și invers. Situația se complică în liceu și 
învățământul superior când tinerii își dau seama, într-o măsură apreciabilă, de calitatea și nivelul 
pregătirii profesorului. De asemenea, nu trebuie să uitați anumiți părinți, factori de conducere, 
inspectori școlari etc. care au un cuvânt de spus, în cunoștință de cauza, asupra pregătirii 
profesorului. 

Pentru realizarea și manifestarea acestei calități se cere respectarea câtorva condiții și 
anume: să ne autocontrolăm nivelul pregătit în domeniul șțiinței pe care o predăm, pentru a constata 
ceea ce ne-am însusit și ceea ce mai trebuie completat; să continuăm pregătirea de specialitate și 
după terminarea studiilor -care ne-au oferit posibilitatea de a fi investiți profesori, participând la 
forme organizate de pregătire, dar, în primul rând prin studiul individual. Pentru aceasta trebuie să 
ne preocupam și să facem sacrificii financiare pentru a avea în biblioteca personală tot ceea ce este 
mai important în domeniile de specialitate ce le predăm (desigur, pentru cei care-s suplinitori - 
problema pregătirii este diferită, dar fondul problemei rămâne), iar, după posibilități, și un 
calculator personal conectat la o banca de date, la INTERNET. 

 
Capacitate de creație științifică (om de știință) 
Profesorul, în calitate de intelectual cu o temeinică pregătire de specialitate, folosește tot 

ceea ce știința a creat în domeniul disciplinelor predate, documentându-se continuu. 
Odată stăpânind foarte bine un domeniu de specialitate, profesorul nu trebuie să se mai 

multumească numai cu asimilarea și transmiterea datelor oferite de documentare. El trebuie să 
încerce să-și dezvolte treptat și capacitatea de creație în domeniul disciplinei predate la început, prin 
anumite prelucrări, analize, combinări de date existente, realizate independent, care să sporească 
informația și aplicația în domeniul de specialitate, apoi treptat, pentru cei care predau discipline 
experimental-aplicative, tehnice, prin cercetare experimentală în laborator folosind mijloace și 
tehnici moderne, inclusiv informatice de investigație, în vederea aducerii a ceva nou sub raport 
ideatic sau acțional (practic). Creația poate fi obținută în domeniul lingvistic, al criticii literare, în 
arte, în poezie, povestiri, eseuri, nuvele sau romane, cât și în științele fundamentale, dupa caz. Viața 
a dovedit ca spiritul creativ al profesorului i-a sporit pregătirea și valențele profesionale, de 
specialist, i-a dezvoltat autoritatea și prestigiul ca intelectual și dascal, l-a definit ca cercetător, ca 
om de știință. Dascalul adevărat trebuie să fie și om de știință. 

 
Orizont cultural larg (om de cultură) 
Pentru ca profesorul să poată realiza cu succes problemele instructiv-educative, pentru a se 

manifesta ca un adevărat intelectual și educator, el trebuie ca, pe langă pregătirea și creația de 
specialitate, să aibă și alte resurse pe care să le folosească în activitatea sa complexă de educator. 
Pentru asigurarea acestor resurse, profesorul are nevoie s dovedească o bogată cultura generală. În 
acest context, el trebuie să-și însușească informații din domeniul artelor (literatură, pictură, 
sculptură, teatru, cinematograf etc). Desigur, ar fi de un real folos și stăpânirea unor cunoștinte de 
cultură fundamentală (din domeniile fizicii, chimiei, biologiei, psihologiei, sociologiei, informaticii 
etc). Experiența a demonstrat ca posedarea unui larg orizont cultural oferă profesorului posibilitatea 



de a rezolva cu mai mult succes atât problemele de specialitate, cât și, mai ales, problemele social-
umane apărute în viața tinerilor, în relațiile acestora cu factorii educativi. 

Obținerea unui larg orizont cultural depinde mai întâi de școală, dar în ultimă instanță 
depinde de noi înșine. „A te naște - spunea istoricul Vasile Pârvan - nu-i meritul tău; a fi om de 
cultură, aceasta ține de tine", iar criticul literar Garabet Ibrăileanu spunea:, A trăi ca intelectual, 
înseamnă a trăi în lumina și adevăr"; ori, cultura îți oferă această șansă. 
Cultura generală bogată a profesorului este, fără îndoială, o posibilitate de formare și influențare a 
dezvoltării culturii generale a tineretului. Ea este, în același timp, și o posibilitate de dezvoltare și 
afirmare reală a prestigiului profesorului. 

In condițiile retehnologizării, a dominării calculatoarelor în toate domeniile de activitate, 
desigur a celor practice îndeosebi, dar nu numai acestora, o cultura generală bogată păstrează 
profesorul, pe toți educatorii și tinerii studioși, pe toți cetățenii țării într-o atmosferă umanistă, de 
trăire spirituală și de afectivitate superioară, specifice oamenilor, ferindu-i de a deveni rigizi, 
tehnocrați, roboți. 

Pregătire psihopedagogică și metodică în concepția pedagogică modernă, pentru ca 
profesorul să poată concepe, organiza, proiecta cu succes actul educațional el are nevoie neapărat și 
de pregătire psihopedagogică și metodică. 

Trebuie combătută concepția potrivit căreia dacă ești un bun specailist este și suficient să fii 
profesor. Viața a demonstrat că adesea foarte buni specialiști, chiar cu calitatea de oameni de știință, 
n-au fost, întotdeauna, și foarte buni educatori. 

Calitatea de educator (de pedagog) nu este înnăscută la anumiți oameni. La anumiți 
specialiști, anumite particularități temperamentale înnăscute, desigur și antrenate, dezvoltate, pot 
servi, în anumite limite, și muncii de educator. Calitatea de educator, tactul, măiestria și talentul de 
educator, profesia de profesor se obțin prin studii universitare, așa cum se dobândește și calitatea de 
specialist. 

Numai îmbinarea calităților de specialist, de om de știință și de cultură cu calitatea de 
psihopedagog poate duce la obținerea unei profesii de educator, de profesor, care să se manifeste cu 
competența și eficiența instructiv-educativă. În acest cadru, un specialist investit profesor trebuie: să 
cunoască procesele psihice și caracteristicile lor în evoluția elevilor (studenților), ținând seama de 
acestea în actul educațional; să cunoască concepțiile și principiile care stau la baza unei pedagogii și 
a unei educații moderne, democratice; să cunoască cum să transmită și să adapteze conținuturile 
disciplinelor predate la cerințele particularităților de vârstă și individuale, la cerințele profilelor și 
specializărilor elevilor etc; să cunoască strategiile didactice necesare conceperii, organizării, 
proiectării și desfășurării cu eficiență a activităților instructiv-educative cu elevii (studenții) și să 
cunoască întreaga problematică a psihologiei și pedagogiei școlare; să iubească tinerii, în contextul 
unei pregătiri temeinice și eficiente, un rol deosebit îl au măiestria și tactul psihopedagogice ale 
profesorului. 

Măiestria psihopedagogică reprezintă capacitatea (dimensiunea) complexă, personală și 
specifică a profesorului de a concepe, organiza, proiecta și conduce (desfășura) cu competența și 
prestigiu, spirit creativ sș eficiența sporită procesul de învățământ, procesul de instruire și educare a 
tineretului. 

Măiestria didactică se constituie ca stiință și tehnică (artă) psihopedagogice. Ea este 
rezultatul atât al pregătirii și al experienței didactice îndelungate, cât și al interacțiunii tuturor 
calităților personalității profesorului și într-o măsură importantă a celor psihopedagogice. Ea se 
obiectivează în a ști cât, ce și cum să faci eficientă instrucția și educația tinerilor la disciplinele 
predate. Ea înseamnă capacitatea și competența de a-i învăța pe elevi (studenți) cum să învețe, cum 
să se documenteze și, după caz, cum să investigheze singuri, în mod independent. Ea înseamnă 
capacitatea de a realiza relații eficiente cu elevii (studenții), care să asigure o îndrumare exigentă 
înțeleasă, îmbinată cu acte suple de cooperare și intrajutorare, de răspundere și autoexigență din 
partea tinerilor. Nu există competență a actului educațional care să nu beneficieze de măiestria 
psihopedagogică a profesorului. 



Tactul psihopedagogic este în fapt o componență a măiestriei psihopedagogice, care se 
definește prin capacitatea deosebită personală și specifică a profesorului de a acționa în mod 
selectiv, adecvat, suplu, dinamic, creator și eficient pentru a asigura reușita actului educațional în 
cele mai variate ipostaze educaționale, chiar în cele mai dificile. În acest context, el include o gama 
variată de caracteristici specifice personalității profesorului, cum sunt: umanismul și iubirea sinceră 
și reală față de tineri; cine nu iubește tinerii să nu se facă educator; spirit de creativitate în găsirea și 
aplicarea celor mai adecvate și potrivite soluții jnstructiv-educative; mult calm, multă răbdare și 
pasiune pentru educația tineretului, pentru munca de educator; simțul măsurii în actele educaționale, 
ton cald, apropiat și optimist, principialitate, obiectivitate, demnitate, suplețe, dar și hotărâre, 
exigență și înțelegere în toate situațiile actului instructiv-educativ, precum și relații democratice de 
cooperare, respect și ajutor reciproc. 

 
  



 
156. ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI PRIN INTERMEDIUL CATEGORIILOR 

SEMANTICE: SINONIMIE, ANTONIMIE, PARONIMIE, OMONIMIE 
 

Mihai Elisabeta Paula 
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Sat. Popeni, Com. Zorleni, Jud. Vaslui 

 
Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii. (Mihai Eminescu) 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 

i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală 
„greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului 
este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască şcolarii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date 
cadrelor didactice următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 
încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a 
obiectelor şi a ideilor. Şcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca învăţătorul însăşi să fie creativ. 

În perioada achiziţiei limbajului care precede şcoala, vocabularul şi gramatica sunt inse-
parabil însuşite pe cale intuitivă, naturală. Până la vârsta şcolară, copiii stăpânesc aproape în 
întregime sistemul gramatical şi regulile generale de formare a cuvintelor, dar creşterea volumului 
lexical şi a priceperii de a-l utiliza rămâne o cale deschisă pentru toată viaţa. Îmbogaţirea şi 
perfecţionarea vocabularului constituie un lucru mai greu de realizat decât însuşirea regulilor 
gramaticale ale limbii române. 

Limbajul însumează  procesele care caracterizează întreaga activitate psihică de însuşire şi 
de folosire a limbii, inerentă oricărui individ integrat într-o comunitate sociala. Raportarea acestui 
mod de a concepe fenomenul lingvistic, cu implicaţiile sale sociale şi psihice la problema spinoasă a 
achiziţionării limbii moderne, ne permite să înţelegem ce legături se pot stabili între datele ştiinţei şi 
acţiunile organizate şi desfăşurate în şcoală, în vederea dezvoltării capacităţii lingvistice a copilului. 
Ţinând cont de particularităţile de vârstă, îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului se realizează 
prin aplicaţii practice, sub forma execiţiilor lexicale care îi pun pe elevi în situaţia de a face operaţii 
de selectare şi de adaptare din materialul lexical nou întâlnit şi din cel acumulat anterior. Activităţile 
de învăţare, precum: povestirile, conversaţiile pe teme cunoscute, compunerile libere sunt activităţi 
care probează în ce măsură s-a diversificat componenţa vocabularului şi s-a cultivat  priceperea 
acestora de a-l cultiva.  

La clasele I-IV nu se predă noţiunea de sinonim ca atare, elevii fiind doar familiarizaţi cu 
explicaţii de genul ,,cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător”. Şcolarul înţelege cu uşurinţă 
că înlocuirea, într-un text, a unor cuvinte cu altele asemănătoare ca sens, nu modifică înţelesul 
acestuia, ci doar îmbogăţesc şi nuanţează vocabularul. De exemplu: Apa din vas este limpede. Jocul 
didactic de sinonimie „Răspunde repede şi bine" (clasa I) are ca scop găsirea unui număr cât mai 



mare de sinonime, într-un timp cât mai scurt. Regulile jocului: copiii sunt împărţiţi în patru echipe. 
Fiecare echipă printr-un reprezentant, va extrage dintr-un săculeţ o ilustraţie şi va răspunde la 
întrebările: Ce vezi în ilustraţie? / Cum se mai spune în loc de (casă)? Apoi va alcătui o propoziţie 
cu noul cuvânt găsit. Câştigă echipa cu cel mai mare număr de răspunsuri corecte. În săculeţ vor 
exista imagini pentru: casă, steag, maşină, şcolar, pom, pădure, pisică, creangă, cântar. 

În învăţământul primar nu se predă noţiunea de antonime, dar elevii sunt familiarizaţi cu 
existenţa cuvintelor cu sens opus (frumos - urât; bun – rău; tânăr - bătrân; vrednic - leneş). Jocul 
"Eu spun aşa, tu spui altfel" are ca obiectiv central găsirea unor cuvinte cu sens contrar cuvintelor 
date şi construirea de enunţuri corecte din punct de vedere gramatical. 

Regulile jocului: învăţătoarea spune câte un cuvânt şi, pe rând, reprezentanţii celor două 
echipe spun antonimul găsit, după un timp acordat pentru gândire; în continuare, formulează un 
enunţ cu noul cuvânt găsit. 

Omonimele sunt cuvinte identice ca formă, dar total diferite ca înţeles. Cele mai cunoscute 
şi utilizate omonime sunt: broască -animal; broască -încuietoare pentru uşi, sertare. Jocul ,,Ce mai 
poate însemna”este un joc de omonimie având ca scop principal construirea unor enunţuri cu 
omonimele găsite. Regulile de joc: fiecare echipă, printr-un reprezentant, extrage din săculeţ un 
bilet, pe care apare scrisă o propoziţie cu un cuvânt subliniat. După citirea propoziţiei, se 
formulează o nouă propoziţie în care cuvântul subliniat să aibă alt înţeles. Apoi, sunt explicate cele 
două sensuri ale cuvintelor omonimice. Câştigă echipa care a dat cele mai multe răspunsuri corecte. 
Pe bilete pot fi scrise următoarele propoziţii: Bunica  mea a ţesut un covor la război. În coş se află 
mere proaspete. Irina are părul lung şi ondulat. 

Paronimele sunt cuvintele foarte asemănătoare sau aproape identice din punct de vedere       
formal, însă deosebite între ele în ceea ce priveşte sensul. Cuvântul ,,orar” se deosebeşte de 
cuvântul ,,oral” nu numai prin sensul lor diferit, ci şi prin câte un sunet - consoanele "r" şi "1", toate 
celelalte sunete fiind la fel. Cuvântul ,,orar” se referă la programul unei activităţi, împărţit pe ore şi 
repetat periodic. Cuvântul ,,oral”are un alt sens: care se transmite prin viu grai, care se desfăşoară 
prin întrebări şi răspunsuri. 

Imbogăţirea limbajului elevilor cu noi cuvinte prin intermediul exerciţiilor lexicale de 
sinonimie, de antonimie, de omonimie şi de paronimie reprezintă punctul de pornire pentru 
formarea şi dezvoltarea exprimării lor corecte, clare şi nuanţate, adică a însuşirii limbii române 
literare. Odată cu îmbogăţirea vocabularului, învăţătorul urmăreşte îmbinarea cuvintelor în 
propoziţii şi în fraze în aşa fel încât ceea ce doreşte elevul să exprime să fie reprezentat într-o formă 
cât mai clară, atât în oral, cât şi în scris.   

In concluzie, utilizarea constantă a exerciţiilor lexicale vizând categoriile 
semantice(sinonime, antonime, omonime şi paronime) contribuie la îmbogăţirea şi activizarea 
vocabularului, la stârnirea interesului şi a curiozităţii copilului spre cunoaşterea şi întelegerea 
semantică a textelor literare şi a celor non-literare, a mesajelor orale, la dezvoltarea posibilitaţilor de 
exprimare ale elevilor. Un loc major în îmbogaţirea şi activizarea vocabularului îl constituie jocul 
ca fiind calea cea mai accesibilă şi cea mai atractivă de explorare a realităţii. Se constată o 
accentuată dependenţă a capacitaţii creative de conţinutul textelor de citire. Această dependenţă se 
pierde  pe masură ce elevul dobândeşte un stil propriu. Dobândirea treptată a independenţei în 
exprimare este rezultatul unei activităţi permanente, susţinute, ce vizează atât continua achiziţie 
lexicală, cât şi utilizarea creatoare în exprimarea curentă. Învăţătorul trebuie să depună eforturi 
susţinute pentru creşterea treptată a gradului de originalitate. 

Profesiunea de dascăl cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de 
muncă, credinţă în ceea ce face, entuziasm, dragoste pentru copii, devotament, indulgenţă împletită 
cu fermitate, echilibru intelectual, curiozitate, gustul observaţiei, simţ critic şi luciditate, nevoia de 
înnoire.  În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale, despre criterii de 
calitate şi cantitate. Învaţătorul trebuie să antreneze copii astfel încât să exerseze verbalizarea, 
exprimarea liberă, în cadrul întregului proces de învăţământ.  

 



,,Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual în 
om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba română are 
toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e posibil acest marş 
istoric”. (Petre Țuțea)  
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157. INIŢIATIVE DIDACTICE 

 
Prof.Înv. Prim. Gurgu Monica 
Școala Gimnazială Nr.2 Motru 

 
 Meseria de dascăl este una nobilă, sensibilă prin care o fiinţă, uneori firavă, este în stare să 

stăpânească prin tact pedagogic şi talent grupul său de învăţăcei, fiecare având propriile idei si 
aspiraţii. 

 Cadrul didactic transmite permanent cunoştinţe actuale şi de valoare, iar pentru a realiza 
actul pedagogic, el însuşi trebuie să înveţe continuu. 

 Învăţarea reprezintă un ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic 
intensiv, organizate și conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităților prevăzute în 
curriculum. 

 Pornind de la definiția învățării, trebuie specificat faptul că dascălul inițiază ansamblul 
acțiunilor, stabilindu-și pentru fiecare dintre ele scopul și obiectivele. 

 Acestea pot fi atinse prin alegerea metodelor și tehnicilor de învățare, cu ajutorul unei baze 
materiale diverse. Fiecare acțiune intreprinsă trebuie să fie una creativă, stimulativă, care aduce 
întotdeauna noul.  

Strategia didactică este ,,un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre 
profesor și elevi în vederea predării și învățării unui volum de informații, a formarii unei priceperi și 
deprinderi, a dezvoltării personalității umane”. 

Una din inițiativele didactice în vederea optimizării instruirii, este alegerea unor strategii 
didactice interactive. Acestea promovează o învățare activă, implică o colaborare susținută între 
elevi care, organizați în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective 
prestabilite. Rolul cadrului didactic se transformă din cel de difuzor de mesaje informaționale în rol 
de organizator, facilitator și mediator în activitățile de învățare.  

Prin proiectarea și realizarea activității de predare-învățare-evaluare bazată pe strategii 
interactive, dascălul oferă elevilor ocazia de a se implica în procesul propriei formări, de a-și 
exprima in mod liber ideile, opiniile și de a le confrunta cu cele ale colegilor. Acestea (strategiile) 
,,au în vedere provocarea și susținerea învățării active în cadrul căreia, cel care învată acționează 
asupra informației pentru a o transforma într-una noua, personală, proprie.” 

Pentru a realiza un învățământ de calitate, pentru a-i ajuta pe elevi să practice o învățare de 
calitate este necesar să creăm un mediu instrucțional stimulativ în care învățarea prin colaborare să 
devină o strategie de bază. 

Învățarea prin colaborare își subsumează o serie de metode și tehnici menite să implice 
elevul în procesul propriei formări. Din proprie experiență enumăr câteva metode activ-participative 
folosite la clasă: Turul galeriei, Creioanele pe masă, Cubul, Brainstorming-ul, Știu/Vreau să 
știu/Am învățat, Tehnica ciorchinelui, Explozia stelară, Metoda pălăriilor gânditoare. Folosirea lor a 
optimizat procesul învățării. 

O altă inițiativă didactică este abordarea integrată a învățării. Aceasta este o împletire a 
conținuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre 
investigare, documentare, cercetare și aplicare practică a celor învățate. 

Jocul este cea mai eficientă formă de învățare integrată datorită naturaleței cu care copilul 
învață. Prin joc, elevul își exprimă sentimentele, își dezvoltă gândirea abstractă, comunică cu sine, 
cu ceilalți, reacționează afectiv, rezolvă probleme, experimentează posibilități de adaptare. 

Pentru copil, indiferent de vârstă jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul 
vieții. În cadrul procesului instructiv-educativ nu doar că trezesc interesul pentru cunoaștere ci 
decongestionează rutina zilnică de la școală. 

 Dascălul mai poate, deasemenea, să aibă o inițiativă didactică prin încheierea 
parteneriatelor. Cele cu comunitatea locală (poliție, biserică, primărie, bibliotecă) au ca scop 



menținerea legăturii dintre școală și aceasta: Cu această ocazie li se face elevilor cunoscută 
activitatea celor din comunitate. 

Un alt parteneriat poate fi încheiat între școală-grădiniță, încurajând astfel continuitatea între 
treptele de învățământ. Colaborarea poate lua mai multe forme: 

a. Colaborarea între cadrele didactice (discuții, schimburi de opinii, analiza 
componentelor educaționale ale celor două trepte) 

b. Desfășurarea unor activități comune: jocuri didactice, dramatizări, jocuri de mișcare, 
vizite, activități practice. 

În acest mod, copilul ia contact cu școala, fără să i se pară neprietenoasă. 
Inițiativele didactice sunt multiple, exemplele pot continua, dar totul depinde de 

ingeniozitatea și creativitatea dascălului. Ele au menirea de a pune în centrul universului 
educațional-elevul ,,supus” modelării armonioase a personalității sale. 

Inimi atinse, minți deschise, vieți schimbate pentru totdeauna. Toate astea din inițiativa 
cadrului didactic. 
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158. EFICIENŢA DIDACTICĂ A UTILIZĂRII METODELOR ACTIVIZANTE  

ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE LA CLASA A IV-A 
 

Prof. înv. primar, Marinescu  Nicoleta Eugenia 
Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

 
În desfăşurarea procesului de predare – învăţare, metodele interactive ocupă un loc 

important datorită caracterului lor sistematic şi dinamic care declanşează mecanismele psihologice 
ale învăţării. 

Unele procese de învăţare au loc în grup, iar învăţarea împreună cu alţii poate fi stimulativă. 
În vederea realizării unei sarcini de grup, copiii colaborează reciproc, fiecare vine cu o idee, aduce 
în situaţii de învăţare ceva din propria experienţă, care este comparată cu a celorlalţi, învăţând unii 
de la alţii, cautând şi 

alegând soluţii, străduindu-se să rezolve sarcina încredinţată grupului său. Astfel ideile 
proprii pot fi modificate în lumina noilor experienţe. 

În acest sens,  utilizarea metodelor interactive în ciclul primar promovează învăţarea prin 
faptul că fiecare membru al grupului se simte oarecum responsabil în a rezolva sarcinile date 
grupului său, căutând să se implice, să comunice cu colegii de grup, să asculte şi să respecte părerile 
acestora şi împreună să aleagă pe cea corectă. Astfel, elevul devine participant activ la activitatea de 
învăţare. 

Prin diversificarea metodelor, dascălul va urmări înlăturarea monotoniei, plictisului, rutinei, 
deschizând în sufletul elevului dorinţa de învăţare într-un mod creativ şi eficient. Astfel, la clasa a 
IV-a, se pot folosi  o multitudine de metode interactive. 

Hârtia de un minut determină elevii să-şi concentreze atenţia pentru a răspunde la o 
întrebare sau pentru a evoca anumite cunoştinţe învăţate anterior. 
Exemplu: Timp de un minut scrieţi pe o hârtie un răspuns la întrebarea: Care sunt consecinţele 
mişcărilor Pământului? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Creativitate ghidată prin desenul altcuiva. Se distribuie elevilor foi şi li se cere să înceapă 
să deseneze un plan al clasei, folosind numai linii. Elevii nu-şi scriu numele, ci doar un mic simbol, 
pentru a recunoaşte foile. După prima secvenţă de desenat,  elevii 
schimbă foile între ei şi completează desenele făcute de colegii lor, cu figuri geometrice, fără a 
discuta între ei. Prin această tehnică, nu se urmăreşte tehnica desenării. După activitatea individuală, 
elevii prezintă desenele în faţa colegilor şi explică procesul pe care l-au parcurs în timpul în care au 
desenat pornind de la desenul colegului lor. 
 Bula dublă  cuprinde două cercuri mari de care sunt relaţionate prin linii alte cercuri mai 
mici. În cercurile mari se specifică termenii-cheie, în cercurile mici situate la mijloc se specifică 



asemănările (punctele comune), iar în cele exterioare particularităţile fiecărui termen sau 
deosebirile. Elevii au posibilitatea de a alege răspunsuri diferite, dar pe care le vor exprima într-o 
formă concisă.  

 
 Sarcină de lucru: Completaţi bula dublă cu două caracteristici ale muntelui, două 
caracteristici ale dealului şi două caracteristici comune ambelor forme de relief. 
 
 
   
                             
                            Deal               Munte 
    

 
Cartoanele colorate  este o tehnică de exprimare-explorare a aşteptărilor şi a temerilor în 

raport cu o situaţie, o problemă, un rol, un stagiu etc. Aşteptările sunt înscrise pe cartoane verzi, iar 
temerile – pe cartoane galbene. 
Exemplu: Veţi lucra în perechi. Un elev îl va interoga pe celălalt pornind de la cele două întrebări: 

- Ce speraţi să se întâmple după ce omul ajunge pe planeta Marte? 
- Care sunt temerile voastre faţă de acest pas al omenirii? 

Elevii se intervievează reciproc, pe rând şi scriu răspunsurile pe cartoane. Toate cartoanele verzi se 
afişează într-un loc, iar cele galbene în alt loc. 
             Tehnica 6 – 3 – 5  este o metodă de creativitate în grup. Cifra 6 indică numărul elevilor din 
grup. Fiecare elev împarte o foaie de hârtie în trei coloane. Profesorul enunţă problema şi fiecare 
elev din cei şase reţin trei idei, pe care le consideră utile pentru rezolvarea problemei şi le înscriu în 
cele trei coloane. În etapa următoare fiecare elev transmite colegului din dreapta sa foaia şi în 
acelaşi timp o primeşte pe cea a colegului din stânga. Fiecare reia cele trei idei emise iniţial şi le 
completează, le îmbunătăţeşte, le precizează diferite amănunte, le modifică sau îşi scrie părerea sa 
despre ele. Urmează o nouă deplasare a foilor, apoi alta, până când ideile iniţiale au trecut pe la toţi 
ceilalţi cinci elevi ai grupului.  
La sfârşit profesorul  strânge foile, după care 
poate urma o discuţie, sau, pur şi simplu, 
acesta le va folosi pentru utilizarea ulterioară 
a ideilor. Metoda se numeşte 6-3-5 pentru că 
primele 3 idei ale celor şase participanţi sunt 
preluate de alte cinci elevi .  
Exemplu: Ce urmări apar în urma 
suprapopulării planetei? 

 
 
 
 
 
 
 



 Colţurile  are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu în cazul problemelor 
controversate, situaţii în care participanţii la discuţie pot avea puncte de vedere diferite. Această 
tehnică se utilizează după lecturarea în clasă a unui text scurt, după vizionarea unui film. 
Exemplu: - În ce ţară ai dori să trăieşti: România, SUA, Canada sau Australia? 
                - Care este regiunea turistică preferată: Bucovina, Maramureşul, Litoralul sau Valea 
Prahovei? 
               Tabelul T  (Temple) este un organizator grafic al reacţiilor binare da / nu , pro / contra. 
Exemplu: 

Argumente pentru 
construirea unor 
diguri în Câmpia 

de Vest 

Argumente împotriva 
construirii unor diguri 

în Câmpia de Vest 

  

 



               Cubul presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Etapele: realizarea 
unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele - descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 
argumentează; anunţarea temei; împărţirea clasei în şase grupe, fiecare dintre ele examinând o temă 
de pe feţele cubilui. Exemplu: 
 

- Descrie Carpaţii Occidentali!  
- Compară Carpaţii Occidentali cu cei Meridionali!  
- Analizează: Ce caracteristici au Carpaţii Occidentali? 
- Asociază: Cu ce pot fi asociaţi Carpaţii Occidentali?  
- Aplică: La ce pot fi folosite peşterile din această zonă?  
- Argumentează: De ce e deosebită zona Munţilor Apuseni? 

 
            Recapitularea prin rotaţie  - elevii au posibilitatea să contribuie fiecare cu câte o idee 
pentru a răspunde la anumite întrebări. 
Exemplu: 

1.  Comunicarea sarcinii de lucru: Formaţi grupuri de patru elevi! Fiecare grup are un nume. 
Pe pereţii clasei sunt afişate cinci coli, pe fiecare este scrisă o întrebare: 

- Care sunt avantajele poziţiei geografice a României? 
- Care sunt caracteristicile reliefului României? 
- Care sunt relaţiile dintre clima, vegetaţia şi culturile agricole ale României? 
- Care cunt caracteristicile populaţiei României? 
- Care cunt caracteristicile esenţiale ale  României ca stat? 

Fiecare grup citeşte întrebarea, discută şi scrie răspunsul pe foaie. 
2. Rotaţia grupurilor – la semnalul meu, fiecare grup se va deplasa la foaia următoare. 

Rotaţia grupurilor se va face de atâtea ori câte întrebări sunt. 

 
           Interviul în grup  poate fi utilizat pentru evocarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor.                
Exemplu: 

1. Sarcina de lucru: Formaţi grupe de câte patru elevi! Timp de un minut prezentaţi, pe rând, 
ideile despre „Caracteristicile generale ale Europei”.  

2. Activitate în grupuri. Ceilalţi colegi din grup vor adresa întrebări celui care prezintă ideile 
sale. 



 
            Prin intermediul tehnicii Creioanele la mijloc  fiecare elev care învaţă prin cooperare într-
un grup este obligat să aibă acelaşi număr de intervenţii în grup ca şi ceilalţi. Exemplu: 

1. Sarcina de lucru: Formaţi grupe de câte patru elevi! Citiţi textul din manual şi stabiliţi opt 
caracteristici esenţiale ale reliefului României. Fiecare membru al grupului va spune câte o 
idee şi va plasa creionul la mijlocul mesei. Cel care are creionul la mijloc nu are voie să 
spună altă idee până când toate creioanele se află la mijlocul mesei. 

2. Activitate în grupuri. În timp ce elevii discută, învăţătorul ridică câte un creion şi cere 
posesorului să spună care a fost contribuţia sa. 



               

 
            Alegerea unei metode care să conducă la învăţare interactivă este în strânsă relaţie 
cu: personalitatea învăţătorilor, gradul-nivelul de pregătire al clasei , disponibilitatea clasei-gradul 
de motivare al clasei, stilurile de învăţare ale grupului. 
             Prin metodele interactive copilul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi 
cunoştinţe, deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe să 
rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al 
activităţii de grup. 

Desprinderea de metodele tradiţionale o realizăm mai încet, dar cu răbdare şi perseverenţă. 
Cu experienţa noastră putem urca treaptă cu treaptă în descifrarea şi aplicarea acestor metode. Ştim 
că este un efort atât pentru noi, cât şi pentru copii, dar încercăm să fim coechipierii copiilor. 
Aplicarea lor necesită timp şi încredere în capacitatea personală de a le aplica creator pentru 
creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.  
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159. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

SOCIO-EMOȚIONALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 
 

Prof.înv.primar Apan Lidia Daniela 
Școala Gimnazială Crăciunești, Maramureș 

 
De fiecare dată când se vorbește despre inteligență, se are în vedere, cu predilecție,  

inteligența mentală (IQ), deși, psihologii care promovează conceptul de inteligență emoțională (IE), 
au subliniat importanța acesteia pentru formarea personalității umane.  

E lesne de observat că, deși au, aproximativ, aceleași capacități intelectuale, unele persoane 
obțin performanțe diferite. Această diferențiere este determinată de felul în care se raportează 
fiecare la situația trăită, de felul în care fiecare își cunoaște propriile trăiri și este capabil de 
autoreglare, de modul în care reușește să relaționeze cu cei din jur și rezonează cu trăirile acestora. 
Prin urmare, nu doar inteligența cognitivă asigură reușita în viată ci și inteligența emoțională. 
Vorbim de acel tip de inteligență care presupune, concret: cunoașterea de sine (capacitatea de a-și 
cunoaște și înțelege propriile emoții), autoreglarea (capacitatea de a-și controla starea emoțională), 
empatia (capacitatea de a descifra și de a accepta sentimentele celor din jur, și, chiar de a-i 
influența). Toate aceste componente ale laturii afective trebuie să fie întărite de existența unei 
puternice motivații intrinseci, acea orientare a emoțiilor și sentimentelor spre atingerea unui anumit 
scop. 

Alfabetizarea emoțională este, pentru copil, la fel de importantă pentru devenirea sa, ca și 
învătarea citit-scrisului și socotitului. Competențele emoționale, cruciale de altfel, dobândite în 
copilărie și îmbunătățite în adolescență, domină existența și dezvoltarea viitorului om matur.  

Nivelul de dezvoltare a inteligenței emoționale a unui adult depinde de gradul de dezvoltare 
a competențelor socio-emoționale dobândite de acesta în perioada copilăriei mici. Pe bună dreptate, 
perioada preșcolarității și cea a primilor ani de școală este o etapă de achiziții fundamentale în ceea 
ce privește planul emoțional și cel social al unui individ. 

,,Aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și optimizarea competențelor 
emoționale și sociale esențiale pentru funcționarea și adaptarea în viața adultă.” (Catrinel, Kallay, 
2010, p. 12) 

Competența emoțională se referă atât la abilitățile copiilor de a-și cunoaște, înțelege și regla 
propriile emoții, cât și la abilitatea de a înțelege emoțiile celor din jur. (Goleman, 2008) 

Competența socială are  în vedere abilitatea copiilor de a stabili relații funcționale cu copiii 
și adulții din viața lor. (Catrinel, Kallay, 2010) 

Dezvoltarea acestor abilități la copii este importantă deoarece influențează stabilirea 
relațiilor cu ceilalți și menținerea acestora; ajută la prevenirea problemelor emoționale și, implicit, 
ale celor de comportament; facilitează adaptarea copilului la mediile sociale cu care vine în contact. 

Stephen Nowicki, citat de D.Goleman (2008), arată că acei copii care nu pot înțelege sau 
exprima bine emoțiile, sunt permanent frustrați. Nu reușesc să stabilească relații amiabile și durabile 
cu ceilalți, sunt evitați și marginalizați, ,,împinși” spre periferia grupului din care fac parte.  

D.Goleman susține că acești copii, respinși din punct de vedere social, nu reușesc să 
descifreze semnalele emoționale sau, chiar dacă le pot desluși, repertoriul lor de reacții este foarte 
limitat.  

Copiilor ce întâmpină dificultăți de integrare socială le lipsesc, de multe ori, competențele 
conversaționale specifice vârstei, devenind problematică comunicarea nevoilor proprii și înțelegerea 
nevoilor celor din jur. Apare, astfel, izolarea, predispoziția spre un comportament negativ, 
egocentrist, agresiv. ,,Inadaptabilitatea socială este mai dureroasă și mai explicită atunci când se 
manifestă într-unul dintre cele mai periculoase momente din viața unui copil: încercarea de a fi 
acceptat într-un grup de joacă. Este un moment periculos, pentru că atunci copilul este îndrăgit sau 
urât, simte sau nu că aparține grupului și toate acestea sunt făcute public.” (Goleman, 2008, p.168)  



Saphiro (2016) este de părere că acest gen de respingeri în copilărie generează probleme pe 
plan afectiv, eșec școlar sau chiar delicvență în perioada adolescenței. Copiii au nevoie să învețe 
abilitățile socio-emoționale pentru a face față multitudinii de factori stresanți din sfera personală, 
familială și societală.  

Legătura dintre relaționarea cu cei din jur și comportamentul emoțional al copiilor este 
foarte strânsă. A fi sau a nu fi popular, a avea sau a nu avea prieteni, a fi sau a nu fi acceptat de alte 
persoane, sunt foarte puține dintre aspectele specifice interacțiunii sociale care depind de modul în 
care copilul își poate coordona emoțiile.  

Sintetizând datele mai multor studii, Schaffer ilustrează modul în care gestionarea emoțiilor 
influențează interacțiunile sociale ale copiilor. Concluziile stabilite de acesta sunt următoarele:  

-copiii care reușesc să-și gestioneze constructiv experiențele emoționale relaționează mai 
ușor cu alți copii;  

-copiii care-și exprimă cu claritate stările emoționale sunt mai agreați de persoanele din jur; 
-copiii care reușesc să-și aleagă mesajele emoționale potrivite devin mai populari; 
-copiii cu exprimarea pozitivă a emoțiilor stabilesc mai repede relații cu alți copii decât 

copiii expresivi în sens negativ;  
-copiii care decodează mesajele emoționale ale celorlalți obțin scoruri ridicate la aprobarea 

socială; 
-copiii empatici leagă mai ușor prietenii, sunt mai simpatizați de cei cu care relaționează; 
-copiii care reacționează în situații critice în manieră non-agresivă sunt acceptați mai ușor, 

devin deseori lideri și, în general, sunt competenți din punctul de vedere al aspectului social. 
(Schaffer, 2010, p. 148) 

Lărgind sfera de studiu, Daniel Goleman (2008) afirmă că nivelul dezvoltării socio-
emoționale a copilului afectează și dezvoltarea cognitivă a acestuia. Drept argument, el arată că 
învățarea depinde de șapte ,,elemente-cheie”, toate fiind legate de inteligența emoțională: încrederea 
(convingerea copilului că poate reuși să realizeze ceea ce-și propune, avându-i alături pe adulți); 
curiozitatea (ideea că e plăcut și util să descoperi lucruri noi); intenția (dorința de a persevera, de a 
fi competent și eficace); controlul de sine (un control interior care e capabil să regleze acțiunile 
proprii); raportarea (implicarea alături de alții în acțiuni, abilitatea de a se face înțeles și de a-i 
înțelege pe cei din jur); capacitatea de a comunica (dorința de a relaționa cu ceilalți, de a avea 
încredere în ei); cooperarea (abilitatea de a-și corela nevoile proprii cu ale celor cu care 
relaționează, abilități necesare pentru a intra în componența diferitelor grupuri). Își susține ideea și 
afirmând următoarele: ,,dacă îi ajutăm pe copii să-și îmbunătățeasca conștiința de sine și încrederea 
în sine, să își controleze emoțiile și impulsurile supărătoare și să-și dezvolte empatia, răsplata lor nu 
va consta doar într-un comportament îmbunătățit, ci și în performanțe academice măsurabile.” 
(Goleman, 2008, p. 9)  

Se poate observa ușor că dezvoltarea limitată a competențelor emoționale influențează 
competențele sociale, și, implicit pe cele cognitive. Această determinare nu este unilaterală: o slabă 
dezvoltare cognitivă poate determina o izolare a copilului față de ceilalți, fapt ce-i limitează 
experiențele ce ar putea duce la dezvoltarea abilităților emoționale și sociale specifice vârstei. 
Astfel, se generează un cerc vicios care afectează dezvoltarea generală a copilului, adaptarea și 
integrarea lui ulterioară în viața cotidiană. 
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Violenţa este o problemă actuală a societăţii noastre, având impact asupra actului 

educaţional desfăşurat într-un cadru instituţionalizat. Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre 
temele recurente ale societăţilor contemporane. Fiind un fenomen complex, violenţa are determinări 
psihologice, sociale, culturale, economice, lucru evident atunci când luăm în considerare amploarea 
formelor ei de manifestare şi inter-relaţiile pe care le presupune.  

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. În Europa, dezbaterile 
privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat o dezvoltare 
continuă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică, în urma unei întâlniri a 
experţilor, organizată de Comisia Europeană în 1997. Mass-media acordă din ce în ce mai multă 
atenţie violenţei, contribuind astfel la conştientizarea şi creşterea interesului public faţă de violenţa 
tinerilor şi implicit, cea şcolară. 

Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar 
de câţiva ani şi în şcoală. 

Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă 
la care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament 
violent. Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot 
influenţa comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. 
Violenţa este din păcate pentru mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele 
dramatizării şi exagerării atrage publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune accentul pe 
ideea că nu este nevoie să ai multă şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se măsoară în 
primul rând prin bani. Aceste modele sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine 
şanse de a schimba mentalitatea elevilor în condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun 
contrariul. Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la 
televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce văd în 
rest. Părinţii nu se implică suficient. Tema „violenţa” invită din păcate şi la respingerea vinovăţiei şi 
a răspunderii. Şcoala singură nu poate să reziste tendinţei actuale. Este nevoie de o politică hotărâtă 
de combatere a violenţei sociale şi de educare a adulţilor. 

Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, 
vulgarităţile. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni 
fizice. Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără 
implicarea cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute despre problema 
conflictului, metode şi tehnici de negociere a conflictelor sau despre consecinţele comportamentului 
violent. Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să 
colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării părinţilor, mai ales că unele 
conflicte au fost escaladate tocmai prin implicarea acestora, ajungându-se la ameninţări cu moartea 
şi bătăi în plină stradă. Situaţia devine problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte 
des, fie când violenţa este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare 
măsuri pentru întărirea securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare 
cu poliţia, instalarea unor sisteme de supraveghere video în curtea şi holurile şcolii. 

În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi 
deopotrivă. O importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii să-şi 
recunoască răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme paşnice de a 
stinge conflicte, să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva violenţei. Rolul 
prevenţiei violenţei: întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi sprijinirea 
dezvoltării individuale. Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un elev 
cunoaşte eşecul la şcoală, trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. 



Astfel îi vom întări personalitatea. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile 
sociale şi să-i pregătească să fie responsabili, să se poată descurca într-o societate a vitezei. 

Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă care 
apare în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, 
începând cu relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, 
izolare. Atitudinea violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă 
un loc uriaş de mare: climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi 
consumul regulat de filme cu violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la 
şcoală. 

Se mai poate preveni violenţa şi prin întărirea curajului civil. În şcoală şi în afara şcolii este 
vorba de două obiective: clarificarea noţiunii de curaj civil şi antrenarea, exersarea  acestui curaj. 
Curajul civil se bazează pe hotărârile personale şi nu pot fi prescrise. Asta trebuie să înţeleagă copiii 
prin curaj civil: să intervină pentru cineva, chiar dacă ar fi mai simplu să treacă cu vederea şi să 
plece; să fie pregătiţi să ia în considerare şi eventuale dezavantaje legate de intervenţie; să nu se lase 
intimidaţi; să ajute la nevoie; să-şi exprime părerea, chiar dacă aproape toţi din grup au alte opinii; 
să ceară ajutor, să dea anunţuri, să descrie făptaşul.  

Sportul are un rol deosebit de mare în prevenirea violenţei şi a intoleranţei. El poate canaliza 
şi îndepărta agresivitatea din perspectivă fiziologică şi psihologică, poate promova integrarea 
socială, îndeosebi prin jocurile de echipă. Sportul promovează recunoaşterea regulilor, respectarea 
adversarului. 

Şi religia joacă un rol important în acest sens. Fiecare trebuie să aibă suficientă morală şi 
înţelegere pentru a distruge lanţul urii. Aceste poziţii sunt alternative la violenţă şi ură. Comparaţiile 
dintre religii pot încuraja înţelegerea şi toleranţa. 

Acţiunea, intervenţia curajoasă pentru demnitatea umană şi pentru o convieţuire paşnică, 
tolerantă presupune găsirea unui punct de vedere, a unei hotărâri personale. Acest lucru se poate 
întâmpla cu ajutorul mijloacelor argumentative ale învăţării. Prelucrarea, câştigarea unei poziţii 
poate fi încurajată şi de reprezentarea artistică prin care îşi poate găsi exprimarea. În procesul de 
prelucrare grafică se face schimb de idei cu elevii şi astfel educatorul participă cu sfaturi. Arta se 
dovedeşte astfel în tematica violenţei o formă potrivită de exprimare pentru că ea face loc nu numai 
argumentelor, ci şi a sentimentelor de apropiere de semeni.În procesul de instruire accentul cade pe 
rolul răspunderii personale. Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor 
din curtea şcolii, sau în clasă), ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii dă o definiție a violenţei: „ameninţarea sau folosirea 
intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup, 
unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune 
psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni.” 

 
Bibliografie: 
Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Violenţa în şcoală, Bucureşti, 2005 
 

 



 
161. METODE INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA CLASELE DIN 

CICLUL PRIMAR 
 

Profesor pentru Învăţământul Primar 
Dinica Florina 

Liceul Tehnologic Izvoarele, Jud. Olt 
 

Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul că elevii devin coparticipanţi 
la propria lor instruire şi educare. 

Sunt satisfăcute astfel, cerinţele psihopedagogice ale activizării: 
• Pregătirea psihologică pentru învăţare; 
• Prevenirea şi reducerea influenţelor negative ale diferitelor surse perturbatorii; 
• Asigurarea repertoriilor congruente; 
• Asigurarea unui limbaj comun între educator şi educat; 
• Utilizarea unor activităţi eficiente de activizare; 

Pentru atingerea finalităţilor educaţiei contextualizarea metodelor didactice la specificul 
demersului educativ reprezintă o importantă sarcină a cadrului didactic. Este stimulată învăţarea şi 
dezvoltarea personală, favorizând schimbul de idei, de experienţe şi cunoştinţe, asigură o participare 
activă, promovează interacţiunea, conducând la o învăţare activă cu rezultate evidente. Contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală 
valoare activ-formativă asupra personalităţii elevilor. 

Pentru o utilizare eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară cunoaşterea 
teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestor metode şi integrarea corespunzătoare în 
proiectul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. Acest mod de predare transformă elevul 
într-un actor, participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunăştinţele prin efort 
propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se 
identifică cu situaţia de învăţare în care este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi 
formări generată de cunoaştere. 

Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe descoperirea 
celuilalt, a unei participări active şi intercative, la reflecţie comună în cadrul comunităţii 
educaţionale din care face parte. 

Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile un 
partener – care poate modifica „scenariul” lecţiei, dacă clasa cere acest lucru. 
De aceea învăţătorul şi elevii sunt responsabili de rezultatele muncii în comun. Cele mai cunoscuete 
şi folosite strategii didactice interactive utilizate la clasă înînvăţământul primar sunt: 

 Braistorming-ul (asaltul de idei) – feprezintă formularea unui număr cât mai mare de idei– 
oricât de fanteziste ar putea părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul 
cantitatea generează calitate. 
Harta povestirii – este o formă de organizare şi sintetizare a conţinutului informaţional al 

unui text. O altă „Hartă a povestirii” poate compara din anumite perspective două sau mai multe 
povestiri şi se poate realiza sub forma unui tabel; 

Reţeaua personajelor – este o metodă grafică de descriere a personajelor şi de argumentare 
a descrierii. Elevii vor scrie într-un cerc desenat numele personajului. În cercuri satelit scriu cuvinte 
care caracterizează personajul, iar apoi citate, reformulări; 

„Arborele lui Sapiro” - Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. 
Fiecare parte a lui reprezintă o parte componenta a conflictului: 

• solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, şcoala); 
• rădăcina - cauzele multiple ale conflictului; 
• tulpina - părţile implicate în conflict; 
• scorbura - problema clară definită a conflictului; 
• florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi în conflict;. 



• frunzele - acţiunile concrete a celor implicaţi în conflict; 
• fructul - soluţia rezolvării conflictului; 

Copacul ideilor – este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi, 
la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemeni crengilor unui copac 
toate cunoştinţele evocate despre o anumită temă. Foaia pe care este desenat copacul trece de la un 
membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să citească ce au scris colegii săi. 
Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de 
organizare şi sistematizare a cunoştinţelor; 

Diamantul – este o strategie modernă care are la bază împletirea activităţii individuale cu 
cea de cooperare în grup. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea în activitate a 
fiecărui elev astfel încât să participe la soluţionarea sarcinilor de lucru date. Este o metodă care 
stimuleză interacţiunea între elevi, dezvoltă abilităţile de comunicare şi gândirea critică a acestora. 
Metoda se poate utiliza cu succes la orele de educaţie civică, limba română, istorie, s.a. 

Ciorchinele – se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate 
anterior, sau în etapa de evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabilii conexiuni între elementele 
studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. În centru se notează conceptul de referinţă, 
apoi se trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate. Realizarea ciorchinelui 
presupune comparaţii, raţionamente, clasificări, ierarhizări. Ca aplicație practică, această metodă se 
poate folosi la toate obiectele de studiu din ciclul primar; 

Metoda cadranelor – este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei 
lecţii. Urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai adecvate a unui conţinut 
informaţional. Se împarte spaţiul de lucru în patru cadrane şi în fiecare se propune câte o sarcină de 
lucru; 

Explozia stelară – metodă de dezvoltare a creativităţii, asemănătoare braistorming-ului. 
Scopul este de a obţine cât mai multe conexiuni între concepte. Se scrie problema a cărei soluţie 
trebuie descoperită, apoi se formulează cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Întrebările 
trebuie să înceapă cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”; 

Floarea de lotus – este o tehnică ce presupune identificarea conexiunilor dintre concepte şi 
idei, pornind de la o temă care generează opt (sau un număr la alegere) idei secundare. Fiecare idee 
secundară va genera alte opt idei, s.a.m.d.; 

Metoda celor şapte pălării gânditoare – Este o metodă-joc pentru stimularea creativităţii 
participanţilor şi se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării 
gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii 
grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot 
inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. 
Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei metode este bine ca 
materialul didactic să fie variat şi bogat pentru a-i atrage pe elevi. 

Cubul 
Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 

următoarele etape: 
• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. 
• Anunţarea temei. 

o Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. 
 Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 
 Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 
 Analizează: spune din ce este făcut. 
 Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 
 Aplică: la ce poate fi folosită? 
 Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în 

sprijinul afirmaţiei tale. 
• Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 



• Afişarea formei finale pe tablă. 
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă, este o îmbinare armonioasă între 

activitatea individuală şi cea a grupurilor de elevi. Are rol de a încorpora activitatea fiecărui elev 
într-un demers amplu menit să rezolve o problemă complexă. 

Această metodă presupune organizarea unei activităţi structurate în următoarele etape: 
• individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o perioadă scurtă de 

timp ( de obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la subiectul tratat; 
• perechi – se formează grupe de doi elevi , care îşi verifică reciproc rezultatele şi încearcă să 

răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului; 
• grupuri de patru elevi - formate prin unirea perechilor două câte două. Elevii îşi confruntă 

rezultatele , concep un nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi contribuţia 
identificând concluziile cu caracter general în zonele de controverse rezultate în urma 
întrebărilor fiecăruia; 

• întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. Acestea pot fi 
notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile grupurilor. Pe baza lor se 
concep concluziile finale. 
Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 

(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor 
Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe 
de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-
învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul. Cel care 
aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde 
mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. 
Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte 
răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia 
de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare.Aceste metode interactive le 
consider a fi cele mai indicate spre a fi folosite în activitatea didactică. 
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162. CULTIVAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN CICLUL PRIMAR 
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“Dacă te-ai aşezat în viaţă în condiţii absolute, practică absolutul:CREAŢIA” 

                                                                           Constantin Noica 
 
              Exigenţele vieţii contemporane şi nevoia de a face faţă problemelor complexe şi a 
schimbărilor din diferite zone de activitate, au transformat problema creativităţii într-o prioritate.Se 
apreciază că depistarea și stimularea creativităţii la toate vârstele, mai cu seama în perioada 
copilăriei şi adolescenţei este un obiectiv general al educaţiei. 
               Acţiunea de  formare  a comportamentului creator este recomadat să înceapă  cât mai  
timpuriu.Pentru că interacțiunea şi combinarea originală a factorilor creativităţii de a  se face simţită 
de la vârste mici, mai mulţi elevi din clasele primare manifestă în mod spontan curiozitatea, 
independența, imaginația  bogată, adică caracteristici ale creativităţii în formare. 
                          Comportamentul creator presupune o dzvoltare intelectuală armonioasă a 
elevilor.La formarea comportamentului creator o contribuţie importantă o are dezvoltarea 
imaginaţiei elevilor. 



          ”Funcţia esenţială a procesului de creaţie originală o constituie imaginaţia” spunea în 1998 
Cosmovici.În procesul instructive-educativ trebuie descătușată fantezia elevilor, cultivată 
imaginaţia prin lecţii practice de educaţie tehnologică, educaţie plastică, educaţie muzicală şi 
comunicare în limba română. 
    Trăsăturile comportamentului creative se referă la: 
o nivelul de inteligenţă generală 
o gândirea divergenţă 
o fluentă gândirii 
o receptivitate, 
o spirit de observare 
o imaginație creatoare 
o originalitate 
o perseverenţă 
o iniţiative 
o nonconformism în idei. 
 
                Pentru educarea creativităţii în activitatea instructiv-educativă sunt necesare anumite 
condiţii:  
• fondul de cunoştinţe de care dispune elevul; 
• existenţa unor deprinderi intelectuale; 
• climatul educaţional care trebuie să fie favorabil creativităţii. 
          Creativitatea nu se poate cultiva decât într-o atmosferă de antrenare liberă a elevilor în 
căutări, schimb de idei, verificări. Elevii trebuie să se manifeste liber, fără teama de a greşi, de a li 
se face imediat aprecierea critică. În felul acesta se poate cultiva îndrăzneala, independenţa, 
originalitatea. Învăţătorului îi revine sarcina da organiza activitatea de gândire a copilului în mod 
judicios şi corespunzător forţelor sale, de a-l face să aibă încredere în el. 
          Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcina importantă a şcolilor. Pe lângă efortul 
tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare şi ea că un obiectiv major. 
Această implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ce priveşte 
metodele de educare şi instruire. 
         Predarea creativă vizează un antrenament intelectual şi motivaţional-atitudinal al elevului în 
raport cu conţinuturile abordate. 
         Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii.E nevoie de un climat 
democratic, destins, prietenos. Autoritatea unui profesor nu se bazează pe constrângere, pe frică, ci 
pe competenţa sa profesională, pe obiectivitatea şi ţinuta sa ireproşabilă. El trebuie să fie apropiat 
de elevi, îngăduitor (în anume limite fireşti) şi să încurajeze imaginaţia, sugestiile deosebite. 
Școlarii să-şi poată manifestă în voie curiozitatea, spontaneitatea. 
La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative, alături de brainstorming, îşi 
găsesc cu maximă eficienţă locul,cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, 
diadramele Ishikawa, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip de 
activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii 
– învaţarea. 
Categoria de activităţi care oferă terenul cel mai extins pentru cultivarea creativităţii îl constituie 
activităţile în care se lasă elevilor independenţă deplină: 
• compunerea şi rezolvarea pe căi diferite a exerciţiilor şi problemelor; 
• scoaterea şi formularea ideilor principale dintr-un text; 
• elaborarea compunerilor; 
• confecţionarea unui obiect  
• executarea unui desen;  
• exerciţii de antrenament creativ sub formă de jocuri etc. 
        Dacă un elev a descoperit prin propriile lui eforturi de observaţie, de imaginaţie şi gândire, o 
însuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, a unui aspect al unui fenomen, dacă a găsit o soluţie nouă a 



unei probleme, ori a redactat o compunere într-un mod personal, original sub aspectul conţinutului 
şi al formei, toate aceste activităţi pot fi considerate forme de manifestare a însuşirilor creative ale 
elevilor, care se cer stimulate şi dirijate. 
           Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine 
factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii. 
În şcoală, motivaţia principală, o constituie pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, 
dar şi satisfacţia multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 
Scopul oricărei educaţii creative este acela “de a da elevului posibilitatea să folosească din plin 
întregul său potenţial”(Landau,E.,1979), iar “discrepanţa dintre capacitatea creativă înnăscută şi 
performanţele creative ale unui elev poate fi atenuată printr-o educaţie bine orientată”, de la o 
învăţare necreativă la o învăţare creativă (Parnes.S.J.,1962). 
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 Dictarea este cel mai complex exerciţiu de învăţare a scrierii corecte. Ea presupune aplicarea 
individuală a regulilor ortografice şi de punctuaţie învăţate. 
        „Spre deosebire de copiere, dictarea contribuie la învăţarea scrierii corecte a unor cuvinte şi 
forme flexionare „cu dificultăţi”.” (Ungureanu, 2003:225) 
        Textele propuse pentru dictare trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:să fie accesibile 
elevilor, să aibă valoare educativă, să fie atractive, coerente etc. Vor fi selectate texte atât din 
literatura română şi universală pentru copii, cât şi texte nonliterare, în conformitate cu vârsta 
elevilor. 
        Dictarea duce la achiziţii de deprinderi numai dacă dificultăţile ei au fost abordate un timp în 
alte tipuri de exerciţii, numai după ce elevul s-a deprins a le rezolva prin efort de înţelegere, de 
gândire, de memorie, în alte forme de activitate aplicativă. Ea trebuie să aibă o temă strict 
delimitată, să fie un exerciţiu pe măsura elevilor. Potrivit cu puterile lor alegem sau alcătuim textul 
inteligibil, fără niciun echivoc. În funcţie de ei gradăm numărul şi nivelul dificultăţilor aceleiaşi 
teme de la o clasă la alta şi în aceeaşi clasă de la un moment la altul. În funcţie de stabilitatea 
atenţiei lor hotărâm, tot progresiv, dimensiunile materialului de dictat. În raport de viteza lor de 
scriere reglăm şi ritmul dictării. În raport cu posibilităţile lor alegem forma concretă de dictare şi 
modalităţile de integrare a acesteia în alte activităţi aplicative din cursul orei. (Şerdean, 1978:48) 
        În clasele I-II se foloseşte, cu precădere, dictarea cu explicaţii prealabile (în legătură cu 
diversele ortograme incluse în text) sau cu prevenirea greşelilor. Dictarea se realizează după ce mai 
întâi s-au dat explicaţii în legătură cu scrierea unor forme ortografice sau semne de punctuaţie 
prezente în textul ce urmează a fi dictat. Se face analiza ortografică a textului oral, cerându-le 
elevilor să explice diferite situaţii ortografice mai dificile. La clasele mici, dictarea se realizează 
după analiza fiecărei propoziţii, deoarece formarea deprinderilor ortografice se face pe baza 
perceperii vizuale repetate a formelor ortografice, a indicaţiilor verbale şi a exerciţiilor.  



        Tot în cadrul acestui tip de dictare„ o altă posibilitate este aceea de a li se arăta elevilor(pe o 
planşă, pe tablă sau în manual) textul care urmează să fie dictat, text în care sunt marcate prin 
culori diferite cuvintele/ ortogramele mai dificile”.(Hobjilă, 2006:75) 
        Dictarea de control se face după predarea unei lecţii sau a unui grup de lecţii, urmărindu-se 
verificarea nivelului cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor, dezvăluirea greşelilor din scrisul lor, 
pentru a se lua măsurile ameliorative. Aceasta se realizează cu scopul de a verifica nivelul 
cunoştinţelor şi deprinderilor ortografice, de a sesiza eventualele obstacole şi greşeli mai frecvente, 
care să conducă apoi la instituirea unor măsuri ameliorative, dacă este cazul. 
        Astfel de dictări se dau numai după ce s-a studiat o temă, un capitol, o normă ortografică, iar 
problemele cuprinse în text trebuie să fie mai dificile, ortogramele nestudiate să poată fi motivate 
prin analogie. De exemplu, pentru înţelegerea omofonelor s-a şi sa, introducem aceste cuvinte în 
propoziţii în mod alternativ:  
         Maria s-a dus la bunica. 
         Haina sa este nouă. 
         Ea s-a aşezat pe scaun. 
         Cartea sa este învelită. 
        Asemenea dictări înlesnesc urmărirea scrierii corecte a literelor, a propoziţiilor, folosirea 
corectă a ortogramelor şi a semnelor de punctuaţie. Dictările se corectează, iar greşelile tipice se 
explică apoi se notează în fişă. Se dau dictări de control folosindu-se şi textele mai dificile. Acestea 
pot fi fragmente în proză sau în versuri, un paragraf (şi chiar numai propoziţii ori fraze fără legătură 
între ele), extrase din manualul şcolar. E necesar ca textul să fie accesibil elevilor atât în privinţa 
conţinutului de idei, cât şi a vocabularului, să cuprindă într-un număr suficient formele de limbă 
asupra scrierii cărora urmează să se efectueze controlul. Lungimea textului trebuie să fie potrivită 
cu capacitatea (şi viteza) de lucru a elevilor din diferite clase.        Dictarea de control este folosită 
ca exerciţiu de bază într-o variantă a lecţiilor de apreciere şi de control al cunoştinţelor, priceperilor 
şi deprinderilor ortografice sau de punctuaţie.  
        Tot la nivelul exerciţiilor de dictare A. Hobjilă mai propune: 

• dictarea explicativă; 
• dictarea comentată; 
• dictarea selectivă; 
• dictarea creatoare; 
• dictarea liberă; 
• dictarea fulger; 

        În cadrul dictării explicative, explicaţiile în legătură cu scrierea unor cuvinte/ortograme sunt 
date după dictarea acestora.  
        Dictarea comentată (cu comentarii )constă în explicarea cuvintelor/ortogramelor mai dificile 
pe parcursul dictării chiar de către elevi  sau de cadrul didactic când este cazul.Se poate realiza 
„sincronizarea transcrierii cu un comentariu oral se explică de 1-2 elevi ortogramele care ridică 
unele greutăţi.” (Beldescu, 1973:186). 
        Ca o variantă la acest tip de dictare, se poate introduce elevul de serviciu la ortograme. În 
timpul dictării, un elev bun atenţionează clasa: Atenţie! Ortogramă! Se scrie l-a, s-a, m-am, etc., ori 
de câte ori acesta sesizează ortograma respectivă. În cazul în care elevul de serviciu nu sesizează 
ortograma, învăţătorul face o pauză de aşteptare, această pauză este sesizată de alt copil, care preia 
serviciul la ortograme.” Practicând acest procedeu, se constată că foarte mulţi elevi şi-au însuşit mai 
repede ortogramele, dorind efectiv să preia „serviciul”. (Ungureanu, 2003:226) 
        Dictarea selectivă se poate aplica la toate clasele I-IV şi presupune scrierea dintr-un text dictat 
a cuvintelor cu ortografie dificilă, urmărindu-se, cu deosebire, înlăturarea unei anumite greşeli 
tipice înregistrate în scrisul elevilor. Acest tip de dictare se foloseşte cu succes mai ales în 
momentul fixării cunoştinţelor sau în repetarea curentă. 
        După prezentarea unui text le-am cerut elevilor să scrie doar : 
        -cuvintele care arată nume de persoane 
         -cuvintele care denumesc fiinţe 



         -cuvintele care conţin cratimă 
        Un tip de dictare selectivă aplicat la clasa a II-a, pentru consolidarea scrierii cuvintelor care 
conţin grupurile mb sau mp, ar fi următorul: 
        „E primăvară. Plecăm împreună la plimbare. Copacii se împodobesc cu flori. Câmpul 
înverzeşte. E împânzit de iarbă. 
        Umblăm pe câmp. Urcăm pe un dâmb. Privim împrejur, fericiţi. Suntem în împărăţia 
primăverii.”  
        La această dictare, elevii au avut ca sarcină selectarea şi scrierea cuvintelor care conţin litera m 
înainte de p sau b. 
        Tot la clasa a II-a le-am cerut elevilor în cadrul unei dictări să scrie doar cuvintele care 
denumesc oraşe din următoarea propoziţie: 
        „Linia ferată Bucureşti-Constanţa trece pe lângă oraşul Cernavodă.” 
        Înaintea efectuării primelor exerciţii de acest fel, e bine ca dictarea să fie precedată de 
identificarea şi analiza faptelor de limbă, a aspectelor ortografice şi de punctuaţie în vederea 
obişnuirii elevilor cu tehnica de lucru. 
        Dictarea creatoare urmăreşte aplicarea regulilor ortografice care duc la dezvoltarea  
priceperilor şi deprinderilor de muncă independentă ( li se cere elevilor să alcătuiască enunţuri cu 
ortograme/cuvinte dictate de către  învăţător ). 
        Dictarea liberă constă din transcrierea unui text citit mai întâi integral de învăţător, în faţa 
clasei, pentru ca elevii să ia cunoştinţă cu el. Textul este apoi dictat pe mici fragmente relativ logic 
închegate alcătuite din trei patru propoziţii. Neputând reţine şi deci transcrie întocmai aceste 
fragmente, elevii le reproduc liber conţinutul, folosind sinonime, fiind obligaţi însă să încorporeze 
anumite forme (ortograme), acelea care trebuie fixate. Cerinţele care cuprind dificultăţi ortografice 
sunt discutate şi scrise de către învăţător pe tablă, elevii fiind obligaţi să le introducă în textul pe 
care îl reproduc liber. 
        Valoarea dictării libere constă în aceea că este un bun exerciţiu de tranziţie între scrierea după 
dictare şi munca independentă a elevilor. 
        Dictarea fulger este introdusă în „momentul de ortografie”, unităţile dictate sunt scurte, 
conţinând una sau cel mult două probleme ortografice. După ce elevii scriu, se analizează cazul 
ortografic, apoi se continuă lecţia după structura proiectată.  
(Ungureanu, 2003:226) 
        Dictarea nu este un exerciţiu perfect dar, întrebuinţată fără exces şi fără rigiditate, este un 
exerciţiu util şi chiar necesar.  
        În practica de la catedră, am constat eficienţa folosirii ei încă de la începutul perioadei 
abecedare, când micii şcolari abia încep să facă cunoştinţă cu foarte puţine sunete şi litere. Mai întâi 
elevii au scris după dictare litere (mari şi mici) şi silabe, iar după aceea au trecut la scrierea 
cuvintelor.La dictarea literelor am procedat în felul următor: 

• am  anunţat subiectul dictării; 
• le-am reamintit structura grafică  a literei şi modul de legare a elementelor grafice; 
•  în unele cazuri ,am trasat conturul literei cu degetul în aer sau pe bancă; 
• le-am cerut elevilor  să identifice litera  de mână pe panou sau scrisă model de mine pe 

tablă, apoi am dictat  literele; 
      

        Atunci când le-am cerut elevilor să scrie  cuvinte după dictare, după ce am citit cuvintele , am 
făcut analiza fonetică până la silabă şi apoi sinteza acţiunii ,asigurând scrierea conştientă a 
cuvântului.Am dictat pe rând cuvintele,şi am lăsat un timp potrivit pentru scriere. Scrierea 
cuvintelor după dictare a fost complicată cu cerinţe suplimentare: scrierea pe silabe cu liniuţa de 
unire (pentru a fi despărţite corect la capăt de rând), scrierea cuvintelor cu literă mare (primele 
noţiuni ortografice). 
        O etapă distinctă a constituit-o scrierea primei propoziţii: Ana e mare. Înainte de a dicta 
propoziţia, am analizat-o, precizându-i structura lingvistică, ortografia şi punctuaţia.Am citit 
propoziţia mai întâi eu, apoi mai mulţi elevi.Am analizat propoziţia fonetic, stabilind ordinea şi 



numărul cuvintelor şi ordinea silabelor  din fiecare cuvânt.Am compus propoziţia pe tablă din 
literele alfabetului decupat, apoi am ridicat literele.Am dictat propoziţia pe care urmează să o scrie 
elevii, repetând de mai multe ori fiecare cuvânt, şi făcând o pauză pentru a da răgaz şi elevilor care 
scriu mai încet să termine propoziţia Le-am cerut elevilor să verifice corectitudinea celor 
scrise,citind fiecare pe silabe anumite cuvinte scrise. 
        Dictarea primei propoziţii a fost urmată de alte şi alte dictări mai dificile până când elevii    s-
au obişnuit cu ele şi cu întâlnirea altor semne de punctuaţie. 
 
Bibliografie: 
Hobjilă, Angelica, Elemente de didactică a limbii şi literaturii române în ciclul primar, Editura 
Junimea, Iaşi, 2006; 
Kiseleff, Beatrice, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie al limbii române, Editura Elis, 
Bucureşti, 2004; 

 
 

164. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII DASCĂL? 
BENEFICII ALE DIALOGULUI INTERCULTURAL 

 
Oprițoiu Corina Daciana 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 
 
  Privind în trecut îmi aduc aminte că visul de când eram copil mi s-a împlinit... 
 Întotdeauna visam să devin dascăl. Asta și poate pentru că de mică îmi plăcea să-i învăț pe 

alții.  
 Pentru mine, a fi dascăl, implică o mare responsabilitate și în acelși timp multă dăruire.  
 Pe de o parte, ai o obligație morală față de elevii pe care-i educi. Trebuie să dai tot ceea ce ai 

mai bun în tine, trebuie să fii informat în permanență, să fii tot timpul cu un pas înaintea 
învățăceilor tăi,   având în vedere că noile generații trăiesc în epoca în care Internetul este 
deținătorul suprem al  informației.  

 Pe de altă parte, trebuie să știi să te apropii de acel suflet gingaș care ți se deschide din ce în 
ce mai mult și care își pune toată încrederea în tine.  

 Un alt aspect important al meseriei de dascăl este conștientizarea importanței unui schimb 
cultural continuu. Doar în acest fel vom reuși să cunoaștem mai bine tot ceea ce ne înconjoară și să 
oferim noi oportunități generațiilor de copii pe care îi educăm.  

 Un proverb ceh - repetat adesea de Cioran - spune că “să înveți o nouă limbă înseamnă să 
trăiești o nouă viață.” 

 Extrapolând, aș spune că „să cunoști o nouă cultură înseamnă să te îmbogățești."  
Oportunitatea unui schimb intercultural în domeniul acesta al educației înseamnă să  deschizi noi 
punți de colaborare și de cunoaștere cu oameni și locuri noi, deci, implicit cu idei noi. Acestea vor 
deveni benefice în ambele sensuri, atât pentru cei care au inițiat colaborarea cât și pentru cei care au 
acceptat-o.  

 Un exemplu grăitor, în acest sens, sunt proiectele pe care le realizăm noi în cadrul 
platformei etwinning și, desigur, toate activitățile extrașcolare întreprinse atât în interiorul cât și în 
exteriorul țării noastre.  

 Privilegiile schimbului intercultural sunt cel puțin două. Primul este de a apăra o identitate 
proprie a fiecărui popor sau etnie din fiecare țară europeană. Trebuie să ne deșteptăm și să nu ne fie 
rușine că suntem europeni din țărișoare mici; să fim mândri de bogăția noastră și de atâtea culturi și 
subculturi în Europa; să fim mândri de identitatea culturală a fiecăruia și să nu încercăm să 
uniformizăm Europa, ci, dimpotrivă, să-i punem în lumină și în valoare toate diferențele culturale. 
 Diversitatea culturală a Europei,  în general, și a României, în special, este o mare bogăție.  

Un alt beneficiu al acestei interculturalități este dialogul. Acum,  după ce „cortina” a fost 
trasă, ar fi bine să nu ne refugiem în spatele acestor identități culturale, ci să începem să dialogăm, 



adică să învățăm unii de la alții, să îmbogățim identitatea celuilalt, fără a-i cere să devină ceea ce nu 
este. 

 Viața noastră pe Pământ este ca o călătorie. Noi toți avem șansa de a fi niște călători. 
Pământul ne lasă mesaje în pietre, munți, văi, ape, animale și plante. Noi îi răspundem numindu-le, 
creând legende, făurind unelte, meserii, case, povești și tot felul de teorii.  

 În fiecare loc din lume dialogul este la fel, doar „semnele” prin care ne exprimăm și tonul 
sunt diferite unele de altele. Căci dialogul între culturi nu este posibil cu adevărat în afara 
cunoașterii lingvistice. Nu doar pentru motive practice (dacă nu vorbim aceeași limbă nu ne putem 
înțelege), dar și pentru că limba oferă o deschidere spre cultura, spre bagajul sufletesc al unui popor. 
Fiecare limbă reprezintă un alt fel de “fereastră” spre lume, spre o altă structură mentală și 
emoțională. Spre exemplu, limba română utilizează foarte mult condiționalul pentru viitor - asta 
spune multe despre nesiguranțele noastre, despre temerile care ne opresc să construim solid pe 
termen lung. Pe de altă parte, indienii Algonquin, din America de Nord, de exemplu, nu au un 
cuvânt pentru noțiunea de timp și nici pentru ideea de trecut sau viitor, ei trăiesc doar în prezent. 
Sau aborigenii australieni, care nu au cuvinte pentru orientarea în spațiu, dreapta-stânga, și nu 
conceptualizează noțiunea de consecință. Ideea de “pentru că” este absentă în limba lor și asta a dat 
mult de furcă autorităților australiene, pentru că, spre pildă, la tribunal, nu se puteau interoga corect 
suspecții aborigeni, căci nu înțelegeau conceptul de cauză și efect. S-au facut astfel multe 
nedreptăți, până când autoritățile australiene au sesizat problema. Deci, iată cum un lucru în 
aparență neînsemnat - o fină cunoaștere a limbii - poate avea consecințe vitale. Cred că experiența 
de a trăi este o permanentă descoperire, o punere în chestiune a propriei existente - astfel, prin ceea 
ce spunem și facem creăm cultură fără să ne dam seama.  

 De aceea, dialogul între culturi ne îmbogățește, căci scurtează timpul de descoperire - avem 
astfel acces la experienta celorlalți și asta ne îmbogățește. 

  Legăturile noastre directe sau indirecte cu „ceilalți” ,cu cei din afara cercului nostru 
binecunoscut, ne fac viața mai frumoasă, mai interesantă și de ce nu, mult mai palpitantă.  

 „Călătoria” noastră reală sau imaginară din țară în țară, din popor în popor, ne îmbogățește 
spiritul, ne face mai buni cunoscându-i pe ceilalți, cunoscându-le particularitățile culturale. De 
aceea ar fi bine să putem exclama cu toții: „Sunt mândru de ceea ce sunt, nu sunt perfect deloc, am 
multe defecte, dar asta e frumusețea mea și ea intră în legătură cu frumusețea celorlalți”. 

 Principalele „vehicule” pentru realizarea unui dialog intercultural sunt cărțile, muzica, 
teatrul, filmul și televiziunea. Știm cu toții, însă, că din ce în ce mai mult în ultima perioadă, filmul 
și audiovizualul, au devenit, din păcate, vectorul cultural cel mai important. Din „păcate”, deoarece 
tinerii nu mai citesc atât de mult ca înainte, nu mai ascultă toate tipurile de muzică, se duc mai puțin 
la teatru, se uită mai ales la filme și la televiziune. Astfel, mai ales televiziunea si Internetul, care e 
vectorul de vehiculat imaginea în prezent și în viitor, rămân prea superficiale, neaprofundate 
suficient. 

 Dorința Europei este să nu existe numai o cultură. E unul dintre pericolele circuitelor media 
globalizante - Google, Yahoo, televiziunile care nu mai au frontiere. Dar, în acelasi timp, cred că 
trebuie să fim specifici. Diversitatea înseamnă bogăție. Asta e bogăția democrației: să am încredere 
în punctul meu de vedere, chiar dacă nu e și al celuilalt, să respect punctul de vedere al celuilalt, 
chiar dacă nu sunt de acord cu el. Acesta e dialogul intercultural. Posibilitatea de a intra în lumea 
celuilalt, în  lumea unei alte culturi. 

Pentru a face acest lucru ai nevoie însă de curiozitate, deschidere sufletească și mai ales de 
multă smerenie. Nu ai decât de învățat când vezi cum privesc alții lumea. Chiar și de la exemplele 
negative - cum ar fi culturile care înjosesc femeile - ai de învățat despre cum să păstrezi un ochi 
critic asupra a ceea ce faci. 

 Ne trebuie mai multă deschidere spre celelalte culturi cu care venim în contact. Nu doar cele 
exotice, dar și cele apropiate de noi. Ce știm noi despre cultura ungară sau bulgară contemporană, 
despre ce spun moldovenii sau ucrainenii, despre cum se adaptează la lumea de azi vecinii noștri, 
care au trecut prin istorie împreună cu noi, experimentând sisteme socio-politice similare? Să 
învățăm din răspunsurile lor la viață - ne-ar îmbogăți cu siguranță. De asemenea, România nu este 



doar o țară de emigrație, dar acum și una de imigrație. Din ce în ce mai mulți lucrători chinezi și 
vietnamezi trăiesc în România. Trebuie să știm mai multe despre ei, ca să nu apară conflicte, căci 
acestea sunt mereu datorate ignoranței. 

 
 

165. ROLUL EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN DEZVOLTAREA  PERSONALITĂȚII  
ELEVULUI ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 

 
Prof.înv.primar Doboș Maria 

Școala Gimnazială Răchiteni- Iași 
 
          Protejarea mediului înconjurător, constituie în prezent una din problemele importante ale 
omenirii. 
         Civilizaţia industrială modernă, aşa cum este organizată, este în coleziune violentă cu sistemul 
ecologic al planetei noastre. Ferocitatea acestui asalt asupra Pământului taie respiraţia, şi 
consecinţele oribile se succed atât de rapid, încât ne sfidează capacitatea de a le recunoaşte, de-a 
înţelege implicaţiile lor globale şi de-a organiza un răspuns adecvat şi în timp util. 
         Lupta de a salva mediul global este într-un anume fel mult mai dificilă decât lupta pentru 
învingerea lui Hitler, afirma Al Gore, vicepreşedintele S.U.A. în cartea sa „Pământul în cumpănă” 
pentru ca de data asta războiul se va duce cu noi înşine. Noi suntem inamicii, după cum nu ne avem 
decât pe noi înşine ca aliaţi. Într-un astfel de război care este victoria şi 
cum o vom recunoaşte? 
          Cei slabi şi fără putere sunt primele victime, dar mersul neîncetat al exploatării şi jefuirii 
Pământului va trezi în curând şi conştiinţa altora, care de abia acum încep să interpreteze alarmele şi 
strigătele slabe de ajutor. 
          Probabil, fiecare dintre noi s-a simţit singur, depăşit de problemele de mediu, care au nevoie 
acum de soluţii. Cine nu s-a văzut măcar odată neajutorat? Poate insă că pe cont propriu, lupta pare 
pierdută , iar victoria, pare o utopie, dar împreună, putem găsi soluţii. De aceea, haideţi să-i învăţăm 
pe copiii noştri ce ar trebui să facă, pentru ei şi în numele propriilor lor copii, cât nu este prea tîrziu. 
Să-i scoatem în natură, să-i învăţăm să privească cerul înstelat, să asculte cântecul păsărilor 
primăvara, să le arătăm un izvor şi să-l cureţe şi să-l îngrijească aidoma . Să-i lăsăm să alerge 
desculţi prin iarba fragedă, să-i ajutăm să planteze fiecare din ei propriul lor copăcel şi să 
conştientizeze că sunt responsabili de ceea ce au îmblânzit. Să le arătăm că, există diverse moduri în 
care să construim şi să facem ,,ZERO RISIPĂ,, că ,,orice învăţ are și dezvăţ,, că putem lăsa 
deoparte relele obiceiuri şi să ajutăm natura.  
         Unii dintre şcolarii noştri vor fi mâine manageri de mari companii creatoare de deşeuri care 
vor sufoca Pământul, sau de mari companii de cherestea care vor defrişa nemilos pădurile noastre. 
Dacă însă încercăm să-i transformăm în mici ecologişti, arătându-le rănile multiple ale Pământului 
care îi hrăneşte şi pe care se joacă, ale aerului pe care îl respiră şi fără de care viaţa lor nu ar fi 
posibilă, poate că le acordăm o şansă pentru un viitor mai puţin ameninţat de norii toxici create de 
omenire. 
        Dacă vom reuşi să dezvoltăm la copii un comportament ecologic, atunci lupta este câştigată, 
deoarece ei vor educa şi pe cei mari-părinţi, bunici. 
        Un exemplu îl reprezintă Proiectele ECO-ŞCOALA şi LEAF, prin care i-am învăţat pe copii să 
respecte natura, să iubească plantele , să iubească frumosul . Iată câteva activităţi desfăşurate anul 
acesta de şcoala noastră, în cadrul acestor proiecte:  
        Pe 2 februarie, de Ziua zonelor umede, clasa a III, a mers impreună cu doi reprezentanţi ai 
Agentiei de Protectie a Mediului si câtiva parinti, la Râul Siret, unde li s-a explicat importanţa 
acestor zone din Romania .Gerul nu i-a impiedicat pe copii sa realizeze o excursie deosebită. 
        Pe 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei,sub deviza:,, Pentru o Românie curată,, ne vom 
implicat in actiuni menite sa ajute la o mai buna informare privind problemele apei.  



Se vor prezenta filme , se vor distribui  pliante. Şi cei mari si cei mici vor realiza panouri cu 
materiale reprezentând viziunea lor asupra apei si a mediului în general. 
        Lecţie de ecologizare: Oricine poate afirma că puterea exemplului e cea mai bună metodă de a 
mobiliza un grup pentru obţinerea scopului propus.Un astfel de exemplu le-a oferit elevii şcolii 
noastre, cetaţenilor din localitate. Ei au participat, alături de comunitate, la o acţiune în cadrul 
campaniei de ecologizare de toamnă. Acţiunea face parte dintr-un proiect mai amplu, realizat de 
Primăria Răchiteni, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar. 60 elevi de la Şcoala noastră, dotaţi cu saci 
menajeri şi mănuşi , împreună cu profesorii  au făcut curăţenie în localitate, încercănd să 
conştientizeze populaţia, să nu mai arunce gunoaiele la intâmplare şi să păsreze satul curat. Aceasta 
actiune va continua şi sperăm să-şi atingă scopul educativ. 
        Membrii cercului „Micii ziarişti” de la clasa a III-a, au iniţiat o activitate pe cât de interesantă 
pe atât de utilă. Cum în fiecare clasă mai sunt elevi care rup cu uşurinţă foi din caiete, micii ziarişti 
le adună, le selectează şi le dau diverse întrebuinţări la orele de abilități practice, dar şi în activitatea 
de joc din cadrul cercului. Aşa au apărut lanţuri de flori, şiruri de vrăbii, rândunele, buchete de 
ghiocei, fructe, în concordanţă cu anotimpurile. Pe fiecare exponat este scris „Ai avut noroc!”. 
        Sunt doar câteva din acţiunile pe care le-am deasfăşurat  și le vom desfășura, acţiuni prin care 
încercăm să dezvoltăm la ei un comportament ecologic, și atunci lupta este câştigată, deoarece ei 
vor educa şi pe cei mari-părinţi,bunici. 

 
 
166. PREMISELE PROCESULUI ŞI ÎNVĂŢĂRII CREATIVE DESFĂŞURATĂ  

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

Prof. înv. primar Bogos Andreea Mădălina 
Prof. înv. primar Tătaru Teodora 

Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui 
 
Modernizarea şi ridicarea calităţii învăţământului românesc la nivelul standardelor 

educaţionale europene presupune aşezarea pe primul loc a dezvoltării gândirii, independenţei şi 
creativităţii elevilor. Procesul creativ fiind considerat în general analog cu cel de rezolvare a unei 
probleme, exprimă următoarele operaţii: stocarea şi utilizarea informaţiilor existente, folosirea 
experienţelor trecute, “combinarea experienţelor şi informaţiilor pentru a le transfera unor noi 
structuri astfel încât noile configuraţii obţinute să conducă la rezolvarea problemei”(Gugiuman, 
2005, p.106). Paralelismul dintre situaţia de rezolvare a unei probleme şi gândirea creatoare, susţine 
Erika Landau, constă în faptul că elevul trebuie să dezvolte în ambele situaţii o strategie nouă, pe 
care o va folosi apoi pentru rezolvarea diferitelor sarcini sau probleme. În acest mod, “orice 
rezolvare a unei probleme este un proces creativ”(Landau, 1979, p.65). 

Printre obiectivele educative, stimularea imaginaţiei trebuie să constituie un obiectiv central, 
însoţit de educarea gândirii, pentru a forma capacităţi superioare de gândire critică şi divergentă, în 
măsură să-i îndrume pe elevi să utilizeze competenţele şi cunoştinţele dobândite în rezolvarea 
creativă a problemelor sau situaţiilor cu care se confruntă. Pentru formarea unei atitudini creative 
este necesară încurajarea aptitudinii de a căuta şi a găsi soluţii la probleme, orientarea şi incitarea 
spre nou, spre neexplorat. 

 De-a lungul anilor de şcoală, copiii tind din ce în ce mai mult spre conformitate. Procesul de 
răspunsuri originale în cadrul probelor de fluenţă ideaţională scade cu 50% la copii de 4 ani, la 25% 
pe parcursul şcolii elementare, crescând apoi iar la 50% în timpul studiilor superioare. Este o 
premisă importantă aceea de a li se oferi elevilor posibilitatea de a exprima o gândire divergentă şi 
de a găsi mai multe modalităţi de a ajunge la o soluţie.  

Principii precum: respectarea întrebărilor neuzuale, respectarea imaginaţiei şi ideilor inedite, 
sublinierea valorii ideilor pe care le emit elevii şi oferirea de oportunităţi de exprimare în absenţa 
unor evaluări imediate(Torrance), au scopul de a recompensa comportamentul creativ manifestat în 
şcoală, dezvoltând o atmosferă care să faciliteze creativitatea.  



Învăţarea inovativă aspiră să realizeze o educaţie creativă la nivelul componentelor de bază 
ale personalităţii (Stănciulescu, 1998):  

 componenta intelectuală: gândirea critică, flexibilă, divergentă, gândirea decizională 
implicată în realizarea ingenioasă a problemelor, gândire creatoare, inteligenţă conceptuală;  

 componenta afectiv-volitivă: entuziasm pentru muncă şi creaţie, cutezanţă în a 
aborda problemele din perspectiva noului;  

 componenta perceptiv-imaginativă: cultivarea inteligenţei perceptive, a simţului de a 
detecta şi a surprinde noul cu rapiditate şi consecvenţă, cultivarea imaginaţiei combinative;  

 componenta motor-acţională: cultivarea inteligenţei motorii şi mai ales a 
“inteligenţei mâinilor”, a capacităţii de a acţiona tenace pentru aplicarea ideilor noi, a găsirii 
modalităţilor cele mai adecvate şi eficiente de transpunere a noului în practică precum şi formarea 
deprinderilor, abilităţilor şi capacităţilor conceptual acţionale.  

 
Introducând exerciţii de creativitate individuale sau bazate pe lucrul în echipă, în cadrul 

lecţiilor sau cursurilor, a fost demonstrat că după finalizare acestora elevii produc o cantitate mai 
mare de idei, caracterizate în acelaşi timp şi de originalitate. Exerciţiile de dezvoltare a creativităţii 
pot fi utile pentru creşterea abilităţilor de gândire divergentă a elevilor. De asemenea, predarea şi 
învăţarea creativă îmbunătăţesc experienţele de învăţare ale elevilor. 

Pe baza constatării că între creativitatea elevilor şi cea a profesorilor există o strânsă 
interdependenţă, E.P.Torrance a organizat cursuri în cadrul cărora cadrele didactice să fie învăţate 
să gândească creativ. În activitatea de predare-învăţare, profesorul creativ foloseşte strategii menite 
să cultive flexibilitatea intelectuală. Torrance consideră că încurajarea copiilor în a pune întrebări 
reprezintă un aspect primordial al dezvoltării creativităţii. Orientând activitatea elevilor, profesorul 
îi încurajează să descopere cunoştinţe, să rezolve probleme, dar şi să-şi formuleze ei înşişi 
probleme. În această perspectivă a stimulării creativităţii elevilor, profesorul trebuie să acorde 
atenţie în aceeaşi măsură, modului de evaluare. Este necesară o deplasare de accent a obiectivelor 
evaluării, de la obiective de ordin informativ precum verificarea volumului de cunoştinţe, la 
obiective de ordin formativ precum evaluarea competenţelor funcţionale ale elevului. 

Stimularea creativităţii reprezintă un deziderat cu rol semnificativ dar este esenţial a fi 
menţionat faptul că nu există reţete miraculoase prin care să putem interveni în stimularea 
creativităţii individului dar există o paletă largă de strategii sau metode structurare specific, care 
vizează în mod explicit şi deliberat dezvoltarea creativităţii.  

Mediul şcolar reprezintă principalul factor care poate contribui decisiv la valorificarea 
creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi la educarea creativităţii. 
Aspiraţia cadrului didactic spre dezvoltarea spiritului creativ al elevului a condus la conceperea 
unor metode care, prin antrenarea factorilor mai slab structuraţi şi inducerea unor condiţii 
favorizante, pot stimula creativitatea elevului.  

 
Metodele şi tehnicile de creativitate care au ca scop amplificarea capacităţilor latente şi 

crearea unei ambianţe favorabile creativităţii se clasifică în patru categorii (Van Gundy, 1990):  
 
a) metode şi tehnici pentru redefinirea şi analiza problemelor precum tehnica “de ce?” 

sau “cei 5 W şi H”;  
Tehnica celor “5W şi H” este o metodă de redefinire foarte larg utilizată, ce cuprinde o 

variaţie de întrebări:”Cine? Ce? Unde? Când? De ce? Şi Cum?”. Această tehnică este, probabil, cea 
mai utilă dintre toate tehnicile de reformularea deoarce furnizează un mod sistematic de a colecta şi 
de a anliza informaţiile relevante ale problemei. De aici, poate rezulta o varietate de perspective ale 
unei probleme, fiecare dintre acestea putând contribui într-un mod semnificativ la rezolvarea 
problemei.  

 
b) metode şi tehnici pentru generarea ideilor(brainstorming, 6-3-5, Philips 6-6, 

Sinectica);  



Sinectica are ca fondatori pe Wiliams Gordon şi George Prince, fiind o metodă de 
creativitate în microgrup cu multiple aplicaţii şi realizări în domeniul creativităţii. Termenul de 
sinectică provine din grecescul “synecticos”(reunire) şi semnifică strângerea laolaltă a unor 
elemente aparent irelevante şi diferite între ele. În traducere liberă, înseamnă “metoda de a realiza 
legături între lucruri, idei, fenomene, practicând descoperirea sub forma jocului şi stimulând 
fantezia participanţilor” cu scopul de a elabora analogii multiple. Stările psihologice cum ar fi: 
empatia, jocul cu ideile, implicarea, detaşarea şi folosirea nerelevanţei sunt induse, prin promovarea 
precaută şi cu minuţioase analize pe traseul fiecărei înfăţişări traversate de soluţia de-a lungul 
“excursiei” sinectice. 

Grupul de sinectică cuprinde maxim opt persoane şi minim trei, având ca o condiţie de bază 
acelaşi nivel de pregătire, dar cu roluri cât mai diferite(inginer, psiholog, biolog, muzician). Grupul 
presupune un conducător bine iniţiat în sinectică, care introduce o temă, în legătură cu care se cer 
idei noi şi originale. Este o metodă calitativă, întrucât se elaborează o singură idee, care apoi se 
fasonează de-a lungul itinerariului sinectic şi se bazează pe teoria că “probabilitatea succesului în 
rezolvarea problemelor creşte prin înţelegerea componentelor emoţionale ale procesului creator, 
considerate mai importante decât elementele intelectuale şi raţionale”.  

 
c) metode şi tehnici pentru evaluarea şi selectarea ideilor(confruntarea selectivă, bătălia 

metaforelor);  
“Bătălia metaforelor” sau „confruntarea metaforică” este o metodă de grup care se 

desfăşoară de obicei după realizarea unui brainstorming. În urma emiterii unei palete de idei, se aleg 
două-trei idei ce urmează a fi dezbătute de către “apărători” şi “atacatori”. Este o metodă de 
evaluare creativă a soluţiilor. 

  
d) metode şi tehnici pentru implementarea ideilor, soluţiilor;  
Aceste tipuri de metode enumerate au o serie de avantaje pentru ca reduc incertitudinile cu 

privire la alegerea problemei de soluţionat prin cantitatea mare de informaţii generate cu privire la o 
problemă, cresc alternativele de generare a soluţiilor şi posibilităţile de a alege soluţia optimă şi, de 
asemenea, optimizează utilizarea eficintă a resurselor umane, a abilităţilor individului. 

Prin urmare, pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos, 
este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor, eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat 
legitimitate în ultimele secole unui învăţământ conformist. Creativitatea în educaţie şi în didactică 
“se naşte şi se dezvoltă în libertate”(Minciu, 2008, p.58). Este vorba de o libertate a tuturor, 
individuală şi socială, care permite şi asigură independenţa personalităţii în vocaţie şi acţiune 
practică. Este esenţial şi important a se identifica strategii şi modalităţi creative care se pliază pe 
grupul de referinţă deoarece cea mai bună strategie didactică este “cea care se pliază cel mai bine pe 
vârsta în cauză şi exploatează predispoziţiile copiilor aflate în perioada de maxim 
randament”(Cucoş, 2002, p.38). 
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167. METODE SI TEHNICI DE CUNOAȘTERE A PERSONALITAȚII ELEVILOR 

 
Înv. Pagu Valentina 

Școala Gimnazială Dumbrava, Timișești 
 

 Cunoașterea psihologică, de către profesor a elevilor este complexă și dificilă, dar, este și 
extrem de profitabilă pentru elevul în cauză, pentru activitatea lui, sau pentru colectivitatea în care 
trăiește. În vederea realizării ei cât mai adecvate, psihologia pune la dispoziția profesorului un 
ansamblu de metode. 
 Prin metoda de cercetare se înțelege calea, itinerariul, structura de ordine sau programul 
dupa care se reglează acțiunile individuale și practice în vederea atingerii unui scop. Metodele au un 
caracter instrumental, de informare, interpretare și acțiune. 
 Metodele sunt ghidate de concepția generală a cercetătorului-profesor, de principiile 
teoretico-stiintifice de la care pornește, reunite sub denumirea de metodologia cercetarii. 
 În psihologia copilului și psihologia pedagogică se folosesc aproximativ aceleasi metode de 
investigare a fenomenelor psihice ca și în psihologia generală, numai că ele sunt adaptate noilor 
cerințe pentru care sunt aplicate. În psihologia copilului, subiectul cercetat este copilul și nu adultul, 
activitățile studiate sunt cele de joacă și de învățare și nu activitatea productivă. Toate acestea atrag 
după sine individualizarea metodelor. De exemplu: observația din psihologia generală devine 
observatia psihopedagogică în psihologia copilului și pedagogica.(cf. lui Radu, I., Metodologie 
psihologica si analiza datelor, 1993) 
 Alături de metodele generale, psihologia copilului își elaborează metode specifice folosite 
doar în investigarea și cunoasterea copiilor. 
 OBSERVAȚIA 

Observarea psihopedagogica - constă în urmarirea sistematică a manifestărilor psiho-
comportamentale ale copilului în condițiile activității lui naturale de joc, învățare școlară și 
extrașcolară. Relația observatorului-profesor cu fenomenele observate nu este întâmplătoare și nici 
pasivă, dimpotrivă ea are un caracter intentionat, premeditat, profesorul fiind cel care stabilește 
scopul observației, cel care receptionează selectiv faptele, le interpretează și sintetizează în funcție 
de obiectivele propuse, dar și de informațiile de care dispune. 
 Pentru a se realiza o observație reușită este important să se decidă ce aspecte ne interesează 
mai mult, apoi să se stabilească o metodă simplă de inregistrare a comportamentului observat. O a 
doua condiție, în efectuarea unei observații stiințifice, este apelarea la o serie de repere de control. 
Aceste repere de control reies din observațiile anterioare ale profesorului, din experiența sa 
personală de viață sau din lucrările de specialitate. Inlănțurarea unor obstacole care ar putea 
impiedeca realizarea unei observații adecvate, este o altă condiție a observării stiintifice. Printre 
observațiile care ar putea împiedica observarea ar fi: influența dispozițiilor mentale ale profesorului 
în momentul observării, schema pre-perceptivă, putând deforma faptele observate, atitudinea 
observatorului de a decodifica faptele observate în conformitate cu teoria la care adera, tendința ca 
așteptările și anticipările profesorului să inducă rezultate în conformitate cu acestea. 
Preintâmpinarea apariției unor asemenea obstacole sau eliminarea lor se poate face, fie prin apelul 
la mijloacele tehnice, fie prin formarea și educarea corespunzatoare a observațiilor. O ultimă 
condiție a observării sistematice este recurgerea la modalitațile de evaluare a observațiilor 
efectuate care să permită înregistrarea facilă a datelor și compararea lor. În acest scop, este indicată  
determinarea unităților de observație (a cuantumului de elemente observate pe intervale egale de 
timp, repartizarea acestora de-a lungul unei zile). De asemenea, pot fi stabilite grade de estimații a 
unor însușiri psihice. 
 Mijlocul cel mai sigur care facilitează recoltarea si compararea rapida a datelor de 
observație îl reprezintă utilizarea unor grile de observație și sistematizarea lor în funcție de o serie 
de criterii. 



 Observația stiintifică presupune elaborarea unui plan de observație cu precizarea 
obiectivelor ce vor fi urmărite, a cadrului în care se desfășoară și a evenimentelor instrumentale ce 
vor putea fi folosite pentru inregistrarea faptelor observate. 
 Exemplu de fisa de observatie individuala: 
 Numele și prenumele: O. N. 

Data Fapte Interpretarea 
faptelor 

Măsuri aplicate Eficiența măsurilor 

 Ex: 
-plange 
cand ia 
nota 
mica  

- hipersensibilitate; 
- lipsa de relism in 
încrederea în forțe 
proprii; 
- nu are o motivație 
superioară a învățării. 

- elevul este 
lăudat la fiecare 
progres: mic sau 
mai mare. 

- ușoară ameliorare a 
stării emoționale în fața 
eșecului imediat. 

 
 Convorbirea este o conversație între doua persoane, desfășurată după anumite reguli 
metodologice, prin care se urmărește obtinerea unor informații cu privire la o persoană, în legătură 
cu o temă fixată anterior. Convorbirea trebuie să fie premeditată, să aibă un scop bine precizat care 
să vizeze obiective psihologice și să respecte anumite reguli. Convorbirea se poate desfășura liber, 
fără o formulare anterioară a întrebărilor sau standardizat, când întrebările sunt fixate dinainte și nu 
pot fi modificate în timpul conversației. 
 Convorbirea trebuie să vizeze obținerea unor detalii referitoare la interesele și aspirațiile 
elevilor, trăirile lor afective, motivația diferitelor conduite, trăsăturile de personalitate ale acestora 
etc. 
 Sunt mai multe aspecte de care trebuie să țină seamă profesorul: câștigarea încrederii 
elevilor, menținerea permanentă a interesului în timpul convorbirii, să existe o preocupare 
permanentă pentru stabilirea sincerității răspunsurilor, se vor observa atitudinile si expresiile 
elevilor, se vor evita adresarea unor întrebări negative, instalarea emotivității, este indicat, să se 
înregistreze convorbirea. 
 Convorbirea îmbracă și forma interviului atunci când se referă la o temă dinainte stabilită și 
se desfășoară cu o singură persoană. 
 La varste mici se recomandă folosirea conversației, nu ca metodă de sine statatoare, ci 
integrată  altor metode (indeosebi observației) sau subordonată unei activități pe care copilul o are 
de îndeplinit. 
 

Ancheta ca metoda amplă este mai puțin folosită în psihologia copilului și pedagogica, ea 
fiind intâlnită într-o formă prescurtată și simplificată.  
 Ancheta este de doua feluri: pe baza de chestioanr și pe baza de interviu. La copiii mici se 
practică mai mult interviul, la copiii mari ancheta pe baza de chestionar. 
 Prin intermediul anchetei sunt sondate opiniile, atitudinile, dorințele, aspirațiile, interesele 
vocaționale ale elevilor. Această metodă se practica în momentele de schimbare, de angajare în noi 
tipuri de activități sau de alegere a drumului in viață etc. 
ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITĂȚII 
 Această metodă poate fi folosită în psihologia copilului și în psihologia pedagogică (alături 
de observație și teste), deoarece orice produs realizat de copii poate deveni obiect de investigație 
psihologica. 
 Prin aplicarea acestei metode obtinem date cu privire la: capacitatile psihice de care dispun 
elevii (coerența planului mental, forța imaginatiei, amploarea intereselor, calitatea cunoștintelor, 
deprinderilor, priceperilor, atitudinilor), stilul realizării (personal sau comun, obișnuit), nivelul 
dotarii (inalt, mediu, slab), progresele  realizate în învățare (prin realizarea repetată a unor produse 
ale activității). 

Educația care se desfășoară în cadrul școlii este cel mai important factor al dezvoltării 
personalității. Ea are rolul de a corecta ceea ce este negativ în personalitatea elevului și de a 



dezvolta toate laturile personalității sale, atât latura intelectuală, cât și latura caracterială, morală  și 
estetică. Școala nu formează doar specialiști, ci formează oameni, iar pentru a forma oameni, este 
foarte important ca toți factorii educaționali să contribuie în mod eficient și constructiv la această 
formare, să colaboreze și să se completeze reciproc, unde și când este nevoie. 

 
 

168. POVESTE, ALTFEL… 
 

Burlacu Aniela 
Școala Gimnazială Specială nr.10, București 

  
Metoda : „Poveste, altfel” s-a născut din dorinţa de a transmite valori fundamentale copiilor 

în cadrul scolii speciale şi de-asemenea de a cerceta modul prin care povestea ajunge la copii de la 
vârste fragede.  

Metoda” Poveste, altfel” dă ocazia unei combinări sănătoase între poveste şi dramatizare, 
încurajând cadrele didactice pentru o abordare inovativă şi eficientă a poveştii .Cum se desfăşoară o 
activitate prin metoda Poveste, altfel?  În primul rând activitatea ( joaca ) are rutine la început şi la 
sfârşit. La început împreună salutăm povestea . Salutul poate să fie o formulă fixă, precum : „Salut, 
Poveste” sau: „Bună, Poveste” dar se poate combina şi cu mişcare , precum:” Să ne aşezăm în cerc 
şi să ne luăm de mână. Acum să ne punem în genunchi. Încet ne ridicăm şi să salutăm cât mai tare 
povestea: Bună, Poveste sau Bună dimineaţa, Poveste”. De preferinţă e bine să organizăm un cadru, 
unde profesorul e la acelaşi nivel cu copiii, de exemplu stând pe covor, pentru că în acest fel copii 
îşi pot modifica poziţia corporală în funcţie de comoditate.   

Povestirea se face obligatoriu oral şi nu din carte, profesorul străduindu-se mai mult să redea 
cuprinsul şi nu textul în sine.  Urmează prima întrebare după povestire: „Vă rog să închideţi ochii şi 
să vă imaginaţi cine aţi vrea să fiţi din această poveste „. Numai cine va fi atins de mine, poate să 
vorbească. E foarte important aspectul acesta că numai cine „va fi dat mai tare”, adică cine va fi 
atins , poate să vorbească.  În continuare urmează jocurile, dramatizările, prin care prelucrăm 
povestea. În aceste jocuri folosim comunicarea verbală şi non-verbală, prin care  dezvoltăm 
cunoaşterea de sine şi a celorlalţi copii. Fiecare activitate se va termina tot cu o rutină: ne luăm la 
revedere de la Poveste, această rutină dând un cadru povestirii şi totodată asigurând copiilor o 
siguranţă emoţională. Profesorul face o apreciere pozitivă pe nivel de grupă, subliniind focusul 
emoţional, cu care a lucrat în cadrul activităţii. Exemple de focus sunt: prietenia, încrederea, 
curajul, teama, agresiunea .   

Am ales dintre aceste teme prietenia şi o să prezint pas cu pas metoda propriu-zis .   
TEMA: Prietenia  

Relaţiile sociale au o importanţă fundamentală încă de la vârste fragede şi în fiecare etapă a 
vieţii pun amprentă asupra dezvoltării psiho-emoţionale. La copii mici aceste relaţii sunt bazate mai 
mult pe interes comun sau asemănare fizică de exemplu, însă la copii mai mari se limitează la 
trăsături lăuntrice. La sfârşitul vârstei preşcolare copii acceptă diferenţele şi pot chiar împărtăşi cu 
ceilalţi copii opinia despre relaţiile lor.  Întrebări focus ( pentru profesor): Cum caracterizez relaţiile 
copiilor cu ceilalţi în general? Cunosc simpatiile şi antipatiile lor? Opiniile mele despre relaţiile 
dintre copii sunt confirmate de rezultatul experimentelor?   

Obiectivele activităţii:  Cunoaşterea trăsăturilor, aspectelor pozitive ale noastre şi ale 
celorlalţi, explorarea diferenţelor şi asemănărilor, colaborarea dintre copii. 

 Aria de dezvoltare: se poate aplica după fiecare joc   
Materiale didactice: recorder audio, muzică de relaxare  
Salutul poveştii: Dacă avem o formulă compusă de noi o folosim pe aceasta, dacă nu putem 

să folosim formula obişnuită: Salut, Poveste.  În continuare ne aşezăm pe un covor, profesorul fiind 
între copii.  



Povestea: Broasca, şoarecele şi cârnatul  A fost odată, ca niciodată o broască. Într-o bună zi 
broasca s-a întâlnit cu şoarecele şi cârnatul. Au început să discute omeneşte şi au ajuns la concluzia 
că de acum încolo ei trei o să fie cei mai buni prieteni pe lume.   

Pe şoarece l-au pus să măture, pe broască să facă rost de mâncare, iar pe cârnat să fie bucătar 
şi să facă fel de fel de bunătăţi. Broasca şi-a făcut datoria cu brio, pentru că sărea una şi deja făcea 
rost de mâncare îndată, şoarecele a făcut curăţenie, a măturat toată ziua, a adus lemne, iar cârnatul a 
bucătărit. Şi încă cum... a făcut mâncăruri aşa de delicioase încât toţi s-au lins pe bot şi oricât au 
mâncat nu s-au săturat. Când a trecut o lună a spus cârnatul:  -Acum a sosit timpul să fie şi altcineva 
bucătar nu numai eu, cine se oferă?  -Păi să fie broasca- a spus şoarecele.  Şi aşa broasca s-a apucat 
de făcut mâncare. S–a străduit cât a putut,dar nu a reuşit să-i satisfacă pe prietenii ei, aşa că după 
câteva zile au demis-o.  -Nu eşti bună ca bucătar –îi spuneau. Broasca s-a simţit lezată dar a 
acceptat hotărârea lor.  -Dar atunci cine să fie?   
-Acum urmează şoarecele-a spus cârnatul.  S-a apucat şi şoricelul de gătit, s-a străduit şi el cât a 
putut, dar tot nu a reuşit să le facă pe plac ,aşa că după patru zile,l-au demis şi pe el.  -Să găteşti 
numai tu- spuneau broasca şi şoarecele cârnatului.  -Dar eu deja mi-am făcut datoria. Dacă voi nu 
sunteţi capabili să gătiţi mai bine terminăm prietenia- spunea supărat cârnatul.  Broasca  cumva l-a 
convins totuşi pe cârnat să mai facă de mâncare şi între timp ea se uită cum reuşeşte să facă aşa 
mâncare delicioasă. S-a furişat în bucătărie şi l-a spionat pe cârnat.  Când apa fierbea , cârnatul s-a 
uitat împerjur şi când a văzut că nu e nimeni în preajmă, s-a aruncat în oală , s-a scuturat bine şi în 
final a ieşit.  -A, acum ştiu secretul –gândea broasca. Când fierbe apa mă arunc în oală şi supa mea 
va fi la fel de bună ca a cârnatului.  Şi s-a oferit că de acum încolo ea va fi bucătarul, pentru că de 
acuma şi ea poate să facă de mâncare.   
Zis şi făcut, a pus o oală mare pe foc şi a fiert-o mult şi bine. Când a considerat că apa e destul de 
fierbinte s-a aruncat în oală şi s-a opărit încât a reuşit să iasă din oală, dar pielea ei s-a făcut râioasă. 
De atunci există broască râioasă .  Când şoarecele şi cârnatul au aflat ce s-a întâmplat au râs pe 
seama ei şi de atunci prietenia s-a destrămat: fiecare continuând viaţa pe cont propriu.  Prima 
întrebare după poveste: „Vă rog să închideţi ochii, şi să vă imaginaţi cine sau ce aţi vrea să fiţi din 
această poveste.„ Poate să vorbească numai cel pe care îl ating.   

 Jocul nr 1: Lipiciul. Acum suntem din nou copii . Suntem în aceeaşi cameră în care a trăit 
broasca, şoarecele şi cârnatul. Ne plimbăm foarte încet în aşa fel, încât să nu ne atingem unii de 
ceilalţi deloc. Când eu spun: „Lipici”, fiecare se lipeşte de cel mai apropriat copil în funcţie de ce 
parte a corpului o să spun ( de ex. genuchi, umăr, ect. ) Aşa lipiţi se plimbă împreună până când nu 
se aude o altă parte a corpului. Atunci se lipesc de un alt copil apropriat, de preferinţă unul de care 
nu s-au lipit până acum.  Aria de dezvoltare: cooperare, coordonare, iniţierea unor relaţii  

Jocul nr.2 : Cine are...Ne aşezăm în cerc. Ne uităm unii la alţii şi cercetăm trăsăturile fizice 
asemănătoare. Profesorul spune enunţuri ( de ex. : Am părul castaniu, Ochii mei sunt albaştri, ect) 
Copilul care simte că enunţul respectiv e adevărat în cazul lui, intră în cerc. Putem să spunem şi 
lucruri neadevărate ( de ex. Am 12 ani, mi-au crescut aripi, etc)  Variante de joc: În cazul copiilor 
mai mari putem să facem referire şi la trăsăturile de caracter, cum ar fi: M-am certat cu prietenul 
meu, M-am împăcat cu prietenul meu, Am dat cadou, L-am tras de păr pe prietenul meu , etc )  

Aria de dezvoltare: conoaşterea de sine şi a celorlalţi   
Jocul nr.3 : Oglindă-oglijioară. Ne grupăm câte doi şi ne aşezăm faţă în faţă. Unul dintre 

noi va fi oglinda, iar celălalt cel care se admiră în oglindă. Trebuie să ne mişcăm la fel şi la unison. 
După 3-4 minute rolurile se schimbă.  Variante de joc: Dacă la căutarea de perechi vrem să 
diversificăm variantele de alegere, facem foi folorate, copiii trag şi se grupează după culoare.   

Jocul nr 4 : Emoţiile. Ne aşezăm în cerc. Profesorul arată copiilor trei cartonaşe cu diferite 
stări emoţionale (veselie, tristeţe şi nervozitate ). Prima dată clarificăm împreună ce vedem pe 
aceste cartonaşe, iar după aceea copilul care vrea să vorbească ia cartonaşul respectiv în mână şi 
spune când a fost ultima dată vesel, nervos, trist şi de ce.  Variante de joc: La copiii mari putem să 
discutăm şi despre cauze: când a fost ultima oară când eu i-am provocat cuiva tristeţe, nervi sau l-
am înveselit şi din ce cauză s-a întâmplat acest lucru?  Aria de dezvoltare: cunoaştere de sine şi 
cunoaştereea celorlalţi copii, communicare verbală, încredere  



La revedere, Poveste: Ne aşezăm în cerc, ne prindem de mâini şi spunem : La revedere, 
Poveste ! 

 
 

169. IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 
 

Banciu Melania/ Prundar Gabriela   
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe, Covasna 

 
Familia este cea mai veche și importantă instituție din lume.  Aceasta este recunoscută ca 

fiind cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici. 
În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esențială pentru dezvoltarea psihică a copilului și 
este o sursă primară de dragoste și afecțiune. Familia este cea care trebuie să împlinească aproape 
toate nevoile de creștere și dezvoltare, atât fiziologice, cât și psihologice ale copilului. În familie, 
copiii câștigă și dezvoltă aproape toate achizițiile (motorii, cognitive afective), motiv pentru care 
evaluarea contribuției sau influenței familiei în dezvoltarea copilului față de alți factori, cum ar fi 
cei genetici și sociali, este dificil de decelat. Este sigur faptul că familia reprezintă un factor esențial 
în creșterea, dezvoltarea și educarea copilului.  

Copiii intră în școala primară cu enorm de multe cunoștințe și deprinderi. Ei și-au format 
deja vorbirea și pot comunica cu ușurință. Au multe deprinderi cu care se ajută singuri cum ar fi 
maniere, obiceiuri sociale și unele strategii privind relațiile interpersonale. Copiii învață foarte 
multe într-un timp foarte scurt deoarece relația dintre ei și părinți este unică și foarte puternică. 
Cercetătorii au arătat că efectele unei asemenea cooperări sunt pozitive asupra dezvoltării personale 
și intelectuale. 

Potențialul educativ al familiei s-ar exprima în următoarele caracteristici: familia este primul 
mediu în care copilul își petrece, în primul rând, primii ani de viață; familia îi mijlocește primele 
experiențe sociale, iar acești primi ani de viață se caracterizează printr-o mare receptivitate, 
plasticitate, cu mari posibilități de formare a numeroaselor trăsături de personalitate; climat afectiv 
cu diferite valențe: dragoste, grijă, căldură, stimă, respect; familia - mediu psihopedagogic și moral, 
afectiv și protector, cel mai adecvat formării personalității umane; familia este interesată de viitorul 
copilului și, în consecință, de calitatea educației. 

În „Predând la copiii de sub 6 ani”, James Hymes scrie: „Părinții sunt la fel de convinși ca și 
profesorul de valoarea, importanța și demnitatea individului. Individul este în acest caz copilul lor. 
Părinții știu ce este pregătirea și motivația deși s-ar putea să nu înțeleagă sensul acestor cuvinte. Ei 
trăiesc cu copiii lor și trebuie să ia în considerare aceste idei. Părinții știu cum sunt copiii mici. Le 
cunosc timiditatea. Le cunosc gălăgia și imaginația, dezordinea și sociabilitatea. Părinții au trăit 
împreună cu copiii de la nașterea acestora.”  

Relația părinte - școală se bazează pe încredere și joacă un rol hotărâtor în dezvoltarea 
copilului. La începutul acestui parteneriat cu părinții, profesorii trebuie să aibă în vedere ceea ce pot 
învăța de la părinți despre proprii copii. O comunicare eficientă asigură încrederea reciprocă, pentru 
ca aceasta să fie eficientă profesorii trebuie să dețină bune deprinderi de ascultare. 

Avantajele colaborării dintre părinte și învățător sunt multiple pentru ambele părți implicate, 
dar cei care beneficiază cel mai mult de acest parteneriat sunt copiii. Este necesar ca părinții să își 
schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul școlar, acestea putând deveni un sprijin 
real în îmbunătățirea relației dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. „Cercetările arată că în 
programele în care părinții sunt implicați, elevii au performanțe mai mari la școală decât aceleași 
programe, dar în care părinții nu sunt implicați (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de implicare al 
părinților în viața școlară a copiilor lor influențează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât 
părinții colaborează mai bine cu școala, cu atât rezultatele copiilor sunt mai bune. Educația nu este 
un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții; este un proces al cărui 
succes depinde de colaborarea dintre cele două părți implicate.”  



În aceeași ordine de idei, menționez faptul că dacă teoretic așa ar trebui să stea lucrurile, 
practic nu se întâmplă așa întotdeauna. Trebuie să avem în vedere că nu sunt rare cazurile în care 
părinții sunt interesați mai mult de problemele lor personale decât cele ale familiei sau ale copilului. 
Numărul familiilor dezorganizate, numărul copiilor abandonați, familiile care nu pot asigura un 
climat favorabil dezvoltării copilului din punct de vedere afectiv și educațional sunt situații tot mai 
des întâlnite în societatea de astăzi. Toate acestea trebuie să fie considerate semnale de alarmă, 
având în vedere consecințele lor asupra copiilor. De asemenea în ultimii ani s-au înmulțit 
agresiunile unor părinți asupra copiilor, fapt pentru care au apărut texte de legi care să-i apere pe 
copii de asemenea situații. 

În prezent, se remarcă două tendințe ale părinților la nivel național în ceea ce privește 
implicarea acestora în procesul educativ. Pe de o parte există părinți care se informează, sunt la 
curent cu noutățile din toate domeniile, totul pentru a avea un copil sănătos care să crească 
armonios. O a doua categorie, din păcate foarte numeroasă, este cea împovărată de grijile materiale, 
cu o situație financiară precară. 

Atâta timp cât situația economică la nivel național este caracterizată de tot mai mulți șomeri, 
părinții care au un loc de muncă realizează chiar și ore suplimentare, fapt care duce la petrecerea 
unui timp foarte scurt cu proprii copii. În tot acest timp în care părinții sunt la muncă acești copii 
sunt nesupravegheați și rămâne la latitudinea lor dacă își pregătesc sau nu temele, dacă acordă sau 
nu atenție învățăturii. 

Pentru a putea contribui la succesul şcolar al copilului, părintele trebuie să ia în conşiderare 
şi să cunoască aceşti factori. Interacţiunea lor infuenţează dezvoltarea şi învăţarea. De exemplu: 
mass-media poate contribui la asimilarea unor termeni în vocabularul copilului şi poate favoriza 
dezvoltarea anumitor calităţi morale ale copilului. Deşi în cultura românească se acordă o 
importanţă factorilor intelectuali şi dezvoltării cognitive, este important de ştiut faptul că şi ceilalţi 
factori contribuie, în egală măsură la succesul sau insuccesul şcolar. 

Orice părinte îşi doreşte succes şi performanță din partea copilului în activitatea școlară. 
Calificativul „foarte bine”, premiul sau coronița de la sfârșitul anului sunt momente dorite şi 
aşteptate atât de păriţi cât şi de copii. Succesul la şcoală era considerat un predictor al succesului în 
viaţă, de aceea părinţii solicită din partea copiilor eforturi pentru rezultate şcolare foarte bune.  

Percepţia asupra învăţării şi şcolii a suferit modificări în ultimii ani. Un studiu efectuat de 
ISE (2004) a relevat că modelele sociale de succes pe care copiii le aleg să le urmeze fac parte din 
categoriile: vedeteTV, sportivi şi în foarte mică măsură din categoriile: profesori, politicieni, 
oameni de cultură. Sunt consideraţi factori care conduc la succese: trăsăturile de personalitate, 
aspectul fizic, valorificarea unor şanse sau oportunităţi şi mai puţin pregătirea, educaţie, munca. 
Şcoala rămâne foarte importantă în opinia elevilor chestionaţi prin lucrurile învăţate, diploma 
obţinută, disciplinele şcolare şi profesorii.Mediul familial nu acționează doar prin aspecte 
economice sau culturale, în interiorul familiei se conturează curenți afectivi ale căror efecte sunt 
suportate de toți membrii. Viața afectivă are o mare contribuție în formarea personalității copilului 
și în același timp a adultului de mâine. Părinții trebuie să aibă capacitatea de a gestiona toate 
situațiile întâlnite, ei trebuie să ofere totul pentru a avea un copil sănătos, un copil bine pregătit 
psihic sau social, însă trebuie să-l  lase să se antreneze și singur pentru viață, să capete forța și 
abilitățile necesare unui parcurs independent, creativ și plin de satisfacții. 

Învăţare şi motivaţie  - în sens larg, învăţarea reprezintă „procesul dobândirii experienţei 
individuale de comportare” (A.N. Leontiev). Se disting două forme de învăţare: 

- învăţarea spontană (învăţarea socială) – neorganizată, neintenţionată, care are loc în familie, 
grupul de prieteni sau în timpul exercitării profesiei. Alte clasificări subîmpart această 
categorie de învăţare în informală şi nonformală. 

- învăţarea sistematică (învăţarea formală)  - intenţionată, organizată, realizată în cadrul 
procesului instructiv-educativ (şcoli sau alte stagii de instruire sau calificare).  

R. Gagne consideră că învăţarea este guvernată de două categorii de condiţii:  
- condiţii interne (care ţin de cel care învaţă: potenţial ereditar, dezvoltare intelectuală, 

cunoştinţe etc.); 



- condiţii externe (provin din specificul situaţiei de instruire: metode utilizate, personalitatea 
celui care transmite informaţia, specificul grupului în care se produce învăţarea etc.) 

Unul dintre cei mai importanţi factori luat în considerare atunci când vorbim despre învăţare 
este motivaţia. Aceasta este definită, în sens larg, ca „ansamblul factorilor dinamici care determină 
conduita unui individ” (Sillamy). Motivaţia activează şi mobilizează, este considerată „motorul” 
personalităţii. Pentru a-l înţelege pe copil, părintele trebuie să cunoască motivele care, alături de alţi 
factori ( de personalitate, sociali etc,), contribuie la reuşita sau la nereuşita în activitatea de învăţare. 
Aceasta este susţinută de un amsamblu de motive. Elevii buni indică de obicei, ca motivaţie pentru 
învăţare, dorinţa de afirmare profesională şi prestigiul, dorinţa de a şti cât mai multe, pe când elevii 
slabi vorbesc de teama de eşec, frica de note, evitarea conflictelor cu părinţii. 

Dacă dai unui om un peşte, îi asiguri o masă, dar dacă îl înveţi să pescuiască, el va putea să 
îşi procure hrana tot restul vieţii (proverb chinez).  

Atenţie, părinţi! 
Există câteva modalităţi prin care putem stimula repetarea unor comportament sau stingerea  
acestuia: 
Pentru repetarea unui comportament se utilizează: 

- întărirea pozitivă – un comportament urmat de consecinţe pozitive se va manifesta cu 
frecvenţă crescută. Exemplu: dacă dorim ca un copil să fie punctual, îl vom lăuda de fiecare 
dată când apare acest comportament (lauda reprezintă întărirea pozitivă). Astfel, copilul va 
învăţa să fie punctual, în dorinţa de a primi „recompensa pozitivă” 

- întărirea negativă – frecvenţa unui comportament creşte pentru că nu este urmat de o 
consecinţă negativă. Exemplu: dacă un copil a spart un gem la şcoală, iar părinţii au evitat să 
îl certe, el va învăţa să repete comportamentul pentru că nu a fost „penalizat”. 

Pentru stingerea unui comportament se pot utiliza: 
- pedeapsa – un comportament se stinge pentru că este urmat de consecinţe negative. 

Exemplu: un comportament agresiv faţă de un alt coleg de clasă  care va fi urmat de o 
apostrofare verbală din partea părinţilor se va stinge pentru că a fost urmat de o penalizare. 

- nerecompensarea frustrantă – descrierea situaţiei în care un comportament nu va mai fi 
performant pentru că nu este urmat de o recompensă aşteptată. Exemplu: copilul a obţinut o 
notă bună la şcoală şi nu a fost „recompensat” aşa cum se aştepta  (cu laude). În această 
situaţie, comportamentul are tendinţa de a nu se mai repeta pentru că elevul „a învăţat” că nu 
va fi recompensat. 

Pentru ca o pedeapsă sau o recompensă să fie eficientă, se aplică astfel: 
- imediat după ce comportamentul dorit sau nedorit a fost performant (şi nu după o 

săptămână sau un interval mai mare de timp pentru că efectul nu mai este acelaşi). Exemplu: 
dacă un copil l-a jignit pe părinte cu cuvinte urâte, va fi apostrofat imediat, nu după o 
săptămână. 

- nu în cantităţi mari – o pedeapsă prea mare poate genera frica şi nu învăţarea, iar o 
recompensă prea mare poate conduce la răsfăţ. Exemplu: pedeapsa pentru furtul unei sume 
de bani din casă nu va fi o bătaie soră cu moartea, ci interdicţia de a urmări un film preferat 
pentru două zile. 

Sintetizând, putem spune că: 
Dacă o faptă bună este realizată, sunt importante: încurajarea, laudele, recompensele materiale. 
Dacă o faptă rea s-a petrecut, sunt necesare: apostrofările verbale, retragerea recompensărilor 
materiale. 

 
 Un copil criticat învaţă să condamne. 
 Un copil bătut învaţă să se bată. 
 Un copil ironizat devine timid. 
 Un copil la care cineva a rânjit mereu, nu are niciodată mustrări de conştiiţă. 
 Un copil încurajat învaţă să aibă încredere în sine. 
 Un copil tratat cu toleranţă învaţă ce este răbdarea. 



 Un copil apreciat învaţă ce este aprecierea. 
 Un copil tratat cu corectitudine învaţă ce este dreptatea. 

 
 
 

„Lecția fluturelui” este povestea care ilustrează perfect importanța unui parcurs independent, 
creativ și plin de satisfacții. 

LECŢIA FLUTURELUI 
Într-o zi, într-un cocon a apărut o mică gaură. Un om care trecea din întâmplare pe acolo, s-a 

oprit curios să vadă cum iese fluturele din cocon. După multe încercări, părea că fluturele a 
abandonat lupta, căci gaura rămăsese la fel de mică. 

Omului i s-a făcut milă şi s-a decis să ajute insecta: cu ajutorul unui vârf de pix a lărgit 
deschizătura coconului, iar fluturele a ieșit imediat. Însă corpul fluturelui era slab şi anemic; aripile 
sale erau puțin dezvoltate şi abia se mișcau. 

Omul a continuat să privească, crezând că dintr-un moment  în altul fluturele își va lua 
zborul. Însă nu s-a întâmplat așa: fluturele şi-a trăit restul vieții târându-se pe pământ, neputând să 
zboare. 

Ceea ce omul, în gestul său de bunătate şi în efortul său de a ajuta, nu a înțeles era că ieșirea 
din cocon prin forțe proprii era efortul necesar pentru ca fluturele să-şi dezvolte aripile, pentru a 
putea zbura mai târziu. Era chinul, încercarea prin care viața îl punea să treacă pentru a putea crește 
şi a se putea dezvolta. 

Uneori efortul e exact lucrul de care avem nevoie în viață. Dacă ni s-ar permite să trăim 
viața fără să întâlnim obstacole, am fi limitați. Nu am putea niciodată ajunge puternici. Nu am putea 
zbura niciodată. 

Astfel, instituțiilor școlare le revine rolul de a armoniza, echilibra și compensa efectele 
nefavorabile exercitate de anumite medii familiare asupra dezvoltării copilului. 

Școala și familia construiesc permanent situații de natură a răspunde trebuințelor de 
cunoaștere a copilului, curiozității sale, dorinței de a fi mare și de a fi luat în considerare. 
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170. EDUCAŢIA- TEMELIA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
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Învăţământul primar are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei 

generaţii, deoarece vârsta copiilor de care se ocupă este cea a maximei plasticităţi şi receptivităţi, a 
deschiderii spre lume, a curiozităţii nemărginite, a motivaţiei maxime de a cunoaşte tot ce există în 
jur. 

Cu toate progresele făcute de ştiinţă, cunoaşterea copilului nu a fost epuizată. Fiecare copil 
este unic în felul său, este o personalitate în devenire. Să-l cunoaştem îndeaproape, să-l călăuzim pe 
treptele evoluţiei, să-i modelăm personalitatea reprezintă competenţele prioritare ale oricărui cadru 
didactic. Aşadar copilul trebuie cunoscut pentru a dirija cu cât mai multe şanse de succes 
dezvoltarea personalităţii lui. Pe temelia la care contribuim noi, învăţătorii alături de părinţi, se va 
clădi viitoarea personalitate, omul de mâine. Înconjurându-l cu afectivitate şi ghidându-l cu dragoste 
treptat, de la lumea imaginară- la realitatea vieţii, copilul este trimis în mediul social reuşind să facă 
faţă cu succes greutăţilor şi obstacolelor de mai târziu. 

 Părinţii şi dascălii trebuie să fie modele de personalitate pentru copii, spiritualitatea unora 
hrănindu-se din spiritualitatea celorlalţi. 

M-am oprit asupra acestei teme, deoarece am avut posibilitatea să observ evoluţia copiilor 
de la ciclul primar până la terminarea ciclului gimnazial şi mă bucur că sub îndrumarea mea au 
crescut şi şi-au dezvoltat personalitatea. Fiind aproape de sufletul lor, îmi este uşor să le înţeleg 
nedumeririle specifice vârstei şi pot nu numai să le răspund întrebărilor pline de inocenţă şi 
curiozitate, ci şi să-i stimulez să pună întrebări din ce în ce mai inteligente. În orice profesie ar 
lucra, omul societăţii moderne are nevoie de pregătire de specialitate care, în condiţiile actuale se 
cere a fi cât mai temeinică şi mai cuprinzătoare. Cunoaşterea îndeaproape a copilului de către 
învăţător este premisa creşterii calităţii instructiv-educative. 

Învăţătorul este într-o permanentă comuniune spirituală cu copilul fiind astfel capabil să-i 
corecteze comportamentul şi chiar temperamentul, fără a-i impune reguli stricte ci doar prin mimica 
prietenoasă şi glasul cald. El nu este un om simplu transmiţător de cunoştinţe, ci un modelator de 
personalităţi, un “formator”. 

Nici un om nu se poate simţi mai împlinit decât dascălul ai cărui elevi s-au descurcat în viaţă 
şi a căror personalitate poartă amprenta dăruirii sale! Cât de fericit se simte atunci când un elev 
îndrumat de el pe primele cărări ale vieţii, atinge performanţe, ajungând un model în societate! 

Modernizarea învăţământului este o necesitate derivată din cerinţele dezvoltării societăţii 
contemporane, din experienţa practică acumulată şi din posibilităţile pe care le oferă azi ştiinţele 
educaţiei. 

Învăţământul este o instituţie socială dinamică şi cu variate intercondiţionări naţionale şi 
internaţionale. Ultimii douăzeci de ani se caracterizează prin transformări profunde în toate 
activităţile. Niciodată educaţia tinerei generaţii (pregătirea pentru a se adapta la o lume în continuă 
schimbare) n-a stat, ca azi, în atenţia lumii întregi. Problema adaptării şcolii la cerinţele noi ale 
dezvoltării sociale, organizarea ei în pas cu marile cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice, 
preocupă forurile guvernamentale şi de specialitate din toate ţările lumii, corpul profesoral şi masele 
tineretului de pretutindeni. 

Educaţia şi activitatea de învăţare constituie permanenţe ale progresului în viaţa psihică.  
Instrucţia şi educaţia constituie o acţiune organizată ce se exercită asupra copilului, având 

drept scop transmiterea acelor cunoştinţe şi formarea acelor însuşiri,capacităţi şi trăsături de 
caracter, care sunt necesare pentru a face din el un om folositor societăţii.  

Educaţia apare ca un factor hotărâtor al dezvoltării,deci acţionează împreună şi pe baza 
celorlalţi doi factori, ereditatea şi mediul.  



Aşa cum spune Piaget "orice ne înconjoară şi intră în fasciculele acţiunii poate deveni un 
pretext de educare. O frunză care cade, o muscă aparent inofensivă rotindu-se peste cratiţe, un deget 
vârât în nas, un fum de ţigară tras pe ascuns de la un prieten mai mare, pot fi luate ca puncte de 
plecare pentru un dialog cu atât mai eficient cu cât argumentele vor fi mai convingătoare şi căile de 
a ajunge la adevăr mai pline de atracţie".  

Cărţile, întâmplările, faptele oamenilor, dinamica existenţei copilăreşti sunt tot atâtea 
prilejuri de a mai pune o cărămidă la temelia personalităţii celor mici. Depinde de noi cu câtă 
dibăcie explorăm posibilele sensuri pe care ni le oferă natura şi viaţa.  

Acţiunea educaţională se află ea însăşi într-un proces de continuă perfecţiune fapt care se 
răsfrânge în mod inevitabil şi asupra dezvoltării, prin amplificarea rolului ei în direcţia constituirii 
unor structuri psihice capabile să răspundă unor solicitări şi cerinţe tot mai mari din partea 
societăţii. Acestea demonstrează că relaţia dintre educaţie şi dezvoltare, cunoaşte oscilaţii nu numai 
în funcţie de stadiile de evoluţie a copilului, ci şi în funcţie de etapa istorică şi de condiţiile sociale 
pe fondul cărora se desfăşoară acţiunea educaţională.  

Reforma învăţământului - moment de răscruce pentru şcoala românească - reprezintă un act 
de maximă răspundere socială. 

Reforma învăţământului trebuie privită ca un proces continuu, adaptat condiţiilor concrete. 
Concepută ca un complex de cercetări concrete, ea s-a axat pe ancheta de opinie întreprinsă în 
rândul principalilor actori ai procesului instructiv-educativ, adică al cadrelor didactice, al elevilor 
precum şi al părinţilor. 

Trebuie să se ţină seama în cadrul reformei, de compatibilitatea dintre schimbările ce vor 
avea loc şi tradiţiile deja existente, specifice învăţământului românesc. 

Educaţia este un element indispensabil al existenţei socio-umane. Ea este un proces în 
derulare, un element fără de care existenţa fiinţei umane nu poate fi concepută. Ioan Nicola vedea în 
educaţie un fenomen ontic aparţinând sistemului social, cu rol activ şi transformator. Paul-Henry 
Chombar de Lauwe concepea educaţia într-un cadru social, configurând-o prin prisma întâlnirii 
omului cu societatea: „Dacă educaţia nu ar fi organizată într-un mod represiv, copilul ar putea, încă 
din cea mai fragedă copilărie, să acţioneze în timp ce primeşte educaţia şi să contribuie la 
transformarea mediului social care-l formează. Educaţia poate fi concepută într-un mod mai larg ca 
o întâlnire între individ şi societate, şi întreaga viaţă socială poate fi marcată de acest schimb 
permanent”  

În procesul educaţional este un „transfer neîntrerupt de informaţii de la societate la individ”, 
fiind abordat din perspectivă sistemică ca relaţie de dependenţă a elementului uman faţă de sistemul 
social. 

 Ea este un fenomen social dotat cu o relativă autonomie, manifestată prin funcţiile sale 
proprii, prin modul său de derulare, prin structura sa specifică. 

Este momentul să facem anumite delimitări conceptuale: educaţia este un tip specific de 
acţiune socială, ea întreţine multiple legături cu celelalte fenomene sociale, fiind destul de dificil să 
le surprindem pe toate. Anticipăm puţin lucrurile şi amintim că socializarea ni se arată ca ansamblu 
al influenţelor sociale exercitate asupra individului în contextul comunicării umane, în acest caz 
educaţia constituindu-se drept activitate declanşată intenţionat „în vederea asimilării valorilor 

sociale” 
Se ştie că una dintre condiţiile fundamentale pentru realizarea optimă a procesului de 

învăţământ este asigurarea unui sistem unitar de cerinţe în instruirea şi educarea copilului. Acest 
sistem trebuie să fie respectat în egală măsură atât de şcoală cât şi de familie. 

Copilul este educat în şcoală, dar cea mai mare parte a timpului o petrece în familie. 
Acţiunea modelatoare din familie se împleteşte organic cu cea din şcoală, dacă colaborarea între cei 
doi factori este asigurată. 

Un rol imporatant în reglarea activităţilor şi relaţiilor şcolarului mic cu ceilalţi, joacă 
atitudinile caracteriale. Activităţile şcolare oferă cadrul plămădirii unor calităţi: sârguinţa, 
constiinciozitea, punctualitatea, perseverenţa, spiritul de organizare făcând ca şi elevii mai puţin 



dotaţi intelectual să se realizeze profesional. Nu sunt excluse nici cazurile de indeferenţă, neglijenţa, 
superficialitate, atitudini care pot avea influenţă asupra caracterizării unui potenţial intelectual bun.  

Educatorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor, observând atent, meticulos 
la clasă şi în afara clasei (sub forma exterioară, dar căutând să înţeleagă şi motivaţia faptei), în 
funcţie de acestea măsura educativă poate să meargă de la sancţionarea faptei exterioare (observaţie, 
mustrare), până la restructurarea sistemului de relaţii care l-au determinat pe copil să se comporte 
astfel. 

Comportamentul copilului, bunele deprinderi formate în familie se consolidează în şcoală şi 
viceversa. Se impune ca legătura între cei doi factori să se păstreze permanent, pentru faptul că 
educaţia nu este o problemă simplă şi uşoară, ci una care comportă cunoştinţe pedagogice şi 
deprinderi speciale. 

 Copiii de la natură nu sunt nici buni, nici răi, dar pot deveni buni sau răi, ca urmare a 
metodelor pozitive sau negative de educare. 

Necesitatea colaborării între familie şi şcoală este dictată de rolul ei în educaţia copilului cât 
şi a familiei, de asigurarea respectării unor principii unice de educaţie, de folosirea aceloraşi metode  
în procesul de educaţie şi de adoptarea aceleiaşi atitudini faţă de comportamentul copiilor într-o 
situaţie sau alta. 

În concluzie putem spune că un parteneriat eficient familie-şcoală duce la crearea unor 
valori educative superioare iar beneficiarul nu este altul decât „copilul”.  
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171. METODE INTERACTIVE PENTRU UN ÎNVĂȚĂMÂNT EFICIENT 

 
Mreajă Ecaterina  

 
Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În 

întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, 
îl au primii ani de şcoală. 

Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De 
aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi 
procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului 
instructiv-educativ . 

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou si 
important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre 
autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 
valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. 

Caracteristicile metodelor interactive: 
sunt atractive; 

·        stimulează implicarea activă în sarcina didactică; 
·        stimulează iniţiativa; 
·        asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 



·        asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare; 
·        valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor; 
·        acţionează asupra gândirii critice a elevilor; 
·        elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 
·        promovează învăţarea prin cooperare; 
·        copiii învaţă să argumenteze acţiunile; 
·        îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur. 

  
BRAINSTORMINGUL SAU CIORCHINELE DE IDEI 
O strategie care oferă posibilitatea de a-i pune pe elevi în situaţia de a se gândi la o temă pe 

care o vor întâlni în text şi de a face asociaţii în legătură cu aceasta. 
* Dacă, de exemplu, se citeşte un text despre primăvară, li se cere elevilor să se gândească la 

idei, sentimente, evenimente pe care le pot asocia acestui anotimp. 
* Se realizează un ciorchine de idei reţea care să sintetizeze ideile exprimate de ei. 
  
JOCUL ANTICIPARILOR 
Se aplică în etapa de prelectură. 
* Pornind de la titlul textului sau de la un fragment scurt care se citeşte, elevii sunt întrebaţi 

despre ce cred ei că este vorba în text şi ce îi face să se gândească la o această anticipare. 
* Li se pot oferi câteva variante de răspuns, iar ei să aleagă varianta pe care o consideră 

corectă. 
  
LECTURA PREDICTIVA 
* Presupune citirea fragmentată a textului, făcută de către profesor/învăţător, care îi întreabă 

pe elevi ce cred că se va întâmpla mai departe şi de ce cred că se va întâmpla un anume lucru. 
* Pe parcurs se întocmeşte o hartă a predicţiilor care constă în confruntarea evenimentelor 

relatate de text cu ipotezele relatate anterior 
  
CIORCHINELE 
Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile 

despre un subiect . Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze 
cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare. 

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi 
să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi 
semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa ciorchinele. 

Avantaje: 
·        nu se critică ideile propuse; 
·        poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor 

de informaţii aşteptate de la elevi; 
·        se poate aplica individual, în perechi sau în grup; 
·        se poate aplica în orice moment al lecţiei; 
·        solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii. 

  
METODA CADRANELOR 
Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane. 
*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual. 



*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele: 
I. Am admirat…. II. Dezaprob…. 
III. N-am înţeles… IV. Am învăţat…. 
Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai multe 

răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze 
Avantaje: 

·        stimulează atenţia si gândirea; 
·        scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 
·        conduce la sintetizare/esenţializare; 
·        uşurează asimilarea de noi cunoştinţe; 
·        se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare; 
·        se poate folosi în diferite momente ele lecţiei; 
·        stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică. 

  
PROCESUL LITERAR 
*Este un joc de rol cu caracter general care presupune o dezbatere de pe poziţii extreme 

(acuzare – apărare) a unor aspecte problematice dintr-o operă literară. 
*Are o valoare constructivă mai mare atunci când este realizat pe baza unor alocuţiuni 

gândite şi redactate de elevi. 
*Aceştia vor emite opinii personale cu privire la personajele incriminate, izvorâte din 

contactul direct cu textul literar. 
 
PROCESUL JUDICIAR 
Împărţiţi-vă în 2 grupuri: acuzatorii şi apărătorii. 
*Simulaţi un proces judiciar în care învinuitul ar fi Garoffi, băiatul care a lovit în ochi pe 

bătrân cu bulgărele de zăpadă şi nu-şi recunoaşte fapta. 
* Folosiţi expresiile: 
Apărătorii 
Vă rog să-mi permiteţi... 
Nu cred că... 
De unde să ştie băiatul că... 
El nu este vinovat... 
Mi-e milă de băiat, căci... 
Îi este teamă să... 
Fapta sa nu este atât de gravă, de aceea, rog... 
Acuzatorii 
Cer pedepsirea... 
Îl acuz pe ... 
Vă aduceţi aminte cum... 
Este adevărat că..., dar... 
Fapta sa este o ... 
Ceea ce a făcut este foarte ....căci ..., deci cer să... 
  
CUBUL 
Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea 

oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare. 



Avantaje: 
-determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea 

sarcinilor; 
-permite diferenţierea sarcinilor de învăţare ; 
-formează deprinderi de muncă intelectuală; 
-stimulează gândirea logică a elevilor ; 
-creşte responsabilitatea faţă de învăţare şi faţă de grup; 
-sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii ); 
-familiarizează elevii cu cercetarea ştiinţifică; 
-formează abilităţi de comunicare şi cooperare . 
Limite: 
-rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp; 
-se creează un zgomot oarecare ; 
-facilitează erori în învăţare; 
-nu există un control precis asupra cantităţii/calităţii cunoştinţelor dobândite de fiecare elev. 
  
COPACUL IDEILOR 
Tehnica numită ,,copacul ideilor” presupune munca în grup. Este o metodă grafică în care 

cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, în partea centrală. De la acest 
dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate. Foaia pe care este 
desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să citească 
ce au scris colegii săi. Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune 
elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor. 

  
CVINTETUL 
Metoda cvintetului pune accent pe forţa elevului, contribuind la formarea capacităţii de a 

rezuma şi sintetiza informaţiile, de a surprinde complexitatea unor idei, sentimente şi convingeri în 
câteva cuvinte. 

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text în 
exprimări clare, care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o 
poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le respecte, 
iar timpul de întocmire este de 5-7 minute. 

Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară, 
iar elevii, în timpul dat, trebuie să dovedească receptivitatea la cele discutate în clasă, bazându-se pe 
capacităţile lor de creaţie. 

Regulile de întocmire a unui cvintet: 
-primul vers este format din cuvâtul tematic (un substantiv); 
-al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului 

tematic ); 
-al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerun ziu care să exprime acţiuni ale 

cuvântu lui tematic); 
-al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formea ză o propoziţie prin care se afirmă 

ceva esenţial despre cuvântul tematic); 
-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea. 
Avantajele metodelor moderne: 

·        transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 



·        este coparticipant la propria formare; 
·        angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; 
·        asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă; 
·        dezvoltă gândirea critică ; 
·        dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 
·        permite evaluarea propriei activităţi. 

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 
antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor 
interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii 
în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură 
condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine 
pentru activitatea socială. 

Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar 
putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii. 

 
 
172. ROLUL CĂRŢII ÎN FORMAREA GUSTULUI PENTRU LITERATURĂ 

 
Prof.  înv. primar Buguleț Gianina 

Școala Gimnazială ,,Ștefan  cel  Mare” Vaslui 
 

Despre importanţa cărţii în viaţa omului au scris mai întâi cronicarii care s-au gândit să 
consemneze faptele de seamă ale voievozilor români din Evul Mediu, pentru a nu se pierde sau uita 
isprăvile lor, originea şi istoria poporului român şi a limbii române. Astfel, Grigore Ureche, Miron 
Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir şi alţii, mulţi dintre ei anonimi, au sădit dorinţa de afirmare 
istorico – literară a românilor. 

În epoca modernă au apărut primele şcoli primare săteşti, graţie reformei învăţământului din 
vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, astfel punându-se bazele învăţământului românesc. 
Vlăstarele acestor şcoli sunt scriitori clasici români, iar dintre ei un mare pedagog s-a dovedit a fi 
Ion Creangă, care a simţit din timpul când era elev necesitatea scrierii unui abecedar în limba 
română, ca şi a unor poveşti şi povestiri captivante pentru elevi. Acestea l-au fermecat şi pe şcolarul 
Mihail Sadoveanu, pe care domunul Trandafir l-a ajutat să găsească „cheia” învăţării cu ajutorul 
lecturii („Capra cu trei iezi”). 

În secolul al-XIX-lea şi al-XX-lea, atât marii scriitori clasici, cât şi cei moderni, au acordat o 
mare atenţie şi au depus o muncă susţinută pentru culegerea creaţiilor folclorice – tezaurul 
înţelepciunii populare şi filonul de aur al spiritului românesc: Ion Heliade – Rădulescu, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Petre Ispirescu, Constantin Rădulescu – Codin, 
Ştefan Octavian Iosif, Anton Pann, Ion Creangă, s.a. 

Ne întoarcem mereu la acest izvor fermecat de apă vie pentru a cerceta creaţia nemuritoare 
şi a ne îmbogăţi sufleteşte cu dragostea de patrie şi frumuseţea spiritului poporului român. 

Cu toată amploarea pe care au luat-o mijloacele audio-vizuale în difuzarea culturii, care a 
rămas şi va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace  de autoinstruite, de formare a omului 
societăţii moderne. Mai mult decât oricare dintre tehnicile audio – vizuale prin care sunt vehiculate 
valorile culturii, lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt 
inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie; ea îndeamnă la introspecţie, angajează valori 
formativ –educative, care-şi pun amprenta în întregul comportament al cititorului.  

Tocmai de aceea se consideră – pe bună dreptate – că cititul reprezintă unul dintre cele mai 
de preţ instrumente ale activităţii intelectuale. El se află, neîndoielnic, printre cele mai răspândite şi 
intense activităţi ale omului contemporan. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în epoca noastră, 
numărul exemplarelor de cărţi, reviste, ziare, tipărite, etc creşte în progresie geometrică1 . 



Învăţarea cititului ca principal instrument al muncii de învăţare şi de formare a elevilor 
constituie un obiectiv de prim ordin al şcolii. Se poate afirma, nu fără temei, că întreaga evoluţie a 
elevilor, atât în şcoală cât şi în viaţă, depinde de măsura în care ei şi-au însuşit instrumentele muncii 
intelectuale, în primul rând cititul, până la nivelul la care acestea vor constitui modalităţi de 
autoinstruire. 

De felul în care elevii  şi-au însuşit, încă din ciclul primar şi chiar din primele clase aceste 
tehnici de muncă depinde în cel mai înalt grad randamentul şcolar şi prevenirea rămânerii în urmă la 
învăţătură. Dealtfel, este un fapt necontestat, cel puţin în primele clase ale şcolii, că cititorii buni 
sunt, în cele mai multe cazuri, buni şi la celelalte obiecte de învăţământ. Dimpotrivă, elevii care nu 
realizează actul cititului la nivelul corespunzător sunt predispuşi insucceselor şi la celelalte 
discipline şcolare.2   

Deşi multiple, sarcinile lecturii ar putea fi grupate astfel: 
a) însuşirea de către elevi a mesajului unui text, a valorilor multiple ale acestuia (cognitive, 

formativ –educative, cultural – artistice, stilistice, gramaticale); 
b) familiarizarea elevilor cu capacitatea de a se orienta în textul citit (instrumentele muncii 

cu cartea); 
c) dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor (povestirea cu schimbarea formei, 

povestirea prin analogie, continuarea povestirii, introducerea unor episoade în povestire, 
dramatizarea unui fragment, selectarea şi prelucrarea unor texte pentru serbări, etc.); 

d) manifestarea curiozităţii şi interesului pentru diferite tipuri de lectură (istorice, 
mitologice, geografice, ştiinţifice, etc.). 

Activitatea extrem de complexă, de dificilă, de eficientă prin valenţele etice şi estetice pe 
care le oferă, lectura literară urmăreşte în principal să formeze la elevi interesul şi gustul pentru 
lectură, să-i sensibilizeze la literatură şi, pe de altă, parte, să-i înveţe cum să citească o carte. 3   

Rezultă de aici că o activitate eficientă de lectură presupune formarea la elevi a unei 
motivaţii interne, neimpuse prin lectură. În planul pregătirii elevilor claselor mai mari ale ciclului 
primar, aceasta ar însemna lecturi bogate, adecvate vârstei şi nivelului de şcolaritate, ca şi 
capacităţilor de receptare a literaturii. Este ceea ce, din păcate, nu aflăm la toţi elevii care termină 
ciclul primar. 

În lecţia de lectură se lucrează uneori pe alte texte decât cele din manual, cu intenţia vădită 
de a-l învăţa pe elev să se apropie singur de cartea de literatură şi să poată citi productiv. 

La vârsta şcolară mică elevii sunt însetaţi să citească, să afle lucruri noi, minunate, prin 
propriul lor efort. La această vârstă îi pasionează povestirile despre animale, plante şi din viaţa 
copiilor. Basmul îi introduce într-o lume aparte în care se produc lucruri nemaipomenite, se 
dezleagă taine, iar copilul trăieşte o bucurie sinceră atunci când află că binele învinge răul, că 
minciuna e strivită de adevăr, ş.a.m.d. 

Toate acestea produc o adâncă impresie asupra copilului şi contribuie din plin la formarea 
trăsăturilor de caracter ale viitorului adult. 

Lectura în afara clasei cuprinde două categorii de opere literare: 
a) opere ale unor mari scriitori, care, deşi n-au fost destinate copiilor, pot fi citite de către 

copii, datorită conţinutului de idei prezentat la un nivel accesibil, atractiv, cum sunt unele poezii ale 
lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, în care se descrie natura patriei şi 
frumuseţile ei, unele legende ale lui Dimitrie Bolintineanu, în care se înfăţişează vitejia poporului, 
unele din schiţele lui Ion Luca Caragiale, „Amintiri din copilărie” ale lui Ion Creangă, etc. 

b) opere scrise special pentru copii, ca de exemplu: „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu trei 
iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Fata babei şi fata moşneagului”, povestirile „Inul şi cămeşa”, „Acul 
şi barosul” de Ion Creangă, basmele „Prâslea cel voinic şi merele de aur”, „Greuceanu”, „Tinereţe 
fără bătrâneţe şţi viaţă fără de moarte”, unele povestiri de Mihail Sadoveanu: „Dumbrava 
minunată”, „Făt Frumos Măzărean”. 

De asemenea, scriitorii consacraţi care au scris literatură pentru copii sunt: Emil Gârleanu, 
Demostene Botez, Marcel Breslaşu, Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, Otilia Cazimir, Nicolae Labiş, 
Mihai Beniuc, etc. 



Cu deosebită plăcere şi interes citesc micii şcolari nenumărate opere din literatura 
universală, ca cele scrise de Fraţii Grimm, H. Chr. Andersen, La Fontaine, etc. 

Printre cele mai importante forme de îndrumare a lecturii în afara clasei sunt: povestirea, 
citirea expresivă a învăţătorului, notaţiile cu privire la cărţile citite, lecţiile de popularizare a cărţii, 
organizarea expoziţiilor de cărţi, sezătorile literare, concursurile şcolare literare, jocurile literare, 
jocul cu versuri, şerbările şcolare, organizarea bibliotecilor personale, etc. 

Fiind preocupată de descoperirea aptitudinilor literare i-am îndrumat pe elevi în alcătuirea 
unor compuneri cât mai frumoase, scrierea unor poezii şi basme şi punerea lor în scenă. 

În anul 2017 am reuşit pun bazele unui auxiliar de piese pentru serbările şcolare:  
„La școală e ca în povești„  
Acest material a fost adunat de-a lungul unui an de muncă didactică şi uşurează mult 

căutarea unor piese de teatru pentru serbări.  
Prin aceste programe cultural – artistice şi educative, elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele 

însuşite la lecţiile de limba şi literatura română, educaţie muzicală, religie, istorie, geografie, fiind 
atraşi de serbările şcolare. 

Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit, pentru lărgirea continuă a 
orizontului lor cultural, pentru însuşirea tezaurului de gândire şi experienţă umană se va răsfrânge 
pozitiv asupra vieţii şi activităţii lor. 

Învăţătorul trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă, să folosească întregul arsenal pedagogic de 
care dispune, să aibă un ton sfătos, să fie afectiv cu copiii, să fie calm şi înţelegător, dar în acelaşi 
timp şi exigent, pentru ca elevii să-şi însuşească limba română ca instrument de cunoaştere şi 
autoformare, nu numai ca mijloc de comunicare. Pentru a insufla însă altora dragostea pentru 
literatură, nevoia interioară pentru lectură, trebuie ca educatorul însuşi să fie un om cultivat, un 
foarte bun cunoscător al valorilor naţionale şi universale. 4   
      Aşa cum spunea Miron Costin „Nu e alta şi mai frumoasă şi de mai folos în toată viaţa omului 
zăbavă, decât cititul cărţilor.” 
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173. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN APLICAREA STRATEGIILOR DE PREDARE-

INVATARE-EVALUARE 
 

Prof. inv. primar Ignea Anca 
Şcoala Gimnaziala Nr. 2, Piatra Neamţ 

 
 Strategiile didactice deţin o poziţie privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru 
succesul şcolar al elevilor. Ele pun în evidenţă capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina 
într-o anumită ordine metode, procedee şi mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a 
selecta şi structura conţinutul ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, de a opta pentru o anumită 
experienţă de învăţare ce urmează a fi trăită de elevi. 
 Strategiile didactice sunt sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a 
activităţii educaţionale, integrate în viziune sistemică, în structuri operaţionale unitare şi coerente, 
care vizează construirea experienţelor de învăţare, formarea de abilităţi, capacităţi şi competenţe de 
raţionalizare a procesului instructiv-educativ. 
 Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura 
executorie, de punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat. În acest 
context, metoda poate fi considerată ca instrument de realizare deplină a obiectivelor activităţii 
instructive. 
 ,,Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 
cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare  realizată efectiv de preşcolar, elev, student, 
în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.”(Sorin Cristea) 
 ,,Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi creativităţii. „Activ” este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi 
abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 
de  elaborare a noilor cunoştinţe. „Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material 
„activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător  al acestuia.”(Ioan Cerghit) 
 Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea învăţătorului, 
gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care lucrează. 
 Prin prezenta lucrare doresc să evidenţiez importanţa pe care am acordat-o strategiilor 
didactice, atât celor clasice cât şi celor moderne, în vederea optimizării procesului instructiv-
educativ în cadrul tuturor orelor de la învăţământul primar. Aceasta constituie o permanentă 
preocupare, în vederea găsirii de noi modalităţi de lucru, cât mai eficiente 
 
Exerciţiul 
   Este o metodă ce are la bază acţiuni motrice şi intelectuale efectuate în mod conştient şi 
repetat, în scopul formării de priceperi şi deprinderi, automatizării şi interiorizării unor modalităţi 
sau tehnici de lucru, de natură motrică sau mentală. Ansamblul deprinderilor şi priceperilor 
dobândite şi exersate prin exerciţii în cadrul orelor de matematică si explorarea mediului, de 
comunicare în limba română, de  arte vizuale şi abilităţi practice, etc. conduc la automatizarea şi 
interiorizarea lor, transformându-se treptat în abilităţi. 
 
Exerciţii de creaţie (euristice) 
 
 Alcătuieşte enunturi în care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă : Dorin duce dudede 
dulci doamnei Didina din Dumbrava Deal. 
 
 Compune o problemă care să se rezolve  după exerciţiul dat:31-5+4= 
 
 Realizaţi desene al căror nume să înceapă cu sunetul ,,p” 



                    
                                                               

                                                                  
 
Exerciţii motrice 
- conduc spre formarea de priceperi şi deprinderi în care predominantă este componenta motrică: 
Scrieţi trei rânduri cu litera ,,a” de mână. 
 
Problematizarea 
 
  Problematizarea reprezintă una dintre cele mai utile metode, prin potenţialul ei 
euristic şi actvizator. Această metodă constă în creare unor dificultăţi practice sau teoretice, a căror 
rezolvare să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare realizate de subiect. 
 Se face distincţia între ,,probleme” şi ,,situaţii problemă”, implicit în metoda 
problematizării. Primele vizează problema şi rezolvarea acesteia din punctul de vedere al aplicării, 
verificării unor reguli învăţate, al unor algoritmi ce pot fi utilizaţi în rezolvare. O situaţie-problemă 
desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două realităţi: 
experienţa anterioară, cognitiv-emoţională şi elementul de noutate, necunoscutul cu care se 
confruntă subiectul. O întrebare devine situaţie-problemă atunci când declanşează curiozitatea, 
tendinţa de căutare, de depăşire a obstacolelor. În problematizare, importantă este crearea situaţiilor 
problematice şi mai puţin punerea unor întrebări. 
 Are o deosebită  valoare formativă: se consolidează structuri cognitive, se stimulează spiritul 
de explorare, se formează un stil activ de muncă, se cultivă autonomia şi curajul în afişarea unor 
poziţii proprii. Utilizarea acestei metode presupune o antrenare plenară a personalităţii elevilor, a 
componentelor intelectuale, afective şi voliţionale. 
 Exemplu de situaţie problemă dată spre rezolvare elevilor la un concurs ( probă de baraj) 
,,Părinţii lui Ionel sunt plecaţi să lucreze în Italia, unde câştigă foarte bine. El locuieşte cu bunica 
sa, în România. Acum ea este bolnavă, iar el trebuie  să plece la părinţii lui care i-au promis o 
vacanţă de vis la Roma. Băiatul, care îşi iubeşte mult bunica, nu ştie cum să rezolve această situaţie 
problemă. Ajutaţi-l voi să găsească soluţii! 
 
Colţurile 

 Activitatea poate fi folosită după lectura unui text, după vizionarea unui film,sau după 
enunţarea unei teme la care elevii sunt invitaţi să se gândească. Elevii optează argumentat pentru 
una din poziţii şi se plasează într-un colţ al clasei în funcţie de opinie(PRO, CONTRA, INDECIŞI). 
 Timp de cinci minute elevii trec în revistă argumentele în favoarea poziţiei alese. Dacă în 
urma dezbaterii elevii îşi schimbă poziţia, ei sunt rugaţi să-şi schimbe locul. După ce discuţia s-a 
încheiat, învăţătorul cere grupurilor să-şi rezume punctul de vedere şi argumentele. Apoi fiecare 
elev va exprima în scris poziţia şi argumentele. 
Tema : Ciuboţelele ogarului, după Călin Gruia 
A procedat corect ogarul? Dar iepurele ? Argumentaţi! 
 
„Cubul” 
Metoda: „Cubul”: Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. Cubul 
se poate obţine acoperind cu hârtie colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare faţă a cubului 
sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: descrie, compară, analizează, 
asociază, aplică, argumentează. Cubul poate fi folosit în două variante:  

 se vor rezolva toate instrucţiunile de pe feţele cubului; 
 se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea de pe faţa care s-a oprit în faţa elevului. 

Unitatea tematica: „Animale” 



Subiectul lecţiei: Alcătuirea corpului unui animal: câinele 
 

1 2 3 4 5 6 

• Descrie 
părţile 
componente 
ale corpului 
unui animal: 
câinele 

• Compară 
aspectul fizic al 
mai multor rase 
de câini (câine 
lup, dalmaţian, 
husky) 

• Asociază 
comportamentul 
tău cu cel al unui 
câine 

• Analizează 
modul cum s-a 
manifestat copilul 
din poezia 
„Căţeluşul şchiop” 
de Elena Farago 

• Aplică sau 
interpretează 
rolul 
personajului 
principal din 
poezia „Câinele 
soldatului” 

• Argumentează 
„Câinele este cel 
mai bun prieten al 
omului” 

 
 Metodele prezentate mai sus sunt considerate activ-participative deoarece sunt capabile să 
mobilizeze energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să urmărească cu interes şi 
curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afecţiunea faţă de cele nou-învăţate, care-l 
îndeamnă să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria etc. Aceste 
metode pun mai mult accentul pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin acţiune, prin 
manipulare în plan manual şi mintal a obiectelor, acţiunilor etc. 
 Instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţii sunt şi mijloacele de învăţământ. Ele 
intervin direct în procesul de instruire, sprijinind şi amplificând eforturile de predare ale 
învăţătorului şi pe cele de învăţare ale elevului. Prin mijloace de învăţare înţelegem un ansamblu de 
resurse sau instrumente materiale şi tehnice produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii 
sarcinilor instructiv-educative ale şcolii. 
 Mijloacele de învăţământ ajută la diversificarea activităţilor, a strategiilor didactice, la 
creşterea eficienţei învăţământului. Ele stimulează participarea conştientă, activă, creatoare a 
copiilor, oferă modalităţi eficiente de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor, constituie un suport 
material al gândirii, capabil să le declanşeze forţele intelectuale şi afective; sporesc posibilităţile de 
investigare ale învăţătorului şi ale copiilor. O activitate nu poate fi performantă doar prin utilizarea 
unor mijloace moderne dacă nu intervin schimbări în concepţia metodologică a celui care le 
foloseşte. Un mijloc de învăţământ nu poate avea valoare universală, nu reprezintă un miracol şi 
nici nu poate înlocui dascălul. Nu atât prezenţa sau valoarea intrinsecă a mijloacelor de învăţământ 
contribuie la creşterea eficienţei activităţii,cât mai ales abilitatea cu care sunt integrate în contextul 
tehnologiei didactice, măsura în care învăţătorul reuşeşte să valorifice valenţele lor pedagogice. 
 Modul în care învăţătorul reuşeşte să aleagă, să combine, să organizeze într-o ordine 
cronologică ansamblul de metode, materiale şi mijloace în vederea atingerii anumitor obiective 
defineşte ceea ce se cheamă strategia didactică. 
   „ A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul  nostru, ci să-i dezvoltăm propria       
gândire, să-l ajutăm  să înţeleagă cu gândirea lui lumea.” (Ioan Cerghit) 
  Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l  
implice pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, 
dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul formării lui ca participant activ la procesul de 
educare. Actualmente are loc o trecere de la o pedagogie a ascultării la pedagogia activă şi  
interactivă. 
         Pestalozzi spunea “Lăsaţi copilul să audă, să vadă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se 
înşele.  Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile!” 
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174. STUDIU PRIVIND INIŢIATIVELE CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI 
 

Prof. Înv. primar: Şendroiu Maria-Mădălina 
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Peştişani 

 
 Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei 

țări, în general. Ea este aceea care poate furniza ingineri, cercetători, întreprinzători, medici, 
profesori, manageri etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți 
contemporane. 

 În ultima perioadă au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. 
Acest fapt a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care 
înțeleg să își exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai 
puternică între școală și societate. 

 Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să modifice în modul său de a-și exercita profesia 
doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității școlare, 
inspectori școlari, părinți.Însă, școala nu înseamnă doar predarea de la catedră deoarece realitățile 
din instituțiile de învățământ, realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie. 

 O problemă aparte o constituie faptul că mulți dintre elevii noștri știu să citească, să spună 
pe litere, dar nu au nici cea mai vagă idee ce citesc. Nu înțeleg cuvintele care le ies pe gură dacă 
sunt puși să interpreteze un text de dificultate medie la prima citire. Câteva dintre cauzele 
identificate de experți ar fi următoarele: în general, elevii nu citesc, nu au această deprindere; unii 
profesori sunt demotivați, tratându-și uneori munca superficial; programa școlară cuprinde chestiuni 
neinteresante pentru elevi; foarte mulți elevi provin din medii sărace și sunt nevoiți să muncească, 
timpul alocat studiului fiind, în cazul lor, tot mai redus. 

 Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul 
orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual 
acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra 
educației. 

 Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 
Societatea folosește diverse stereotipii în încercările ei de a aborda problemele învățământului. Se 
desfășoară multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. Prin tradiție, școala consideră că 
are datoria să reziste în fața presiunilor din exterior, având ca obiectiv să asigure continuitatea 
culturală, iar nu să provoace schimbări culturale. Deoarece  școala opune rezistență față de criticile 
venite din afară, diagnosticarea deficiențelor, care este în mod normal condiția prealabilă a oricărei 
schimbări, este întârziată sau respinsă. 

 Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe 
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în cea a 
școlii ca instituție, dar unele influențe negative exterioare pot avea repercusiuni distructive asupra 
actului educațional. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele moderne de 
predare-învățare. Pe de altă parte, sunt și cadre didactice care nu au interesul să admită că 
schimbările sunt necesare. 

 În ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de 
schimbări ale mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și 
așteptări ale pieței forței de muncă față de agenții educaționali etc. 

 Dacă mai punem în discuţie și adoptarea unei noi tehnologii educaționale, împreună cu toate 
implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de înțeles cum se simt și cum ar putea 
reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al noilor generații. În acest sens, rezistența la 
schimbare își face simțită prezența și reprezintă o provocare pentru oricine se află în sistemul de 
învățământ. 



 Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, 
pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii 
didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme 
reprezintă o sarcină dificilă. 

 Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori.Schimbările în stilul 
de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și conștientizare, pentru că 
învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. Pretențiile sunt cu totul altele în 
prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate aprioric greșite. Dar prezentul și 
viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe implementarea de noi tehnologii. 

 Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, producând adesea 
reacții de respingere și rezistență la schimbare.Odată implementate, noile tehnologii educaționale 
oferă: a) factorilor instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, 
motivare și recunoaștere a meritelor personalului etc.; b) profesorilor oportunități și soluții pentru 
îmbunătățirea calității procesului de instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; 
c) elevilor și studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de 
dezvoltare de noi deprinderi pentru viața reală. 

 În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, 
o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, 
o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de 
scrierea lecției pe tablă. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează 
practicile educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând 
aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transformări extraordinare, dar 
ușurează mult munca profesorului. 

 Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la orice oră, dar în cazul în care 
îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în PowerPoint, fotografii, filme, care au 
un impact mai mare asupra elevilor. 

 Legat de calculator ca mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate școlile 
există suficiente săli cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte lecțiile la 
calculator să poată face acest lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta implică la rândul ei 
eforturi financiare din partea profesorilor în cazul acelor școli unde aceste dotări nu există. 

 În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. 

 Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil 
de predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului 
didactic în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, 
cu o anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea 
stilului de predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai 
multe „personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare 
a noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

 Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile unui 
astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; interacționarea cu fiecare elev; 
pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea predării diverselor stiluri de 
învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor stabilite; oferirea 
feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea acestora; dezvoltarea unui 
mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; folosirea noilor tehnici 
informaționale. 



 În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 

 Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre 
acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute etc. 

 Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline, dar foarte rar la toate.În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că integrarea 
acestor metode în procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: 
tipul lecției (prezentare de noi cunoștințe, sistematizare, recapitulare etc.), nivelul clasei, 
disponibilitatea elevilor de a lucra individual sau pe grupe. 

 Se vorbeşte (şi în multe ţări se şi acţionează) despre centrarea educaţiei pe elev. Această nu 
este o vorba goală sau un doar sindrom al relativismului post-modern. Dimpotrivă, punerea elevului 
în centru este în perfectă concordanţă cu ceea ce ce elitele societăţii româneşti, eminenţi pedagogi 
democraţi şi progresişti au avut în prim plan în ultimii 150 de ani. 

 Esenţial ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare 
materie şi, pe lângă activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, acel “portret” al 
elevului pe care îl menţionam la început. Acesta (inspirat din formatul Bacalaureatului 
 Internaţional dar adaptat la ceea ce este nevoie în România) ar trebui să conţină o serie de 
trăsături de caracter care să fie integrate în programe, care să fie prezente în viaţă de zi cu zi a şcolii, 
care să fie discutate de către cadrele didactice la întâlnirile de pregătire profesionale. Astfel elevii ar 
trebui să devină: 

• Persoane ce gândesc 
• Capabili să comunice 
• Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 
• Persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice 

şi etice 
• Deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi 
• Oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea 

fizică şi psihică 
• Capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele astfel încât să-şi 

poată urma propria dezvoltare 
• Persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi 

sentimentele altora 
 Dacă o şcoală îşi propune astfel de ţeluri şi are măsuri specifice de dezvoltare, evaluare şi 

îmbunătăţire, atunci acea şcoală este o şcoală bună. 
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175. PRINCIPIILE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEVI 
 

Profesor Tinică Maricela – Paula  
Şcoala Gimnazială Nr. 3, sat Popeni, comuna Zorleni, judeţul Vaslui  

 
Elementul principal în asigurarea unei învăţări temeinice şi pe termen lung este învăţarea 

activă, ce presupune participarea directă a elevului în procesul instructiv-educativ şi creează un 
mediu pentru împărtăşirea experienţelor. Aceasta implică practicarea noilor competenţe de către 
elevi şi aplicarea noilor cunoştinţe şi atitudini în timpul activităţilor de învăţare.  

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi 
integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul 
trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui 
educaţie. G. Gibbs dă o definiţie utilă a învăţării centrate pe elev. El afirmă că învăţarea centrată 
pe elev ,,oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, 
la metodele de învăţare  şi la ritmul de studiu”.  

Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 
• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor;  
• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât 

unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe; 
• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în 

grijă; 
• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici 

când cadrul didactic este de faţă; 
• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie 

împărtăşită şi elevilor; 
• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi 

administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de 
învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei; 

• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 
 
Exemple de învăţare centrată pe elev: 

*  Procesul de predare are trei faze, iar fiecare necesită metode adecvate (metoda PAR - Prezentare, 
Aplicare şi Recapitulare): 
1. Prezintă: Metode de prezentare de noi cunoştinţe elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri, 
ceea ce poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc. 
2. Aplică: Metode care să-i oblige pe elevi să aplice noile cunoştinţe care le-au fost doar prezentate. 
Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că elevii formează concepte despre noul material 
pentru a-l înţelege, a şi-l aminti şi a-l folosi corect pe viitor. 
3. Recapitulează: Metode de încurajare a elevilor să-şi amintească vechile cunoştinţe în vederea 
clarificării şi concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune înţelegeri şi punerii în 
practică şi verificării cunoştinţelor mai vechi. 

Modelul PAR, propus de G. Petty, este un model al structurării unei lecţii de predare sau 
doar a unei secvenţe de predare. Acest model poate deveni flexibil: în cadrul aceleași lecții fazele de 
prezentare și aplicare putând alterna de câteva ori (exemplu: pentru introducerea și consolidarea mai 



multor concepte) urmate de etapa de recapitulare. De asemenea, în cadrul unei lecții putem să avem 
mai multe secvențe structurate după modelul P.A.R. 

 
 

Prezentare 
 

Aplicare 
 

Recapitulare 
 

 
~ etapa de orientare:  
- sunt reactualizate noțiuni din lecțiile 
anterioare necesare înțelegerii noului 
material;  
- se insistă asupra relevanței, 
importanței și valorii învățării noului 
material;  
- se fixează / negociază obiective 
provocatoare.  
~ etapa de introducere a noului 
material:  
- introducerea noului material se face 
de preferință prin metode active și 
interactive decât prin metode 
expozitive.  

 
- elevii pun în practică ceea ce 
tocmai au învățat;  
- se utilizează de asemenea 
strategii care să-i activeze pe 
elevi.  

 
- ceea ce se presupune că 
a fost învățat se 
sintetizează și se 
clarifică.  

 
Exemple de strategii specifice: 
urmărirea unui material video, 
metoda demonstrației, predare cu 
ajutorul întrebărilor, predare fără 
cuvinte etc.  

 
Exemple de strategii 
specifice: sarcini practice, 
răspunsuri la întrebări, 
dezbatere, decizii – decizii, 
evaluare critică a unor 
exemple etc.  

 
Exemple de strategii 
specifice: creare de hărți 
conceptuale, diagrame 
sau postere, teste scurte 
etc.  

 
Modelul PAR (după G. Petty, 2007) 

 
*  Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe 
elevi. 
* Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă 
rezultatele studiului lor.  
* Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale 
cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări. 
* Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă 
informaţii standardizate. 
* Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi 
aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 
* Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi 
studiile de caz şi simulările. 
* Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le 
preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic/kinetic). 
* Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la 
învăţare. 
* Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a 
modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor. 

 



Profesorii şi elevii trebuie să fie conştienţi de stilurile de învăţare pe care le preferă şi, în 
consecinţă, de modul cum învaţă cel mai bine. Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare 
a noii materii învăţate, care trebuie legată de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie 
autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar 
repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea de suprafaţă şi nu la învăţarea de 
profunzime. Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le 
ofere ocazia de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, 
precum şi de a face alte verificări de conformitate cu realitatea. 
 

Pentru asigurarea succesului în lucrul pe echipe trebuie respectate următoarele puncte-cheie: 
 

1. Fixarea sarcinii de lucru: 
- sarcina de lucru trebuie să fie clară şi exprimată în scris; 
- cadrul didactic sau mebrii grupului desemnează un Scrib; 
- limita de timp acordat este menţionată înainte; 
- sarcinile de lucru se diferenţiază prin aceea că sunt deschise, graduale şi/sau dificile; 
- există cel puţin câteva sarcini de lucru cu grad de dificultate ridicat, mai exact cele ce 

necesită: analiza (întrebări de tipul de ce?), sinteza (întrebări de tipul în ce mod?) sau 
evaluarea (întrebări de tipul care? sau cât de bine?); 

- pe lângă rolul de Scrib, să fie luate în considerare roluri pentru elevi cum ar fi: Profesor, 
Controlor, Responsabil cu vocabularul, Reporter, Responsabil cu rezumatul, Conducător 
etc. 
 

2. Elevii lucrează: 
- grupul sau cadrul didactic desemnează un Scrib care notează ideile; 
- cadrul didactic verifică atenţia elevilor plimbându-se printre bănci şi citind notiţele 

Scribului; 
- se fixează limite de timp scurte, acestea stimulându-i pe elevi; 
- fiecare elev din grup poate avea la un moment dat rolul de Scrib. 

 
3. Verificare şi corectare: 
- se verifică notiţele Scribului pentru a se observa rata progresului; 
- feed-back-ul este medalia şi scopul misiunii, cel puţin uneori: o medalie pentru progresul 

realizat şi un scop al misiunii care îi stimulează pe elevi să meargă mai departe. 
 

4.   Feed-back şi revizuire: 
-     se solicită răspunsuri de la fiecare grup (fiecare grup trebuie să furnizeze doar un   
      punct de vedere, pentru a oferi şansa şi celorlalţi să răspundă); 
- ar putea fi numit un Corector şi apoi ales, la întâmplare, cineva din grup care să explice 

descoperirile grupului; 
- punctele-cheie în procesul de învăţare trebuie subliniate şi scrise pe tablă; 
- să se ia în considerare o recapitulare într-un stil interogativ-asertiv în cadrul căreia 

profesorul nu oferă răspunsul corect ci foloseşte întrebări şi răspunsuri pentru a conduce 
clasa spre o discuţie generală (exemplu: Bine, ştim care este părerea grupului X, dar toată 
lumea este de acord?).  
 

5. Recapitulare: 
-    elevii sunt întrebaţi care sunt punctele-cheie descoperite; 
-    se iau notiţe şi se împart fişe xeroxate; 
-    spre sfârşitul orei se recapitulează punctele-cheie prin întrebări şi răspunsuri. 
 

 



Avantajele învăţării centrate pe elev sunt:  
* creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare;  
* eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc 
învăţarea activă;  
* învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;  
* posibilitate mai mare de includere – poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, de 
capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice.  
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176. VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

Înv: Spanache Alina 
Școala Gimnazială Pogănești, Vaslui 

 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

Participarea elevilor la activităţile extracurriculare si extraşcolare se face pe baza liberei 
alegeri, dupa interesele, pasiunile şi înclinaţiile fiecăruia. Caracterul voluntar al acestor activităţi 
asigură participarea activă a elevilor la desfăşurarea lor. Aceasta nu înseamnă că  desfăşurarea lor 
este lăsată la voia întâmplării; dimpotrivă, cadrele didactice îi ajută pe elevi  să se orienteze mai ales 
spre acele forme de activitate care sprijină dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor lor. Conducerea 
şi organizarea lor bine chibzuită le asigură succesul. 
  Conţinutul acestor activităţi este şi el diferit de cel al lecţiilor, în sensul că este mult mai 
elastic şi mai variat. El se poate extinde asupra unor domenii variate ale ştiinţei, artei, 
tehnicii,culturii etc., depăşind limitele planului şi programelor  unei clase, dar ţinând seama de 
interesul elevilor şi de condiţiile concrete ale şcolii.În cadrul acestor activităţi se pot completa sau 
adânci unele aspecte ale problemelor discutate la lecţii, se pot trata altele înrudite, legându-se toate 
cât mai strâns de practică. În orice caz, conţinutul activităţilor  extracurriculare şi extraşcolare 



trebuie să se lege strâns de conţinutul lecţiilor şi să se bazeze pe sistemul de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi ale elevilor, lărgindu-l şi adâncindu-l. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural–artistice 
(serbările şcolare), excursii, vizite, drumeţii, concursuri, întreceri sportive, cercuri pe discipline, 
cercuri literare, vizionări de spectacole, proiecte educaţionale ş. a. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea 
cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa 
şcolară.  Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc.  

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între şcoli, parteneriate şcolare pe diferite teme  
etc.  

Dintre activităţile extracurriculare desfăşurate cu elevii clasei pregătitoare şi a II-a de la 
Şcoala Pogăneşti, com. Stănileşti enumerăm: 

-activități de dans, teatru, pictură, activități de ecologizare, excursii etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 
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177. MATEMATICA LA CICLUL PRIMAR ȘI MODERNISMUL 

 
Prof. înv. primar Ciuhureanu Aura-Costinela 

Școala Gimnazială Borănești, județul Ialomița 
 

”Copiii nu au nevoie de părinţi extraordinari,  
ci de fiinţe umane care să vorbească limba lor  

şi care să fie capabili să pătrundă în inima lor.” 
 
Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etapă – cea dintâi – în procesul 

complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice, armonios dezvoltată. 
 Copilul, un candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativă de care am 

ţinut seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale. 
Consider că prin ănsuşirea conştientă, temeinică a cunoştinţelor matematice se poate realiza 

o dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, în special a gândirii creatoare.  
 Dacă, în clasele primare, se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare, 

acestea vor constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte 
întregul sistem de învăţământ.  

Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşează pe primul loc 
dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţii şi creativităţii lor.  

Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ne 
obligă să gândim cât mai rapid  şi, mai ales, să gândim corect.  

,,A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu – dar mai ales a-l pregăti 
să-şi pună singur întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea  
acestora prin modalităţi stereotipe învăţate.” 

În orice domeniu ar activa, omul societăţii contemporane trbuie să posede cunoştinţe de 
matematică pentru a putea stăpâni limbajul ştiinţelor care, va fi matematizat şi informatizat. 

Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a elevilor, 
exersând-o în direcţia cultivării creativităţii. Se lasă copilului mai multă libertate de alegere a 
tehnicilor şi strategiilor de calcul, pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării acestei 
discipline, pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal.  

Matematica nu se învaţă numai de specialişti. Până la un anumit nivel, ea face parte din 
cultura generală a oricărui cetăţean. Nu învăţăm matematică pentru a şti pur şi simplu, ci  pentru a o 
folosi şi a ne ajuta în practică. De aceea, este necesar ca tineretul să dobândească, nu simplă 
instruire matematică, ci educaţie matematică. Aceasta constituie una dintre cele mai importante 
componente ale culturii generale a omului societăţii moderne.  

Calculul este unul dintre domeniile matematicii, care se realizează atât oral cât şi scris. 
Calculul oral defineşte conceptul ,efortul mental pe care îl face elevul pentru soluţionarea 

unui exerciţiu în cadrul căruia mobilizează cunoştinţele şi experenţa de care dispune spre a rezolva 
situaţii noi, neînvăţate. Prin valoarea formativă a calculului oral, prezenţa lui se impune şi în situaţia 
existenţei calculatoarelor personale. Calculul oral dispune de bogate valenţe formative. În special, 
exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea gândirii şi creativitatea elevilor.  

Calculul scris, bazându-se pe o suită de algoritmi, se automatizează rapid şi operează după 
tehnicile calculatoarelor.  

Conceptul de creativitate câştigă tot mai mult teren,ideea că lumea de mâine va fi lumea 
oamenilor de creaţie. Fiecare la locul său de muncă va trebui să devină creator, deoarece 
dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi culturii sunt condiţionate în mare măsură de capacitatea creativă a 
oamenilor. 

Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor din diverse 
domenii de activitate. Văzută prin prisma zestrei de atribute personale, creativitatea capătă sensul 



de potenţial creativ, de sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performanţe 
creatoare.  

Toate teoriile moderne ale învăţării tind să demonstreze că accentul în instruire trbuie să 
cadă pe elaborarea instrumentelor de învăţare. Repetarea mecanică a regulilor trebuie să cedeze 
locul explorării de către elev a ariei de aplicare a acestor reguli,căutărilor independente de soluţii.  

Skinner spune: ,,A-l instrui pe elev cum să studieze, înseamnă a-l învăţa tehnici pe care 
el le va aplica în mod autonom şi, datorită cărora,  îşi va mări şansele de a reţine ceea ce a 
văzut şi auzit.” 

Un proces de învăţare modern se cere astfel organizat, încât să-i ajute pe elevi să prezinte 
cunoştinţele într-o formă personală, să caute soluţii originale ,,să grupeze şi să ierarhizeze ideile = 
dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi .” 

 
Învăţarea matematicii şi creativitatea: 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând a celei creative. În clasele 
primare se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieţii, noţiuni pe 
care se clădeşte întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă contribuţia 
matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative, la la formarea unor deprinderi de 
muncă, de ordine de punctualitate.  

Matematica se ocupă cu dezvăluirea implicaţiilor ascunse. Cunoaşterea directă prin 
observaţii şi experimente, este sarcina cunoaşterii mediului. Pentru matematică aceste cunoştinţe 
directe constituie datele,premisele problemei. Pornind de la ele, se pot găsi prin raţionament 
cunoştinţe noi, implicate logic de acele date a căror prelucrare necesită travaliu specific matematic.  

Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea ştiinţifică, frământarea pentru descifrarea 
necunoscutului şi duce la formarea unor priceperi şi capacităţi ( de a gândi personal şi activ,de a 
analiza o problemă şi a o descompune în elementele sale simple). 

Prin modalităţi specifice de formare şi dezvoltare a creativităţii, matematica îşi sporeşte 
eficienţa formativă.  
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178. NECESITATEA VALORIFICÃRII RAPORTULUI 
ELEV-ÎNVÃŢÃTOR-PÃRINŢI ÎN VEDEREA EFICIENTIZÃRII PROCESULUI 

EDUCATIV 
 

prof.inv.primar. Coteanu Maria 
Şcoala Gimnaziala. Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan’’, Braşov 

 
Învăţământul primar este o treaptă importantă şi responsabilă în cadrul sistemului de 

învăţământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă şi ordonată dintr-o 
colectivitate , care este mereu în schimbare şi presupune competitivitate.Şcoala îl învaţã pe copil să 
se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi sociale. Dar educaţia în familie constituie prima şcoală 
a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viaţa socială şi productivă. 

 Rolul primordial în acţiunea comună a celor doi factori îl are şcoala. Este necesar însă ca 
familia să sprijine în permanenţă activitatea educativă a şcolii.Ea oferă copilului primele informaţii 
despre lumea care îl înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. 



 În educaţie, un rol important îl are empatia, capacitatea de a te transpune în gândurile şi 
sentimentele celuilalt. Atunci când există empatie între învăţător-elevii săi şi părinţii acestora, ei se 
află pe aceeaşi lungime de undă, procesul de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară firesc, fără 
blocaje, iar rezultatele sunt superioare. Un învăţător bun va şti să le insufle elevilor şi părinţilor lor 
un mod de gândire pozitiv, optimist. 
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii 
mici îl reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele 
instrumente ale muncii intelectuale şi să obţină succesul şcolar. 
   Ne punem deseori întrebarea: „Ce aşteaptă elevul de la învăţătorul său ?” 
         Aşteaptă foarte multe ! Aşteaptă să fie bun şi blând în relaţiile cu ei, să fie drept, să-i trateze ca 
pe nişte oameni mari, să-i facă să fie apropiaţi de el, să le fie cel mai apropiat prieten, căruia să-i 
poată destăinui toate secretele şi bune şi rele, fără reţineri.   
         Când vine în clasa I elevul ia contact cu lucruri noi . El vede că în loc de jucării trebuie să aibã 
cărţi, că doamna educatoare e înlocuită cu doamna învăţătoare, că orele de curs sunt mai lungi şi că 
activitatea zilnică este alta şi decurge în alt fel. Acest moment de trecere poate avea  
 
urmări nedorite asupra aşteptărilor copilului , dacă învăţătorul nu-l pregăteşte cu tact pentru ceea ce 
va urma. 
            Această trecere nu lasă urme în atitudinea copiilor dacă învăţătorul are un suflet cald, dacă 
se apropie cu drag de ei, dacă are un spirit ludic şi îmbină echilibrat exigenţa cu destinderea. 
        Relaţia învãţator-elev trebuie privitã  sub aspectele sale afective ,deoarece învãţarea se 
dovedeşte mult mai eficientã atunci când elevul este stapânit de sentimentul siguranţei , al încrederii 
în relaţiile sale cu învatãtorul.  
           În activitatea pe care o desfăşurăm, am pornit întotdeauna de la "punctele forte" ale elevilor 
şi cele ale noastre ca învăţător, cum ar fi : ce ştie elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să 
realizeze, spre ce are înclinaţii, de ce abilităţi didactice dispune.Apoi am avut în vedere "punctele 
slabe" pe care vrem să le îndreptăm ( ce nu ştie elevul, ce n-a înţeles, ce nu poate să facă, ce nu ne 
este îngăduit nouă ca învăţători să facem). Este necesară o bună cunoaştere a elevilor şi totodată o 
bună cunoaştere a forţelor proprii. 
 Folosirea metodelor interactive ( discuţiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în 
grup a unor probleme, efectuarea de experienţe) asigură condiţiile oportune elevilor să se afirme 
atât individual, cât şi în echipã. 
         Dacă în perioada preabecedară învăţătorul reuşeşte să-i câştige sufleteşte pe copii, urmează 
perioada când copiii trec la un alt program de învăţare, când randamentul lor trebuie să crească . 
Este perioada când se reduce ponderea învăţării prin joc, când trebuie să li se stabilească un 
program zilnic de învăţare, când fiecare trebuie să devină conştient de sarcinile pe care le are. 
                Limitarea şanselor la experienţe de învăţare variate pot duce la reducerea inteligenţei, 
ştiut fiind că acele zone ale creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează, ducând în mod 
evident la reducerea potenţialului de învăţare. 
                Acceptarea teoriei inteligenţelor multiple ale lui Gardner are câteva implicaţii pentru 
cadrele didactice în procesul de instruire. Pornind de la această teorie, conform cãreia cele opt tipuri 
de inteligenţă sunt necesare pentru o funcţionare optimă a intelectului uman, învăţătorul trebuie să 
le acorde aceeaşi importanţă în actul didactic. El trebuie să structureze prezentarea materialului într-
un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 
         La naştere omul posedă, în aproximativ egală măsură cele opt tipuri de inteligenţă, însă elevii 
vor veni la şcoală cu grade diferite de dezvoltare a acestora, determinate de experienţele socio-
culturale cu care s-au confruntat .    
                   Rezultatul unui raport pozitiv învăţător-elev-pãrinţi se va regăsi în oamenii formaţi 
pentru o integrare armonioasă în circuitul vieţii sociale, ca şi stima perpetuă pe care aceştia o poartă 
celor care îşi onorează sarcina socială asumată. Relaţia învãţator- elev este o relaţie complexã, 
constructivã, dinamicã, în care ambele pãrţi implicate îşi aduc aportul de originalitate şi creativitate, 
fiind oportuna pentru misiunea şcolii , aceea de a forma capacitãţii. 



         Activitãţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învãţamânt, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor , la organizarea raţionala si placutã a timpului liber. 
                 Având un caracter atractiv ,elevii participã într-o atmosferã de voie bunã şi    optimism,  
cu însufletire şi dãruire la astfel de activitãţi .Activitãţile extraşcolare pot îmbrãca variate forme  
:spectacole,cultural artistice, excursii,vizite,cercuri pe discipline sau cercuri literare , întreceri 
sportive, concursuri. 
           Serbarea şcolarã reprezintã o modalitate eficientã de cultivare a capacitãţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbãrii, elevii culeg o bogãţie 
de idei, impresii, trãiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 
          Îmi menţin ferma convingere cã materialul prezentat a relevat autenticitatea şi de asemenea 
necesitatea valorificãrii raportului învãţãtor-elev-pãrinţi pentru o desãvârşire completã a elevului, 
prin devenirea reflecţiei perfecte a dascãlului : “Cãci ei vor fi în lume şi în viaţã /Aşa cum noi le-am 
spus şi arãtat,/Iar ei, la fel aşa vor da povaţã/Şi un lung popor e-acum de noi format.’’  (   Traian 
Dorz ) .        
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179. PRIETENIE SAU AUTORITATE 
ÎN RELAŢIA PĂRINTE – COPIL? 
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Cuvântul “autoritate” provine din latinescul “autoritas” şi înseamnă putere, dreptul de a da 

dispoziţii, de a impune cuiva ascultare în virtutea unei calităţi sau a unei împuterniciri. De 
asemenea, înseamnă însă şi ascendent, influenţă care rezultă din stimă şi admiraţie.  

Autoritatea faţă de copil este o calitate care se câştigă şi care poate fi menţinută, slăbită, 
întărită sau chiar pierdută, dar nu impusă; ea decurge din calitatea de părinte, dar nu se realizează în 
mod automat.  

M-am oprit asupra acestui subiect deoarece în activitatea didactică  pe care o exercit de peste 
20 ani, dar ca şi părinte în ultimii 13 ani, nu de puţine ori m-am confruntat cu situaţii în care am fost 
nevoită să aplanez conflicte dintre copii, să impun anumite reguli, să restabilesc ordinea, să mă fac 
ascultată, să imi impun autoritatea ca educator şi părinte.  

Primul impuls, ca adult, atunci când vezi că cei mici „depăşesc măsura” este să ridici tonul, 
iar gândurile fug către copilărie şi te auzi spunând: „Dacă eu făceam aşa când eram mic, mă punea 
el tata la punct!”, amintindu-ţi instantaneu că „bătaia e ruptă din Rai” şi că „unde dă părintele 
creşte”. Dar oare asta înseamnă cu adevărat a fi autoritar? Este aceasta modalitatea de a construi o 
relaţie solidă între tine ca părinte şi copilul tău care în timp va deveni adolescent, apoi tânăr şi la un 
moment dat,  părinte la rândul său?  

A fi autoritar nu înseamnă a te impune prin forţă fizică sau pedeapsă, nu presupune a 
instaura teama, ci a reuşi să te impui prin respect şi admiraţie.  

 Dorim ca cei mici să ne asculte, să respecte anumite reguli, dar oare câţi dintre noi 
ţinem cont de faptul că disciplina nu este totul şi că, în egală măsură, o relaţie caldă cu copiii 



Încet, încet, copiii „ţinuţi prea din scurt” ajung să perceapă severitatea ca pe o presiune 
constantă de care nu se pot elibera.  

Psihologii spun că depresia la copil, care constă în apatie, lipsa poftei de mâncare şi tristeţe 
nejustificată, poate avea drept sursă severitatea părinţilor.  

Una dintre frazele des auzite în ultimul timp este: „Şi-a pierdut autoritatea în faţa 
copilului!”. Oare aceasta înseamnă că tatăl sau mama şi-a pierdut dreptul de a impune copilului său 
ascultare în virtutea calităţii sale de părinte? Cred că mai aproape de adevăr este faptul că părintele 
nu mai dispune în faţa copilului său de acel ascendent, de acea admiraţie şi respect de care ar trebui 
să se bucure şi care i-ar asigura autoritatea.  

Educarea este o funcţie specific socială şi presupune influenţarea continuă a copilului într-o 
anumită direcţie, influenţare care se desfăşoară mai mult sau mai puţin organizat, conştient sau voit. 
În acţiunea educativă se întâlnesc situaţii diverse, apar neajunsuri din cauza comodităţii, neglijenţei, 
încăpăţânării copilului, situaţii în care acesta e pus să facă şi lucruri care nu-i sunt pe plac şi cu care 
trebuie să se obişnuiască de mic. Uneori el vrea să facă acţiuni pentru care încă nu este pregătit sau 
care nu se potrivesc vârstei lui. În aceste situaţii este necesară intervenţia adulţilor, este deci nevoie 
de autoritatea părintelui pentru a-l convinge pe copil să facă ceea ce trebuie, chiar dacă nu-i 
convine şi a-l opri să facă lucruri neindicate, nepotrivite sau chiar periculoase pentru el.  

Bernard Shaw spunea: “Prietenul cel mai bun este şi duşmanul tău cel mai vajnic, este omul 
care te ţine treaz, fiindcă nu-ţi iartă greşelile şi te ajută continuu să te îndrepţi”. Prietenia adevărată 
presupune încredere nelimitată. Cu prietenul te sfătuieşti, lui îi încredinţezi toate neliniştile şi 
preocupările tale intime. Sub acest aspect prietenia dintre părinţi şi copii poate fi acceptată. Prieten 
îţi poate fi doar omul pe care îl preţuieşti şi îl stimezi, iar între părinte şi copil trebuie neapărat să 
existe asemenea raporturi. Şi nu numai de la copii către părinţi, dar şi invers.  

Prietenia dintre adult şi copil are câteva caracteristici, diferite de cele care sunt proprii 
prieteniilor dintre persoane de vârste apropiate, particularităţi impuse de însuşi scopul relaţiilor 
dintre educator şi educat, dintre părinte şi copil, de diferenţa care există între experienţa de viaţă, 
preocupările şi achiziţiile morale şi intelectuale ale acestora.  

Atitudinea părintelui (educatorului), ceea ce prezintă el copilului, modul în care 
argumentează şi justifică orice act al său trebuie să fie în concordanţă cu stadiul de dezvoltare la 
care se află copilul, cu particularităţile vârstei şi personalităţii sale.  

Încrederea joacă un rol decisiv într-o relaţie de prietenie. Această teorie este susţinută din 
cele mai vechi timpuri, fiind întâlnită şi în lucrarea pedagogului iluminist J. J. Rousseau - „Emil 
sau despre educaţie” - unde isista pe ideea ca adultul, educatorul să fie apropiat de cel asupra căruia 
se răsfrânge actul de educaţie, copilul: „...guvernatorul unui copil trebuie să fie tânăr şi chiar atât de 
tânăr pe cât poate fi un om înţelept. Aş vrea, dacă ar fi posibil, să fie el însuşi copil, să fie tovarăşul 
elevului său şi să-i dobândească încrederea”.  

 Ca părinte trebuie să reuşeşti încă de la o  vârstă foarte fragedă să îţi apropii copilul, să îi 
devii prieten. Pentru aceasta este important ca să petreci mult timp împreună cu el, să nu îl 
pedepseşti pe nedrept, ci să îi explici cu calm greşeala comisă şi necesitatea pedepsei care i se 
cuvine. De asemenea să ai puterea de a recunoaşte în faţa lui atunci când tu însuţi, ca adult, greşeşti 
şi de a-i arăta că şi asupra ta se răsfrâng anumite consecinţe.  

Din păcate, în practică nu întotdeauna prietenia cu copilul ramâne la sensuri care întăresc 
autoritatea educatorului şi care asigură dezvoltarea armonioasă a personalităţii în formare.  

Există şi prietenii prost înţelese între părinte şi copil. Nu puţine sunt cazurile în care unul 
dintre părinţi „dărâmă” autoritatea celuilalt, sub falsa impresie a prieteniei. Ascunzându-i 
partenerului „mica şotie” a copilului, ajungând uneori chiar să mintă, nu doar să omită,  pentru a 
acoperi „prostioarele”, acesta îşi periclitează grav chiar propria autoritate în faţa copilului pentru 
mai târziu.  

Tot de prietenie rău înţeleasă este vorba şi când părinţii înţeleg să discute cu „micii lor 
prieteni” tot felul de probleme. Gama unor astfel de discuţii este foarte largă, începând de la părerile 
nu tocmai corecte despre rude, vecini, colegi, şefi, continuând cu aprecieri hazardate la adresa 
şcolii, a educatoarei, învăţătorului etc.  



Foarte grav este atunci când părinţii degradează prietenia cu copiii prin confidenţe făcute 
fără nici un discernământ, printr-o aşa numită colegialitate împinsă uneori până la complicitatea la 
„ştrengării”, unele chiar deocheate, prin lipsa totală de exigenţă şi de principialitate în judecarea 
unor situaţii. Asemenea „prietenii” îi compromit pe părinţi, anulându+le orice prestigiu şi autoritate.  

Este bine ca părinţii să reflecteze asupra relaţiilor cu copiii lor. Apropierea dintre părinte şi 
copil serveşte operei educative, dar numai dacă prietenia cu copilul este înţeleasă just, în toate 
implicaţiile ei, şi astfel manifestată încât să ducă la întărirea autorităţii educatorului şi nu la anularea 
acesteia.  

Trebuie aşadar, ca adult, să încercăm a găsi un echilibru între răbdare, calm, bunăvoinţă, 
înţelegere, bunătate, stimă faţă de copil, dar şi exigenţă, intoleranţă şi obiectivitate în aprecierea 
faptelor şi manifestărilor lui.  

„A fi prieten” cu copilul tău nu presupune să îi permiţi să facă orice. Cel mai adesea, 
autoritatea educatorilor de acasă - părinţi, bunici, mătuşi - este raportată la modul de a concepe ei 
înşişi bunătatea, apropierea şi cum şi-o manifestă.  

Manifestările izvorâte din bunătate şi din dragoste pentru copii trebuie dozate cu grijă în 
funcţie de particularităţile fiecărui copil şi de situaţia concretă în cauză. Din comportarea părinţilor, 
copilul trebuie să înţeleagă că bunătatea nu exclude principialitatea, exigenţa şi posibilitatea de a fi 
tras serios la răspundere pentru faptele sale. Numai aşa bunătatea se conjugă cu autoritatea.  

Este vital aşadar, să manifestăm o autoritate echilibrată în relaţia cu copilul; să găsim acel 
echilibru necesar între bunătate, încredere, prietenie şi exigenţă care să ducă la formarea unei 
personalităţi armonioase.  
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180. JOCUL DIDACTIC—MODALITATE DE ÎNVĂŢARE A MATEMATICII 

 
Cretu Livia 

Liceul Teoretic ,,General Dragalina” Oravita, Caras-Severin 
 
1. Direcţia de evoluţie a învăţământului matematic în ciclul primar 
Experienţele făcute în ţara noastră de o serie de cercetători , metodişti şi pedagogi au condus 

la conturarea unui sistem modern de predare-învăţare a matematicii în ciclul primar, care ţine seama 
de particularităţile logice ale ştiinţei matematicii, cât şi de particularităţile psihologice privind actul 
învăţării la copiii de vârstă şcolară mică. 

Şi pe plan mondial au existat şi există preocupări majore în acest sens. Putem evidenţia pe J. 
Piaget în conceptul de număr natural, pe Z. T. Dienes care a venit cu jocurile logice de construcţii 
bazate pe formă (patru valori:cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi), culoare (trei valori:albastru, roşu, 
galben), mărime(două valori:mare, mic),grosime(două valori:gros, subţire). Importante sunt, de 
asemenea, şi cercetările experimentale care s-au bazat pe fundamentare teoretică şi care au căpătat o 
largă răspândire. 

Invăţământului matematic în ciclul primar are mai multe directii: 
-conştientizarea obiectelor formative, creşterea ponderii formativului în întreaga activitate, 

având ca vector o didactică a intelectului; 
-apropierea matematicii şcolare de matematica- ştiinţă contemporană, în sensul reducerii 

decalajului dintre acestea; 
-accentuarea caracterului interdisciplinar al cunoştinţelor şi priceperilor matematice, precum 

şi o mai evidentă conectare la cotidian, la realitatea înconjurătoare; 
-dobândirea unor strategii de rezolvare a problemelor (nu numai probleme cu soluţie unică, 

ci şi probleme cu mai multe soluţii sau probleme fără soluţie, apariţia unor probleme cu răspuns 
non-cantitativ), cu extensia activităţilor suplimentare şi a compunerii de probleme. 

Toate acestea se înscriu în formula idealului pedagogic al învăţământului românesc: 
formarea personalităţii deschise, adaptabilă la schimbări de tip inovator. 

2.Motivarea învăţării matematicii 
Un rol deosebit îl are matematica în dezvoltarea intelectuală a elevului, în dezvoltarea 

gândirii logice, adică a unei gândiri consecvente, clare şi precise. 
Învăţând corect matematica, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra 

celor studiate, să observe diferite fapte şi relaţii, să le compare şi să le confrunte unele cu altele. 
Rezolvarea problemelor este forma primară  a muncii creatoare de studiu a copilului. În acest 
context, ca în orice activitate creatoare, imaginaţia joacă un rol deosebit. Rezolvarea unei probleme 
constituie un rezultat al activităţii comune în gândire şi imaginaţie. Deci, dacă această rezolvare 
contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor, în aceeaşi măsură contribuie la dezvoltarea imaginaţiei 
creatoare, care constituie o componentă însoţitoare a acesteia. 

Prin matematică găsim un bun prilej pentru a forma la elevi deprinderi folositoare: 
punctualitate, exactitate, autoverificare, justificare şi motivare. Ei reuşesc să  remarce în obiectul 
observat elemente de asemănare şi deosebire, să separe însuşirile esenţiale şi permanente de cele 
întâmplătoare, să facă o conexiune între însuşirile esenţiale şi cele permanente într-o noţiune. 

În acest proces extrem de important al abstractizării şi generalizării, se dezvoltă la elevi o 
gândire abstractă, logică şi sănătoasă. O dată cu gândirea se dezvoltă şi limbajul elevului, în mod 
deosebit în acest cadru, cel matematic, căruia îi este caracteristic laconismul, precizia şi claritatea. 

Matematica modernă tinde să fie cât mai aproape de elev să-l ajute şi să-i dezvolte calităţile 
personale. Dacă în clasele I şi a II-a formarea conceptelor matematice se face la un nivel primar, iar 
antrenarea lor separat, începând cu clasa a III-a, are loc integrarea şi articularea noţiunilor într-o 
structură mentală flexibilă, capabilă să mobilizeze şi optimizeze resursele pentru rezolvarea unor 
probleme variate. 



Un rol deosebit îl are aritmetica în dezvoltarea intelectuală a elevului, în dezvoltarea gândirii 
logice, adică  a unei gândiri consecvente, clare şi precise. 

Stabilind că, în primele patru clase, aritmetica este unul dintre obiectele de bază, ea are rolul 
de a înarma pe elevi cu cunoştinţe temeinice în legătură cu noţiunile elementare de matematică, de a 
le forma deprinderea de  a aplica aceste cunoştinţe în viaţa practică, precum şi de a contribui la 
dezvoltarea judecăţii, a gândirii logice, a memoriei, atenţiei, spontaneităţii, rezolvării rapide a 
situaţiilor problemă ce apar. 

3.Jocul didactic—modalitate de învăţare a matematicii 
Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne 
apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale şcolarilor, generând o motivaţie secundară, 
dar stimulatorie. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţământul consolidează, 
precizează, sau chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în 
valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul în care învăţătorul ştie să 
asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să 
folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri. 

Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei în care se observă o stare de 
oboseală a elevilor şi când atenţia acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice. De 
asemenea, pot fi organizate lecţii-joc, în care jocul să domine urmărind fixarea, consolidarea şi 
sistematizarea cunoştinţelor. Inclus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic ,matematic poate să 
satisfacă nevoia de joc a copilului, dar poate, în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea 
cunoştinţelor matematice în formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare 
între învăţare şi joc. 

           4.Integrarea jocului didactic în orele de matematică la clasa I 
Utilizând jocul în predarea matematicii se pot urmări numeroase avantaje pedagogice cum ar 

fi: 
 -determinarea copiilor să participe activ la lecţie; 
 -antrenarea atât a copiilor timizi, cât şi a celor slabi; 
 -dezvoltarea spiritului de cooperare; 
 -dezvoltarea iscusinţei, spiritului de observaţie, ingeniozităţii, inventivităţii, care constituie 

tehnici active de exploatare a realităţii. 
Pornind de la ideea că orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc dacă sunt precizate 

sarcinile de lucru şi scopul urmărit, am căutat să creez o atmosferă deconectantă şi să trezesc 
elevilor interesul, spiritul de concurenţă şi de echipă. Astfel, am folosit jocul didactic în înţelegerea 
şi însuşirea numerelor naturale de la 0 la 10, numeraţiei 0 – 10, a operaţiilor de adunare şi scădere în 
concentrul 0 – 10 şi voi exemplifica cu câteva modele. 

Primele 10 numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire matematică a 
şcolarului. La conceptul de număr, elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. 
Înregistrarea în scris a numărului, introducerea simbolului său, reprezintă o etapă superioară a 
procesului de abstractizare. 

Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor se pot utiliza 
jocurile sub forma unor ghicitori sau poezioare—numărători despre numerele 0 – 10, deoarece cu o 
notă de umor ele descriu chipul cifrelor sau se pot cânta  unele cântecele despre numere. 

În lecţiile consacrate adunării şi scăderii în concentrul 0 – 10 se pot folosi ghicitori – 
problemă, de genul:  

Mac, mac, mac şi mac, mac, mac, 
Zece raţe stau pe lac. 
Strigă tare mama raţă: 
 --Mac, mac, mac, nu vreţi verdeaţă? 
Şase pleacă la măicuţa 



Şi-acum socotiţi fuguţa 
Printre nuferii din lac 
Câte raţe baie fac? 
Procesul scrierii şirului numerelor până la 10 se fac progresiv. După însuşirea numerelor 0 – 

5 se pot practica jocurile „Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care se 
urmareste deprinderea elevilor cu ordinea crescătoare sau descrescătoare a numerelor. 

Jocul „Numără corect” 
Obiective: -să perceapă numerele după auz; 
                 -să poată număra respectând succesiunea numerelor. 
Sarcina didactică: ascultă şi numără corect bătăile din palme şi alege numărul potrivit. 
Material didactic: cartonaşe cu numerele de la 0 – 10 
Desfăşurare: învăţătorul bate din palme, elevul alege cartonaşul cu numărul corespunzător 

bătăilor din palme. 
Jocul „Ce numere au fugit?” 
Sarcina didactică: stabilirea numerelor lipsă dintr-un şir dat. 
Material didactic: jetoane cu numere 0 – 10, tabele cu numere de la 0 la 10. 
Desfăşurarea jocului: se poate organiza pe echipe sau individual; elevul vine şi pune la 

locul potrivit numărul care lipseşte. 
Jocul „Ce semn s-a ascuns?” 
Scopul: exersarea deprinderii de calcul, folosirea corectă a semnelor grafice de operaţie  

(+, -). 
Regula jocului: elevii trebuie să ghicească ce semn de calcul a dispărut. 
Desfăşurarea jocului: se va scrie la tablă o coloană de exerciţii cu adunări şi scăderi. 
3 + 4 = 7;     5 – 3 = 2;     6 + 3 = 9;     4 – 4 = 0;     2 + 7 = 9;     7 – 5 = 2 
Se poate organiza pe echipe sau elevii pot primi şi fişe. Se vor citi exerciţiile în şoaptă de 

către fiecare elev. Vor închide apoi ochii şi învăţătorul va şterge semnele de calcul. Elevii vor ieşi la 
tablă şi vor completa exerciţiile cu semnele dispărute. 

La sfârşitul fiecărui joc se formuleaza concluzii şi aprecieri asupra felului în care acesta s-a 
desfăşurat, asupra comportamentului elevilor, se fac  recomandări şi evaluări individuale şi 
generale. 

5.Rezolvarea de probleme 
Primii paşi în stimularea creativităţii o constituie crearea cadrului adecvat care să permită 

eliberarea copiilor de tensiuni şi să favorizeze comunicarea liberă, astfel ca elevii cu tendinţe spre 
pasivitate , neobişnuiţi cu efortul intelectual, să intre treptat în procesul muncii intelectuale, prin 
dorinţa de autoafirmare. 

Brainstormingul este una dintre metodele creative de grup si se aplica mai des la clasele a 
III-a si a IV-a. 

În metoda Brainstorming există reguli fundamentale ce trebuie respectate:  
           -nu este voie să critici părerile, ideile celorlalţi; 
          -există o mare libertate de gândire care determină o stare stimulativă; 
           -membrii grupului emit cât mai multe idei, soluţii; 
           -cadrul didactic nu trebuie să-şi impună propriile păreri; 
O altă metodă de dezvoltare a flexibilităţii gândirii, ce stimulează curajul, creativitatea, 

inventivitatea este metoda „Philips 6/6”. 
Avantajul acestei metode constă în aceea  că toţi membrii grupului sunt activi, fiecare având 

posibilitatea să-şi pună în evidenţă propriul raţionament, soluţiile reprezentând rodul gândirii 
obiective. 

Prin această metodă elevii au fost puşi în situaţia de a descoperi raţionamentul problemei, să 
construiască ipoteze, să caute soluţii şi să le verifice. 

Prin rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică elevii îşi formează deprinderi 
eficiente de muncă intelectuală, care vor influenţa studiul altor discipline de învăţământ, generând 
la elevi un simţ al realităţii de tip matematic. 



Cooperarea/colaborarea în planul interacţiunii elev-elev, elev-elevi determină creşterea 
încrederii în forţele proprii, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă, diminuând anxietatea şi 
favorizând succesul şcolar. 
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181. INTEGRAREA CURRICULARĂ LA CICLUL PRIMAR 
 

Cincu Bianca 
Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Bălteni, Olt 

 
 Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 

 succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi 
din tiparul  unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 
soluţionarea  problemelor ivite. 

 Pornind de la cele spuse mai sus, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de 
 învăţare prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze 
capacitatea  de a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. 
La şcoală, copilul  intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele 
plastice, natura, mişcarea,  socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

 Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care să 
genereze   un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării contiune a 
învăţării spontane a  copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente 
între diferitele discipline,  de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe dobândite  prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea 
fundamentală constă în modul de realizare a  cunoaşterii care transferă importanţa, accentul de la 
cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip  transdisciplinar. Treptat se renunţă la 
fragmentarea pe discipline înfavoarea integrării disciplinelor. 

 Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 
proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 
diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine 
coerentă, unitară despre lumea reală. 

 Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 
competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 
competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să 
contribuie la formarea unor valori şi atitudini. 

 Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 
metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare 
a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a 
proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a 
conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi 
propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii 
ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline integrate de 



învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor 
faţă de tendinţele integratoare. 

 Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 
afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 
experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin 
predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. Procesul educaţional 
trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării 
informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al zilei. În vederea realizării 
obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor 
activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. Activităţile integrate vor fi cele prezente în 
planificarea calendaristică, proiectate conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de 
vârsta, susţinute de experienţa cadrului didactic. Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi 
integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi 
desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în 
fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei 
persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau 
eveniment special petrecut în familie. Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze 
pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. 
Varietatea acestora încurajează  copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, 
să interpreteze date, să facă predicţii. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din 
care fac parte, participând la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create 
chiar de ei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu 
specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească 
contactul cu lumea înconjurătoare.  

 În atenţia cadrelor didactice se află în permanent, întreaga paletă de activităţi (la 
alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a acestora. 

 Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi 
organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele 

abordate. 
Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 

didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, 
interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 
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182. PREDAREA INTEGRATĂ A CUNOȘTINȚELOR LA CICLUL PRIMAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR: Drăghici Luminița -Școala Gimnazială Nr.18 , Timișoara 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Mărcuș Carmen -Școala Gimnazială Nr.18 , Timișoara 
 
" Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu 

folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul Pestalozzi. 
 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare 

prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a 
opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul 
intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, 
socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care să 
genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării contiune a învăţării 
spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între 
diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi 
şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea fundamentală constă în 
modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, accentul de la cunoaşterea de tip 
disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se renunţă la fragmentarea pe discipline în 
favoarea integrării disciplinelor. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 
proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor 
diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine 
coerentă, unitară despre lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 
competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 
competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să 
contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 
metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare 
a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a 
proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a 
conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi 
propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii 
ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline integrate de 
învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor 
faţă de tendinţele integratoare. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 
afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 
experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin 
predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe 
copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 
zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent 
repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 
planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului 
didactic. Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile 
planificate pentru tot timpul anului. 



Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce începe 
cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a 
întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau 
imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 
posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii 
să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la 
jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea 
scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica 
acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea 
înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă de 
activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a 
acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi 
organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 
didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, 
interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 

PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE –“IARNA” 
Tema integratoare Iarna , Clasa a III-a , Durata: o săptămână 

• Discipline implicate : Limba şi literatura română, Matematică,   Educaţie civică, Ştiinţe ale 
naturii, Educație muzicală,   Arte vizuale și abilități practice 

           Subiecte: 
• Limba şi literatura română: “Pomul de Crăciun”, I. Al. Brătescu-Voineşti 

                                                  “Colinde, colinde”, Mihai Eminescu 
                                                  “Amintiri din copilărie”, Ion Creangă, - La urat 
                                                    Scrierea corectă a cuvintelor sau / s-au 
                                                    Părţile unei compuneri 
                                                    Alcătuirea unei compuneri după un plan de idei –La 

colindat 
• Matematică : Împărţirea la 4. Împărţirea la 5. Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 .Probleme 
• Ştiinţe ale naturii : Influenţa anotimpurilor asupra vieţuitoarelor 
• Educaţie civică: Bunătatea şi răutatea 
• Educaţie muzicală: Colindul - Steaua sus răsare 
• AVAP: quilling „Fulgi de nea, brăduţ”, realizarea unei felicitări de Crăciun 
• Termeni si sintagme cheie de învăţat: sărbători, Crăciun, colind, bunătate creştinească 

Produse curriculare finale ale proiectului: 
• Portofoliu individual cu tema Colinde 
• expoziţie cu lucrări pictate şi colaje-felicitări ale elevilor 

Scopurile educaţionale ale proiectului: 
• asimilare de cunoştinţe 
• formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice 
• formare de atitudini pozitive şi responsabile faţă de semeni 

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţilor didactice integrate, elevii vor fi capabili : 
Aria curriculară Limbă şi comunicare 

• să citească corect, conştient, cursiv, expresiv textele propuse spre studiu; 
• să povestească oral fragmente din textele narative studiate; 
• să extragă ideile principale din textele studiate; 

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe 
• să efectueze operaţii de împărţire când împărţitorul este 4, 5, 6, 7; 



• să compună probleme după expresii matematice date; 
• să descrie transformările petrecute în natură în fiecare anotimp; 
• să exemplifice transformări din viaţa vieţuitoarelor, determinate de schimbarea anotimpurilor; 

Aria curriculară Om şi societate 
• să identifice în situaţii diverse trăsături morale ale persoanei, bunătatea şi răutatea; 
• să dea exemple de comportamente prin care pot da dovadă de bunătate 

Aria curriculară Arte 
• să intoneze, respectând nuanţa şi tempoul adecvate colindului propus 
• să realizeze pata picturală prin nuanţare cromatică; 
• să realizeze compoziţii decorative pentru design interior, utilizând tehnica quilling; 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 
• dezvoltarea limbajului oral şi scris: valorificarea textelor în proză şi versuri; 
• dezvolatarea socio-emoţională: valorificarea conţinuturilor literare, muzicale, civice, implicarea 
activă şi interactivă în demersuri didactice individuale, pe grupe şi frontale; 
• dezvoltare cognitivă: dobândire de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, formare de 
deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logico, dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme; 
• promovarea unei atitudini deziderabile în învăţare: implicare conştientă şi activă, interes, 
curiozitate, iniţiativă, responsabilitate, consecvenţă, creativitate; 

    Strategia didactică 
• Tipuri de experienţe de învăţare: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de analiză şi 
sinteză, de aplicare practică, de explorare a realităţii, de creaţie; 
• Sistemul metodologic: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 
expunerea, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire, metode de dezvolatre a gândirii 
critice, jocul didactic, metoda Pălăriilor gânditoare; 
• Sistemul resurselor curriculare: planul de învăţământ, programa şcolară, planificarea anuală, 
planificarea unităţilor de învăţare, manuale şcolare, auxiliare didactice 
• Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe, combinată 

Evaluarea : 
• evaluare iniţială: chestionar, test de cunoştinţe 
• evaluare formativă:observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în clasă şi 
apreciere verbal , evalure orală şi scrisă 
• evaluare finală: concurs, portofoliu, expoziţie 

Descrierea didactică a scenariului activităţilor integrate după modelul curriculumului 
secvenţial/în succesiune ( chiar dacă disciplinele sunt separate, ideile, topicile sunt predate şi 
operaţionalizate în conexiune unele cu altele. Situaţiile de învăţare se organizează pe durata unei 
săptămâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe orizontală, între disciplinele de studiu 
implicate) 

Ziua Conţinuturile învăţării Disciplinele de învăţământ 
 

LUNI Pomul de Crăciun, Al. Brătescu-Voineşti (înţelegerea 
textului,harta povestirii) 
Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 
Influenţa anotimpurilor asupra vietuitoarelor 
Steaua sus răsare,colind 
Bradul- figura tridimensională 

Limba şi literatura română 
 
Matematică 
Ştiinţe ale naturii 
Educaţie muzicală 
AVAP 

MARŢI Pomul de Crăciun, Al. Brătescu-Voineşti (planul de idei, 
povestirea orală) 
Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 
Exerciţii şi probleme folosind reprezentări din sfera 
temei 

Limba şi literatura română 
 
Limba şi literatura română 
Matematică 
 

MIERCURI Colinde, colinde Mihai Eminescu înţelegerea Limba şi literatura română 



textului,harta poeziei) 
Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 
Pata picturală- La urat 

 
Matematică 
AVAP 

JOI Părţile unei compuneri 
Exerciţii şi probleme folosind reprezentări din sfera 
temei, cu împărţiri 
Bunătatea şi răutatea 

Limba şi literatura română 
Matematică 
 
Educaţie civică 

VINERI Amintiri din copilărie, Ion Creangă ( La colindat) 
Compunere după un plan de idei- La colindat 
Felicitare de Crăciun-fulgi, brazi (tehnica quilling) 

Limba şi literatura română 
Limba şi literatura română 
AVAP 

 
Abordarea integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor 

lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare dintr-o singurã orã şi 
prin apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un caracter aparte, diferit de modul 
de predare tradiţional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 
succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul 
unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea 
problemelor ivite. 
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183. INIȚIATIVE DIDACTICE 
 

Sima Roxana Mihaela 
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 

 
Cadrul didactic poate determina schimbarea sau îmbogăţirea stilurilor de învățare ale 

elevilor săi, folosind el însuşi diferite stiluri de predare. 
Înţelegându-şi propriul stil de învăţare şi predare, învățătorul face primul pas spre realizarea 

faptului că nu toţi elevii învaţă ca el şi că unele probleme apar din cauza nepotrivirii stilului de 
predare cu stilul de învăţare al elevilor cărora li se adresează."Nimic nu este mai inechitabil decât 
tratamentul egal aplicat celor ce nu sunt egali." (Estes și Vaughn) 

Nu există un mod rău sau bun de învăţare, există un mod mai adecvat decât altul pentru 
anumite situaţii concrete. Educatorii trebuie să înţeleagă faptul că toţi oamenii posedă moduri de 
învăţare, indiferent de aptitudinile lor. 

Corelarea stilurilor de învăţare cu cele de predare poate avea o puternică raţiune afectivă, dar 
poate conduce la o nerealizare a obiectivelor procesului de instruire. Când ne canalizăm pe un stil 
de predare corelat cu stilul de învăţare al elevului, este posibil să nu atingem rezultatele maxime şi 
în alte domenii pe care le vizăm. Trebuie deci să avem obiective foarte clare, înainte de a elabora 
strategiile didactice. 



Cadrul didactic trebuie să cunoască realitatea cu cele trei dimensiuni temporale ale sale 
(cauze - trecut, desfăşurare - prezent, respectiv tendinţe şi strategii - viitor); să judece, să simtă şi să 
acţioneze (să îşi asume responsabilitatea demersului pe care îl face) şi să urmărească dezvoltarea 
armonioasă a elevului. 

Discuţiile şi dezbaterile sunt o modalitate eficientă prin care elevii se pot informa în orice 
domeniu, îşi pot exersa deprinderile de ascultare şi exprimare şi își pot manifesta atitudinea faţă de 
problemele pe care le au. 

Procedura: 
• Întrebaţi-i pe elevi dacă doresc ca sala de clasă să fie un loc unde să se simtă liberi să-şi 

exprime opiniile (această cerinţă poate fi formulată chiar de elevi la un moment dat, dacă au 
mai multe experienţe negative în această privinţă).  

• Expuneţi tema clar şi incitant pentru copii (pentru a participa la unele discuţii, elevii vor  
trebui să se documenteze în prealabil).  

• Se stabilesc prin consens regulile discuţiei astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat să 
participe.  

• De obicei, discuţia are un facilitator (profesorul sau un elev echilibrat şi elocvent) care 
menţine cursul comunicării pe tema anunţată, se asigură că sunt respectate regulile, eventual 
rezumă în final.  

• Evaluaţi activitatea cu ajutorul elevilor ( Ce a mers bine/rău şi de ce ? Cum au fost depăşite 
neînţelegerile? A avut toată lumea posibilitatea să participe? Etc.)  
Discuția panel este o discuţie formată din două părţi: o prezentare tip 
prelegere peo temă anume, realizată de persoane cu experienţă în acel domeniu (poliţişti, 

judecători, victimele regimului comunist, un elev cu o experienţă deosebită, copii refugiaţi etc.) şi o 
discuţie a auditoriului cu prezentatorii. În prima parte nu se admit întreruperi, ascultătorii îşi notează 
observaţiile şi întrebările pe care le vor ridica în partea a doua a activităţii. Dialogul care se naşte 
între prezentatori şi ascultători va respecta regulile unei discuţii (anunţarea întrebării, vorbit pe rând 
etc.). 

 Dezbaterea îi ajută pe elevi să gândească critic, să se exprime şi să ia decizii într-o 
problemă controversată. Ea este o discuţie structurată în următorul mod:  

 -Se stabilesc părţile (susţinătorii şi oponenţii unei teze şi, eventual, publicul), secretarii (cei 
care vor conduce discuţiile) şi regulile comunicării.  

 -Reprezentanţii fiecărei părţi îşi expun pe rând şi fără să fie întrerupţi argumentele.  
 -Membrii celor două părţi îşi pun reciproc întrebări pentru o mai bună înţelegere a poziţiilor.  
 -Publicul pune întrebări reprezentanţilor celor două poziţii. Ideea este ca problema să fie 

abordată din cât mai multe puncte de vedere, cadrul didactic poate interveni în momentele de 
tensiune sau de criză de inspiraţie a elevilor.  

 -Reprezentanţii celor două părţi rezumă argumentele proprii.  
 -Se votează pro/contra tezei iniţiale. Se compară rezultatul cu configuraţia iniţială (câţi 

susţinători, oponenţi, respectiv nehotărâţi - public au existat la începutul dezbaterii).  
Vom insista ceva mai mult asupra organizării şi posibilităţilor de valorificare a discuţiilor 

deoarece ele stau la baza comunicării în mediul şcolar obişnuit şi chiar şi dramatizările, vizionările 
de materiale filmate, proiectele şi alte metode care presupun resurse materiale mai consistente, au 
nevoie de o abordare verbală. 

Tipuri de întâlniri/discuţii la clasă: 
• Noutăţile - profesorul îi invită pe elevi să împartă cu colegii noutăţile pozitive 

(informaţii,experienţe etc.) pe care le-au acumulat recent.  
• Cercurile - elevii sunt aşezaţi în cerc şi îşi adaugă părerile (dacă doresc aceasta) vis-a 

visde rostirea primului elev (" Mă îngrijorează starea disciplinei în clasa noastră deoarece...",  
,,Mă întreb de ce...", "Mi-ar plăcea foarte mult să îi invităm aici pe copiii de la orfelinat..." 

etc.). Profesorul va alege problema cea mai "fierbinte" şi o va discuta în detaliu cu clasa.  
• Momentul complimentelor - educatorul îi invită pe copii să îi adreseze cuvinte 

pozitive(de ce îl admiră) unuia dintre elevi.  



• "Zumzetul" - după o prezentare mai lungă a cadrului didactic sau după un interval de 
concentrare statică intensă, permiteţi-le elevilor ca timp de câteva minute să vorbească cu 

colegul de bancă sau cu alt vecin despre ceea ce tocmai a ascultat, să reacţioneze natural la stimulul 
pe care l-a reprezentat prelegerea dvs. Elevii îşi vor pune întrebări unul altuia, vor spune ce le-a 
plăcut şi ce nu, cum s-au simţit în timpul urmăririirespectivului subiect. Ulterior, adunaţi părerile 
exprimate în perechile sau în grupurile de discuţie şi lămuriţi punctele dificile reieşite din 
"zumzetul" elevilor.  

• Discutarea sarcinilor - în fiecare unitate de timp sau pentru fiecare secțiune curriculară 
(zi, semestru, capitol etc.) cadrul didactic poate supune unei discuţii scurte sarcinile ce le 

revin elevilor.  
• Stabilirea regulilor - în funcţie de activitate (o dezbatere, o vizită la azilul de batrâni 

etc.). 
Profesorul trebuie să respecte acele reguli cu stricteţe, în aceeaşi măsură în care le cere 

elevilor să facă acest lucru.  
• Evaluări a eficienţei regulilor, a activităţilor etc. Propunerile de îmbunătăţire trebuie 

notate şi aplicate în viitorul cel mai apropiat pentru ca elevii să vadă eficienţa analizei lor.  
• Sesiunile de reflexie - "Ce aţi învăţat din acest exerciţiu/capitol etc.?  
• Prezentările individuale - elevii îşi prezintă pe rând rezultatele muncii individuale.  
• Probleme - "Cine are o problemă personală pe care crede că am putea-o rezolva 

împreună?", " Despre ce problemă a clasei ar trebui să vorbim?", " Ce nemulţumiri aveţi şi 
ce sugestii de ameliorare?", " Cum am putea rezolva acest conflict astfel încât să fie toată lumea 
mulţumită?"  

• Discuţii academice - " De ce credeţi că este necesar să studiem acest lucru?", " Ce v-ar 
ajuta să vă faceţi tema mai bine?", "Cum ar putea fi îmbunătăţite rezultatele tale la test?"  

• Perfecţionarea organizării - "Ce schimbări ar contribui la perfecţionarea activităţii 
claseinoastre?", "Cum am putea să organizăm ziua de …….. anul acesta?"  

• Concepte - "Ce este un prieten? Cum îţi faci prieteni?", "Ce înseamnă conştiinţă? 
Cum teajută ea în viaţă?", "Ce este adevărul? Este bine să spui întotdeauna adevărul?", "Ce 

este încrederea? De ce este ea importantă?"  
• Recrearea informaţiei - alegeţi un text (o povestire, un paragraf dintr-un instrument de 

drepturile omului etc.), o imagine, un film etc. şi cereţi-le elevilor să explice cu cuvintele lor 
ceea ce au citit, văzut sau auzit. Ei vor trebui să identifice ideea centrală a mesajului şi să recreeze 
acea informaţie, internalizând valorile, principiile etc. pe care ea le conţine. În relatarea lor nu vor 
aparea decât elementele pe care ei le recunosc sau le pe care le pot integra sistemului lor de 
cunoştinţe, aptitudini, atitudini. Elevii pot adauga elemente care nu există în versiunea originală; în 
acest caz, vor explica opţiunea lor.  
• Cutia de sugestii - elevii îşi vor lăsa în ea întrebările, comentariile, sugestiile anonime 

sausemnate. Profesorul le va citi, va distribui mesajele destinatarilor (colegi sau elevi) şi va 
construi activităţile ulterioare, ţinând cont de feed-back-ul primit.  
• Întâlnirea finală - la sfârşit de an sau de ciclu, se poate organiza o discuţie în care să 

seevalueze discuţiile de toate tipurile din acel interval de timp (" Ce v-a plăcut/nu v-a plăcut 
la întâlnirile clasei?", "Ce am realizat prin aceste discuții?", "Cum am putea să le sporim 
eficienţa?")  

• Consiliul elevilor - fiecare clasă își va desemna reprezentanţii în consiliul elevilor, care 
este un organ de conducere democratică în chestiuni care îi privesc pe elevi. El îşi stabileşte 
structura şi propriile reguli de lucru şi transmite deciziile tuturor elevilor din scoală. În cazul 
şcolilor generale sau, indiferent de vârsta elevilor, pâna când şi ei şi profesorii capătă încredere în 
aceastăformă de responsabilizare a elevilor, la şedintele consiliului poate participa şi un cadru 
didactic care se bucură de simpatia elevilor şi a colegilor, astfel încât hotarârile consiliului să aibă o 
şansă în plus, să fie luate în considerare de colectivul de profesori.  
  



 
184. INIȚIATIVA CADRULUI DIDACTIC 

SCHIMBĂ VIITORUL LUMII 
 

Învățătoare  Gache Paula-Georgiana, 
Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu”, Sat Laza, Jud. Vaslui 

 
 Educația este unul dintre factorii principali care conduc la evoluția unei societăți, a unei țări, 

în general. Ea este cea care poate furniza ingineri, cercetători, întreprinzători, medici, profesori, 
manageri etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți contemporane.  

 În România ultimilor zece ani au existat numeroase schimbări în sistemul de învățământ. 
Acest fapt a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care 
înțeleg să își exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai 
puternică între școală și societate. Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul 
său de a-și exercita profesia doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, 
directorul unității școlare, inspectori școlari, părinți. 

Dar școala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Este nevoie de o repunere în discuție a 
valorilor pe care trebuie să le transmită școala și modul în care trebuie transmise. Acest fapt ar 
reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale în educație pentru că realitatea din școli arată 
câteva aspecte care trebuie să dea de gândit oricărui dascăl: elevii nu mai sunt foarte interesați să 
învețe; mulți dintre ei nu mai arată față de profesori respectul cuvenit; metodele pedagogice active 
nu pot fi utilizate tot timpul și la toate disciplinele, deoarece acestea cer timp, iar programa trebuie 
parcursă; chiar dacă dascălul încearcă să introducă inovații în modul de organizare a învățării, 
standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajează; unele manuale alternative nu sunt realizate 
corect; mulți părinți nu au timp sau chiar nu vor să se preocupe de situația școlară a copiilor lor, iar 
multe dintre cele mai importante cauze ale eșecului școlar sunt cele familiale; în unele școli nu se 
pot dezvolta programe extrașcolare deoarece nu sunt resurse. 

 Date fiind aceste situații, misiunea cadrului didactic este mai dificilă, el trebuind să realizeze 
în timpul orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu 
individual acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de 
viziune asupra educației. 

Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. Cu toții 
vrem să schimbăm în bine situațiile neplăcute cu care ne confruntăm la catedră, însă fiecare așteaptă 
ca ceilalți să ia inițiativa, să propună, ulterior toți să aplicăm. Aceasta reprezintă de fapt marea 
barieră în calea dezvoltării, a progresului și a modernizării învățământului românesc. 

Lev Tolstoi spunea: „ Toți se gândesc cum să schimbe lumea, dar niciunul nu se gândește 
cum să se schimbe pe el însuși.” Dacă vrem să schimbăm viziunea asupra educației trebuie să 
pornim de la noi, cadrele didactice, și cu pași mici să ne îndreptăm spre marele sistem de 
învățământ.  

 Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, 
pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii 
didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de probleme 
reprezintă o sarcină dificilă. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă (echipă 
multidisciplinară) reprezintă o altă barieră greu de trecut de către unii profesori. 

Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și 
conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. Asta nu 
înseamnă că vechile metode trebuie considerate aprioric greșite. Dar prezentul și viitorul oferă o 
altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe implementarea de noi tehnologii. Acest proces poate să 
aducă transformări radicale în cadrul instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, 
politic sau profesional. Însă, gradul de probabilitate ca un cadru didactic să adopte o nouă 
tehnologie de educație și o schimbare în strategia didactică crește dacă sunt întrunite următoarele 



condiții: relativ avantaj față de modelele existente (securitate, eficiență); compatibilitate cu 
dinamica contextuală existentă; nivel scăzut de complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea 
continuă pe un interval mare de timp; testabilitate în practicile didactice deja existente; concentrarea 
pe introducerea inovației didactice, și nu a tehnologiei ca atare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se confruntă cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de 
predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic 
în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o 
anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de 
predare stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe 
„personalități”, mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a 
noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. Personal, în activitatea 
de la catedră am adaptat mereu stilul de a le transmite noile cunoștințe elevilor. La ciclul primar 
predomină activitățile de tip joc, sunt foarte plăcute de elevi și prin intermediul lor reușesc mereu să 
transmit cu ușurință noțiuni destul de dificile. În plus, prin joc reușesc să stabilesc și legături 
emoționale mai solide, devenind partener de joacă ai elevilor mei. Drept dovadă stă dorința lor de a 
veni la școală cât mai dimineață pentru a mă ajuta să organizez materialele necesare pentru „joaca ” 
din acea zi. Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul 
de predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile 
unui astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor (sarcini individuale, jocuri 
de rol etc) ; interacționarea cu fiecare elev; pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu 
elevii (personal, în fiecare zi încerc să mă documentez în plus pentru activitățile ce urmează să le 
desfășor în ziua următoare, îmi planific cu atenție desfășurarea activităților); adaptarea predării 
diverselor stiluri de învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor 
stabilite; oferirea feedbackului ( permanent le ofer feedback elevilor și reușesc datorită acestui lucru 
să controlez motivația lor de a învăța); manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea 
acestora; dezvoltarea unui mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; 
folosirea noilor tehnici informaționale ( în acest sens pot spune că nu lipsește de la nici o lecție 
laptopul și cd-urile manualelor puse la dispoziție de edituri).  

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca 
rezultat al predării tradiționale, în care cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o 
demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte mică măsură. Tot mai des se 
vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achizițiilor în contexte 
noi, predarea interactivă. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre 
acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute, metoda R.A.I , diagrama Venn-Euler , floarea de lotus etc. Eu aplic la clasă (cât de des se 
pretează) aceste metode și pot spune că sunt extrem de atractive pentru elevi, întrucât aceștia 
reacționează cu mare bucurie atunci când anunț că le vom folosi. 



Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline. În acest sens, este important ca profesorul să țină cont de faptul că integrarea acestor 
metode în procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate, cum ar fi: tipul 
lecției, nivelul clasei, disponibilitatea elevilor de a lucra individual sau pe grupe. Dacă reușește să 
îmbine aceste aspecte și să obțină progres sau măcar să le dezvolte elevilor dorința de a veni la 
școală pentru a descoperi ce jocuri/ activități noi li se vor mai prezenta, înseamnă că efortul său nu a 
fost în zadar și a reușit să schimbe puțin din viitorul lumii. Acest puțin se adaugă la puținul obținut 
de mine, la cel obținut de dumneavoastră și astfel putem schimba viitorul copiilor și al nostru. 
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185. JOCUL-ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ  A COPILULUI 
- extras din lucrarea pentru gradul I 

 
Înv. Aniculăesei Ricuţa-Ionica 

Liceul Ştefan D.Luchian Ştefăneşti 
 
Motto:„... copilul imaginează, rejoacă o lume reală în scopul de a cunoaşte mai bine, de a-

şi lărgi orizontul de cunoaştere, de a-şi forma anumite deprinderi.” (Ioan Cerghit) 
 
Jocul este modalitatea naturală prin care copiii exprimă ceea ce gândesc, ceea ce trăiesc sau 

simt la un moment dat; este metoda pe care majoritatea copiilor o folosesc pentru a înţelege lumea, 
pentru a înţelege trecutul şi a se pregăti pentru viitor. Jocul este limbajul universal al copilăriei, atât 
al celor care întâmpină dificultăţi, cât şi al celor cărora dezvoltarea e armonioasă .  

Temenul de ,,joc” are o varietate de semnificaţii de unde rezultă şi complexitarea rolului 
acestuia pentru formarea comportamentului uman.Poate numi o activitate cu caracter 
constructiv,distractiv plăcut sau dimpotrivă,poate denumi un ansamblu de atitudini.De exemplu:,,a 
juca şah”,,,joc didactic”, ,,a se juca de-a şcoala”, ,,a se juca cu munca”, cu viaţa ,joc de hazard, joc 
de cărţi, joc de scenă.Pe lângă varietatea de semnificaţii jocul,se aplică în variate domenii (în 
medicină : metoda psihodramei, în psihologie: sociodrama, în tehnică : metoda simulării,în arta 
dramatică: jocul este esenţial desenul infantil e considerat joc al vârstei). 

Originea jocului este pentru copil decalajul dintre cerintele mediului extern si posibilitatea 
copilului de a le face fata, decalaj ce se rezolva prin activitatea ludica în care trebuinta copilului de 
a actiona asupra realului se îmbina cu formarea si dezvoltarea procedeelor de actiune1. 

La întrebările “de ce se joacă copilul?” sau “ce rol îndeplineşte jocul în viaţa copilului?”, 
răspunsurile au fost diferite în funcţie de concepţia lor filozofică. Astfel, unii pedagogi şi psihologi 
l-au considerat o activitate instructivă .(St. Hall), alţii,un mijloc de a consuma surplusul de energie 

(Spencer, Schiller), iar alţii, ca un un exerciţiu pregătitor pentru viaţa de adult (K.Gross). 
Răspunsul adecvat la aceste întrebări porneşte în explicarea jocului pornind de la trăsăturile 

psihologice ale copilului. Copilul este fiinţa foarte activă şi acest activism are o explicaţie de natură 
fiziologică; neastâmpărul propriu copilului este determinat de predominarea relativă a proceselor 
excitative asupra celor inhibitive, de slaba dezvoltare a formelor condiţionate  de inhibiţie. 

“Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologica poate să respire şi în consecinţă 
poate să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne 

                                                      
1 Kolumbus, E.S., (1998), Didactica preşcolara, Editura Integral, Bucureşti. 



putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale”2, spune Eduard Clapared în Psihologia 
copilului şi pedagogia experimentală. 

Pentru copil, jocul este, în esenţă, o modalitate de investigaţie şi cunoaştere a lumii reale, o 
pre-învăţare, un spaţiu de satisfacere a dorinţei fireşti de manifestare şi independenţă, un mijloc de 
comunicare. Copilul se implică în joc total. El îşi antrenează spontan şi voluntar în joc toate 
posibilităţile fizice, intelectuale, afective, jocul reprezentând astfel un mijloc de realizare de sine şi 
de formare a eu-lui.  

Dincolo de acestea, pentru copil, jocul este o sursa de plăcere, deoarece el presupune 
eliberarea de realitatea constrângatoare si libertatea de reflectare şi transformare în maniera 
personală a acesteia.  

Jocul începe şi se încheie, el este limitat în timp si spaţiu, ceea ce conferă celui implicat, 
copilului, un sentiment de securitate. La copii jocul este o realitate permanentă. Copilul se joacă cea 
mai mare parte a timpului şi pe măsura creşterii şi dezvoltării sale, jocul devine tot mai complex şi 
mai divers, influenţând şi subordonând toate celelalte acţiuni de viaţă, interese şi preocupări. 

Ceea ce caracterizeaza jocul sub aspectul conţinutului sau nu este flexibilitatea, rigiditatea 
ci, mai degraba, valabilitatea. Pentru copil jocul apare ca o disponibilitate, o activitate lipsită de 
utilitate practică, deci gratuit. 

 
Rolul jocului didactic în formarea gândirii logice3 
 
Jocul didactic constituie cel mai eficient mijloc pentru dezvoltarea capacităţilor de 

cunoaştere şi a gândirii logice. Astfel, prin unele jocuri didactice urmărim să exersăm, să fixam 
anumite cunoştinţe. De exemplu, după ce copiii dobândesc cunoştinţe referitoare la formă, culoare, 
dimensiune, perceperea relaţiilor spaţiale, se pot organiza jocuri didactice de aplicare a 
cunoştinţelor însuşite anterior: „Jocul culorilor”, „Şantierul de construcţie” (poate include sarcini 
ca: ”Realizează o construcţie numai din piesele în formă de pătrat”, sau „Construieşte folosind 
toate piesele mari”), „Caută discul”, Găseşte locul potrivit”, ş.a. 

Jocurile didactice matematice contribuie la însuşirea conştientă a număratului pe baza teoriei 
mulţimilor, prin exerciţii de manipulare concretă a obiectelor, de grupare, clasificare, seriere, care 
conduc la dobândirea  abilităţilor de identificare, triere, selectare, ordonare şi formare de mulţimi. 

Prin aceste jocuri copiii se familiarizează cu operaţiile aritmetice, îşi formează raţionamente 
de tip ipotetico-deductiv. 

Manipularea obiectelor de catre copii conduce la formarea percepţiilor, accelerând formarea 
structurilor operatorii ale gândirii. Treptat, obiectele sunt înlocuite cu imagini, se continuă cu 
scheme şi simboluri, ceea ce face posibil accesul copiilor spre noţiuni abstracte. Acţionând asupra 
obiectelor mediului ambiant, asupra imaginilor acestora, copiii sunt solicitaţi să sesizeze diferite 
raporturi ce intervin între ele, să exprime judecăţi si raţionamente, într-un limbaj simplu şi familiar. 

Jocul logic, ca modalitate de educare şi instruire intelectuală a şcolarilor, constă în faptul că 
realizează o îmbinare optimă între obiectivele urmărite, conţinutul activităţii şi particularităţile 
psihice ale copiilor, prin transpunerea sarcinilor de învăţare în joc. 

Jocurile logico-matematice, oferă posibilitatea familiarizării copiilor cu operaţiile cu mulţimi 
(reuniunea, intersecţia, complementara unei mulţimi, incluziunea), precum şi cu relaţia de 
echivalenţă. Folosind un limbaj adecvat, copiii intuiesc aceste operaţii cu mulţimi şi ajung să 
utilizeze principiile generale ale logicii (ale negării, negaţiei şi al contradicţiei). J. Piaget 4 , 

                                                      
2 Clapared E., Psihologia copilului si pedagogia experimentală. 
3 . Ilica, Anton; Preda, Viorica; Cozma, Janina; Soriteu, Emilia; Kelemen, 
Gabriela, (2005), Didactica învatamântului prescolar, Editura Universitatii 
„Aurel Vlaicu”, Arad. 
 
4 Piaget, J., (1972), Psihologie si Pedagogie, E30. Salade Dumitru, (1998), Dimensiuni ale 

educatiei, E.D.P., Bucuresti. 



referindu-se la noţiunile logico-matematice, spunea că: „ele presupun un joc de operaţii care sunt 
extrase nu din obiectele percepute, ci din acţiunile exercitate asupra obiectelor”. Exemple de 
jocuri: „Unde stau prietenii mei?”, „Jocul cu trei cercuri”, „V-aţi gasit locurile?”, „Străzi 
intersectate”ş.a.   

În joc intervine şi procesul invers: pornind de la o situatie descrisa verbal, acţionând asupra 
obiectelor vizuale, se reconstituie imaginea corespunzatoare. 

În acest fel, copiii se obişnuiesc să stabilească o legătura firească, între cuvânt şi 
semnificaţia sa, să gândească şi să se exprime corect.  

Jocurile senzoriale vizează simţul tactil, văzul, auzul, mirosul sau simţul orientării. Prin 
corelarea cât mai multor analizatori, în timpul perceperii obiectelor se dezvoltă senzaţiile şi 
percepţiile cu privire la: mărime, formă, culoare, adâncime, spatiu, timp ş.a. („Ghiceşte materialul”, 
„Spune ce miros are”, Salata de legume”, „De unde vine sunetul?”). 

Jocurile de analiză perceptivă vizuală ( puzzle, loto-uri, incastre, jocuri de asociere) 
contribuie la creşterea sensibilităţii analizatorului şi perceperea selectivă a unor culori, mărimi, 
forme, grosimi, etc. 

Jocurile muzicale formează capacitatea de receptare a lumii sonore şi a muzicii, capacitatea 
de exprimare prin muzica ( prin reproducerea unor melodii, prin improvizarea unor combinaţii 
ritmice pe silabe sonore, onomatopee, a unor scurte motive sincretice - melodie, text onomatopeic, 

mişcare, prin asocierea de mişcări cântecului). De asemenea, dezvoltă capacitatea de a 
diferenţia auditiv sunetele (intensitate, durată, înalţime, timbru), de a acompania ritmic cântecele 
(prin mişcări corporale, obiecte sonore, jucării muzicale – clopoţel, toba, tamburina, maracas). 
Jocurile muzicale formează capacitatea de a asculta şi a recunoaşte fragmente din creaţii muzicale, 
naţionale şi universale, corespunzatoare specificului de vârstă al copiilor şi preocupărilor acestora 
(„Spune cum am cântat?”- intensitatea sunetului/ durata, „”Deschide urechea bine” şi 
„Recunoaşte instrumentul”- timbru, „ Recunoaşte cântecul”, „Spune ce simţi, ce îţi sugerează 
muzica”). 

Jocul didactic este cel mai eficient mijloc de instruire şi de educare a copilului.Stimulează 
cinstea , răbdarea , stăpânirea de sine , spiritul critic , spiritul de colegialitate , întăreşte în sens 
pozitiv şi caracterul copiilor. 

Jocul didactic trezeşte interesul copiilor şi le menţine atenţia pentru mult timp. 
În concluzie , psihologul elveţian , Jean Piaget , arăta că jocul este ca o activitate prin care 

copilul se dezvoltă în conformitate cu etapele formării sale intelectuale.Totodată , jocul este definit 
ca fiind un exerciţiu funcţional cu rol de extindere a mediului , o cale de transformare a realului , 
prin asimilare şi acomodare la real , cu alte cuvinte , un mijloc de adaptare. 

 
 

  



 
186. EU,ÎNVĂȚĂTORUL  DE AZI 

 
Profesor învățământ primar Dumitrescu Larisa Ionela  

Școala Gimnazială Grigore Moisil 
 
Iubirea pentru copii ne face pe noi dascălii să ne descoperim de la o generație la alta,sa ne 

reinventăm astfel nu îmbatrânim-cel puțin nu mintal. Relaţia dintre un învăţător şi elevul său este 
asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. Elevul trebuie să-şi respecte învăţătorul în acelaşi mod în 
care îşi respectă şi părinţii. Părinţii ţi-au dăruit viaţă, iar învăţătorii îţi dăruiesc cunoaştere.  
Cunoaşterea esta ca şi viaţa deoarece ai la fel de multă nevoie de ea ca şi de viaţă.Meseria de 
învățător  este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se 
părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi 
liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepţională este 
abia satisfăcătoare,o meserie care epuizează şi înviorează, care te dispersează şi exaltă, o meserie 
încare a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea e sterilă fără forţa spirituală, o meserie 
când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec”. 

Mulţi cred că a fi dascăl înseamnă doar a prezenta informaţii în faţa învăţăceilor, a evalua 
nivelul acestora şi a realiza un clasament pe baza notelor.Acestă meserie este mult mai profundă, 
solicit calităţi speciale. Cei care doresc să urmeze o carieră didactică trebuie să găndească foarte 
bine inainte de a face acest pas. Trebuie să fie conştient de importanţa profesiei, pentru că a 
fi profesor înseamnă să te dedici celor pe care îi educi, să le oferi dragostea şi respectul tău, să ai 
sentimente pozitive faţă de ei.Eşti răspunzător în faţa lor, a părinţilor şi a societăţii de felul în care le 
influenţezi viaţa. 

Cariera didactică nu este,,o manta de vreme rea” ,o urmezi numai dacă îţi place, dacă ai 
vocaţie, nu doar atunci când viaţa te refuză în alte locuri. Sunt învăţătoare de 14 de ani, şi am ajuns 
ce sunt datorită dascălilor pe care i-am avut. Mulţi m-au întrebat de ce mi-am ales această meserie. 
Nu cred c-aş fi putut să fac altceva. Din copilărie am visat că voi fi învăţătoare. De ce? Pentru că 
mi-am iubit învăţătoarea. Îmi plăcea să fac ce face ea, cum se poartă ea, cum vorbeşte ea, cum râde 
ea, cum se îmbracă ea. Era totul pentru mine. Mai târziu dragostea pentru copii m-a făcut să-mi 
iubesc profesia. Sunt convinsă că altă meserie nu aș fi avut. 

Rolul nostru depășește ideea de serviciu,nu poți merge la școală ca la serviciu ,mergi ca la o 
a doua casă.La şcoală, învăţătorul le dăruieşte cunoaştere copiilor, dar are şi grijă de ei ca şi cum ar 
fi proprii lui copii, deoarece un învăţător bun, adevărat, dedicat, trebuie să îşi iubească elevii ca pe 
proprii lui copii.    

Pentru viitorul şi desăvârşirea fiecăruia în parte, este important ca acesta să primească o 
învăţătură adevărată şi de folos de la învăţătorii săi. În ziua de azi, în mai toate societăţile, oamenii 
se confruntă cu probleme. Acestea provin mai ales din faptul că oamenii au o înţelegere greşită 
asupra relaţiilor interumane. În multe situaţii elevii nu îşi respectă profesorii, ba mai mult, uneori nu 
îşi respectă părinţii. Din această cauză în întreaga lume există atâtea probleme... pentru că oamenii 
nu cunosc cu adevărat esenţa relaţiilor interumane, nu au învăţat corect această lecţie încă de la 
început, din prima copilărie. În multe state tinerii se confruntă cu numeroase probleme datorită 
faptului că au primit o învăţătură greşită şi au ajuns să nu îşi mai respecte părinţii şi profesorii; iar 
dacă elevul nu îşi respectă profesorul, acesta nu-i mai oferă o cunoaştere adâncă... şi cine să te 
înveţe dacă nu îţi respecţi Învăţătorul?!  

Pentru a fi un elev bun, exită trei condiţii care trebuie îndeplinite: sinceritatea, modestia 
(smerenia) şi onestitatea. Există multe cazuri în care elevii sunt foarte respectuoşi faţă de profesor, 
dar atunci când acesta nu e de faţă, sunt cu totul alte persoane. Astfel de elevi au două sau mai 
multe feţe şi aceasta înseamnă lipsă de sinceritate. Dacă nu eşti modest, dacă eşti plin de mândrie şi 
consideri că ştii totul foarte bine, atunci profesorul nu te mai poate învăţa... ce ar mai putea să te 
înveţe dacă tu consideri că ştii deja totul? De asemenea trebuie să fii onest cu tine însuţi şi cu 
ceilalţi, trebuie să înveţi să îţi cunoşti adevărata valoare. Relaţia dintre profesor şi elev este foarte 



asemănătoare cu cea dintre maestru şi discipol. Dacă eşti un discipol bun, adevărat, atunci maestrul 
tău va avea grijă de tine, pentru că maeştrii adevăraţi doresc să îşi împartăşească cunoaşterea şi să 
îşi perpetueze tehnicile, pentru ca următoarea generaţie să îi poată continua munca. Chiar dacă ar fi 
ca tehnica unui adevărat maestru să se piardă pe vecie, acesta nu va face greşeala de a o preda cui 
nu trebuie.            

Dascalii caută elevi buni care să le devină discipoli, elevi care sunt pregătiţi şi deschişi 
pentru a primi o cunoaştere înaltă şi a o duce mai departe. Aşadar cunoaşterea tipurilor de relaţii 
interumane este foarte importantă, deoarece dacă acestea ar fi cu adevărat cunoscute şi respectate, 
întreaga societate ar fi în armonie. Mă bucur că am aceasta meserie și o fac cu mult drag. 

Consider că fiecare  se va regăsi în ceea ce va citi mai jos! 
A fi învățător  înseamnă a te ridica deasupra tuturor elevilor şi, totuşi, a te coborî ”la mintea 

lor”. 
A fi învățător   înseamnă a fi capabil de a face 100 de lucruri în acelaşi timp, care nu au nicio 

legătură cu obiectul pe care îl predai. 
A fi învățător  înseamnă a comunica zilnic tuturor elevilor cunoştinţe fundamentale pentru ei 

şi, în cele mai multe cazuri, să şi ai dreptate. 
A fi învățător  înseamnă a-ţi găsi mai mult timp pentru alţii decât pentru tine. 
A fi învățător  înseamnă a avea veşnic pe faţă un zâmbet care poate rezista reducerilor de 

salariu, copiilor cu probleme, părinţilor îngrijoraţi. 
A fi învățător   înseamnă a-ţi continua meseria şi atunci când părinţii îţi pun fiecare mişcare 

la îndoială şi când alţii nu te susţin. 
A fi învățător înseamnă a avea 6 perechi de mâini, să ajungi să le faci pe toate, dar mai ales 3 

perechi de ochi: o pereche să-l vadă pe elev aşa cum este el în realitate şi nu cum l-au etichetat alţii; 
altă pereche să fie plasată la spate pentru ca profesorul să vadă ce nu este de văzut, dar trebuie 
cunoscut; ochii din faţă sunt doar pentru a vedea cum se comportă copilul, pentru ca mai apoi să 
poată reflecta asupra acestui comportament şi să poată spune: “ Înţeleg şi cred în tine”. 

A fi învățător  înseamnă a veni la muncă chiar şi când eşti bolnav, înseamnă a preda unei 
clase de copii care nu vor să înveţe, înseamnă a păstra un loc special în inima ta pentru copiii care 
nu sunt ai tăi, înseamnă a înţelege toate frământările prin care trec cei aflaţi în dificultate. 

A fi învățător înseamnă a avea inimă bună, dar şi dură uneori, înseamnă a juca câte o scenetă 
în fiecare oră cu alţi actori. 

A fi învățător înseamnă a avea pe obraz o lacrimă: pentru bucuria şi mândria de a vedea cum 
un copil reuşeşte să rezolve şi cea mai mică sarcină; pentru singurătatea copiilor cărora le e greu să 
se adapteze; pentru compasiunea faţă de sentimentele părinţilor. Lacrima pe obraz vine din durerea 
de a nu putea ajunge la unii copii şi dezamăgirea pe care o simt ei; vine când profesorul a stat un an 
sau mai mulţi cu o clasă şi trebuie să-şi ia rămas bun de la acei copii şi să fie gata să întâmpine o 
nouă generaţie.Cine poate să înţeleagă toate acestea, acela înseamnă că e profesor şi drumul lui, cu 
bucurii şi cu dezamăgiri, se va împleti cu destinul copiilor pe care îi va educa şi îi va pregăti pentru 
viaţă. 

 
  



 
187. METODA PROIECTULUI 

 
Prof. înv. primar Muşat Mariana 

Liceul Tehnologic ”Sfântul Mucenic Sava”, Berca, jud. Buzău 
 

Proiectul  se constituie atât într-o metodă de învăţare prin acţiune practică cu o finalitate 
reală, aplicativă, cât şi într-o metodă alternativă de evaluare. 

Spre deosebire de alte metode, metoda proiectului presupune anticiparea mentală a unei 
acţiuni, precum şi executarea ei, prin cercetare concretă. 

Elevul sau grupul de elevi este plasat în centrul acţiuni, oferindu-i-se posibilitatea să-şi 
afirme independenţa în gândire şi acţiune, dar şi să însuşească direct tehnicile de cercetare, prin 
efort, cooperare, autocontrol, după îndrumarea iniţială. 

Proiectul  începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin 
începerea rezolvării acesteia,  se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în 
care elevul are permanente consultări cu profesorul  şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în 
faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat5. 

Proiectul este o metodă activ-participativă ce presupune transfer de cunoştinţe,  dezvoltare 
de deprinderi şi  capacităţi, abordare interdisciplinară, precum  şi consolidarea unor abilităţi  sociale 
ale elevilor.  

Prin această metodă, profesorul estompează limita dintre teorie şi practică, prin caracterul 
activ elevii putând să asimileze cunoştinţe prin propriile lor experinţe de viaţă,  să acţioneze şi să 
rezolve sarcini, autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale şi practice. 

Confruntându-se cu situaţii veridice, elevul este pus în situaţia să caute, să cerceteze, să 
emită ipoteze, să găsească soluţii, toate acestea ducând la întărirea spiritului de răspundere proprie, 
la maturizarea gândirii, la o pregătire pentru depăşirea situaţiilor complexe din viaţa reală. 

Proiectul se constituie şi într-o metodă alternativă de evaluare deoarece elevii au 
posibilitatea de a demonstra nu doar ceea ce stiu, şi, mai ales,  ceea ce ştiu să facă, punându-şi în 
valoare deprinderile, priceperile şi abilităţile, el putând lua forma unui proiect individual sau de 
grup. 

Înainte de a se demara un proiect, profesorului îi revine sarcina de a raspunde la câteva 
întrebări: 
 Demersul evaluativ se va centra pe proces, pe produsul final sau pe ambele elemente? 
 Profesorul va fi evaluatorul final, coordonatorul întregii activităţi sau consilierul permanent al 

elevilor pe parcursul realizării proiectului? 
 Structura proiectului este propusă de catre profesor sau aparţine în exclusivitate elevilor? 
 Resursele sunt puse la dispoziţia elevilor înca de la începutul activităţii sau trebuie identificate şi 

utilizate adecvat de către aceştia? 
 
Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 

 Pregătirea proiectului: 
 identificarea unei teme (tema poate fi propusă de către profesor, de către elevi  sau negociată 

cu elevii); 
 conturarea obiectivelor; 
 formarea echipelor de lucru; 
 stabilirea sarcinilor de lucru şi a timpului alocat ; 
 precizarea cadrului necesar dezvoltării proiectului (cunoştinţe teoretice  necesare) ; 
 resurse materile şi de timp ; 
 alegerea modalităţii de prezentare: în cadrul disciplinei de limba şi literatura română, 

proiectele se pot concretiza în lucrări ştiinţifice, referate, culegeri de folclor, monografii, 
reviste, mape tematice, albume, culegeri de texte, prezentări PowerPoint etc. 

                                                      
5 SNEE, Ghid de Evaluare  Limba şi Literatura Română, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 



 
 Implementarea proiectului: 
 Stadiu de pregatire - stabilirea rolurilor în cadrul echipei : 

o secretarul – notează ideile membrilor grupului şi planifică întâlnirile echipei; 
o moderatorul – facilitează comunicarea în cadrul grupului şi răspunde de 

multiplicarea materialelor bibliografice; 
o raportorul – prezintă concluziile, soluţiile finale ale grupului. 

 Implementarea propriu-zisă: 
o culegerea, organizarea şi  prelucrarea informaţiilor legate de tema aleasă; 
o elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei; 
o evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă; 
o executarea proiectului; 
o dirijarea acţiunii de către profesor; 
o finalizarea acţiunii ; 
o prezentarea proiectului/produsului final ; 

  Evaluarea proiectului 
Pentru o evaluare cât mai obiectivă trebuie avute în vedere câteva criterii generale de 

evaluare6, criterii care vizează: 
 calitatea proiectului/produsului: 

o validitatea: nivelul la care proiectul reuşeşte să acopere unitar şi coerent, logic şi 
argumentat, câmpul tematic propus; 

o completitudinea: modalitatea în care au fost valorizate conexiunile şi 
perspectivele interdisciplinare, competenţele teoretice şi practice; 

o elaborarea şi structurarea: vizează acurateţea şi rigurozitatea demersului 
ştiinţific, logica şi argumentarea ideilor, coerenţa, corectitudinea ipotezelor şi 
concluziilor; 

o calitatea materialului utilizat: relevanţa conţinutului ştiinţific, semnificaţia şi 
acurateţea datelor colectate, strategia de prelucrare şi colectare a datelor; 

o creativitatea: gradul de noutate pe care îl aduce proiectul în abordarea tematicii, 
măsura în care elevul optează pentru o strategie originală, inedită. 

 calitatea activităţii elevului: 
o raportarea elevului la temă: măsura în care elevul a făcut ceea ce trebuia sub 

aspectul validităţii şi relevanţei abordării temei proiectului; 
o performarea sarcinilor: nivelul de performanţă pe care îl atinge elevul în 

realizarea diferitelor părţi componente ale proiectului; 
o documentarea: modalitatea în care a fost realizată documentarea (de totalitate de 

către elev sau cu sprijinul profesorului); 
o nivelul de elaborare şi comunicare: nivelul de comunicare pe care îl atinge 

elevul în momentul prezentării proiectului, accesibilitatea informaţiei etc; 
o greşelile: nivelul la care se manifesta greseli (stiinşific sau prezentare), tipul de 

greşeli (scuzabile, acceptabile sau fundamentale), frecvenţa greşelilor; 
o creativitatea: originalitatea stilului elevului;  
o calitatea rezultatelor: utilitatea proiectului în sine şi a activităţii desfăşurate de 

către elevi. 
 
Prin metodele moderne de învăţământ se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul 

profesorului este acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel şcoala modernă 
putând să răspundă nevoilor beneficiarilor săi. 

Sper în manifestarea unei mai mari receptivităţi a colegilor mei faţă de metodele moderne de 
învăţamânt, întrucât şcoala trebuie să evolueze în acelaşi timp cu societatea, în caz contrar, fară o 
adaptare la nou nu facem decât să ne excludem singuri din ceea ce ar trebui să fim parte integrantă. 
                                                      
6 vezi Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, coord. Adrian Stoica, Ed. Pro Gnosis, Bucureşti, 2001. 
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188. SCHIMBAREA ÎN EDUCAȚIE 
 

Vintilescu Mariana,  
Școala Gimnazială ,,Regina Maria’’, București 

 
Consiliul Cercetării Sociale şi a Activităţii asupra Inovaţiei Tehnologice şi Sociale din 

Canada propune, în scopul stabilirii unei definiţii mai eficiente a inovaţiei, schimbării în 
învăţământ, luarea în calcul a trei dimensiuni: dimensiunea curriculară– inovaţia la nivel de 
programe şcolare, dimensiunea pedagogică –inovaţia la nivelul procesului de învăţământ şi 
dimensiunea organizaţională –inovaţia la nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de 
persoanele implicate în învăţământ.Pornind de la aceste dimensiuni, inovaţia în învăţământ este 
definită ca un „proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi 
curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei diseminări şi care vizează 
ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi studenţilor’’ . 

  Schimbarea curentă în domeniul educaţiei/învatamântului are loc, de regulă, în 
interiorul aceluiaşi sistem de învăţamânt, fiind angajată la nivel de politica scolară, în vederea 
perfecţionării acestuia în limitele unei paradigmei pedagogice recunoscută la scara comunităţii 
profesionale în plan naţional şi internaţional. Acest tip de schimbare vizează îmbunătăţirea 
practicilor de proiectare, realizare şi dezvoltare a instruirii, având în vedere, pe de o parte, 
perfecţionarea planului de învăţământ, a programelor şcolare, a manualelor şcolare şi a metodicilor 
corespunzătoare acestora; pe de alta parte, avem în vedere perfecţionarea metodelor de predare-
învățare-evaluare, dependenţa de sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, 
determinat la nivel național, dar şi teritorial şi local.  

  Adaptarea unei şcoli la cerinţele societăţii în care funcţionează este un proces care 
poate avea loc urmând diferite abordări: 

a) modelul centralizat – politici, strategii, mecanisme şi proceduri sunt transmise de la un 
nivel superior către instituţiile şcolare care se conformează şi le implementează; 

b) modelul descentralizat, de tip laissez- faire, în care şcolile se dezvoltă independent de 
sistem, conform unor strategii proprii, care nu au în vedere nevoile generale ale sistemului; 

c) modelul care permite o schimbare simultană „de sus în jos” şi „de jos în sus” (top-
down, bottom-up); în acest caz are loc un proces de școlire a școlii pentru schimbare - școala își 
dezvoltă capacitatea instituțională pentru a face față schimbării (cf. A.Tîrcă, 2003). 

 Procesul de schimbare trebuie total asumat de cei care lucrează şi învaţă în şcoală, aşa cum 
preciza J. Duncan, ,,pentru ca o schimbare să aibă succes, ea trebuie susţinută de întregul sistem al 
resurselor umane din organizaţie.’’ Rolurile actorilor schimbării (profesorilor, elevilor, părinţilor şi 
reprezentanţilor comunităţii) trebuie să fie stabilite de comun acord în cadrul fiecărei şcoli. 

Elevii ar trebui: să aibă iniţiativă în proiectarea, organizarea şi evaluarea diferitelor 
activităţi; să participe responsabil la acţiuni; să îşi respecte angajamentele şi promisiunile; să 
comunice cu familia şi cu diferite entităţi din comunitate (profesori şi elevi de la alte şcoli, 
autorităţile locale, media, instituţii de cultură, asociaţii etc.) despre tot ce presupune educaţia lor 
formală şi nonformală. 

Directorii ar trebui: să distribuie sarcini în echipa lor, conform competenţelor persoanelor 
respective şi să le dea feedback cu privire la realizarea lor; să pună la dispoziţia echipelor din şcoală 



toate resursele necesare; să fie buni comunicatori în cadrul şcoli; să nu obstrucţioneze iniţiativele 
celorlalţi actori şi să fie deschişi la propunerile acestora; să identifice parteneri (în comunitate, în 
ţară, în spaţiul european sau la nivel internaţional) pentru diversele proiecte din şcoală şi/sau 
comunitate şi să stabilească diverse colaborări; să mediatizeze bunele practici desfăşurate în şcoală; 
să ajute la recunoaşterea şi răsplătirea, inclusiv materială, a eforturilor profesorilor activi şi a 
elevilor; să îşi respecte angajamentele şi promisiunile; să evalueze obiectiv toate componentele şi 
compartimentele şcolii şi să transmită partenerilor din comunitate rapoarte relevante pentru 
demersurile/proiectele comune; să deschidă şcoala pentru dezvoltarea comunităţii care o găzduieşte 
şi pentru propria dezvoltare. 

Profesorii ar trebui: să evalueze periodic nevoile de cunoaştere ale elevilor şi să îşi modifice 
demersul profesional în funcţie de acestea; să se implice în activităţi extraclasă corespunzător 
intereselor şi competenţelor lor; să utilizeze metode centrate pe elev; să utilizeze strategii adecvate 
de comunicare cu familiile elevilor (să identifice soluţii pentru a forma o echipă cu elevul şi familia 
în scopul dezvoltării acestuia); să identifice parteneri (în comunitate, în ţară, în spaţiul european sau 
la nivel internaţional) pentru diversele proiecte din şcoală; să poată lucra în echipă în diferite 
contexte (cu colegii, cu elevii, cu persoane din comunitate etc.); să analizeze critic activitatea 
proprie, activitatea colegilor şi a conducerii şcolii cu scopul creşterii calităţii lor; să mediatizeze 
bunele practici desfăşurate în şcoală. 

Familiile elevilor ar trebui: să îşi exprime clar aşteptările şi cerinţele faţă de şcoală; să 
contribuie cu resurse (timp, înţelegere, muncă etc.) la educaţia copiilor; să monitorizeze activitatea 
copiilor şi să comunice şcolii problemele speciale legate de aceştia; să se consulte cu cadrele 
didactice în legătură cu dezvoltarea copiilor lor (includerea copiilor în programe sau activităţi 
specifice din afara şcolii); să accepte sau chiar încurajeze participarea copiilor la diverse activităţi; 
să răspundă solicitărilor şcolii legate de copiii lor (învăţătură, disciplină etc.). 

            O schimbare va avea succes dacă şi numai dacă vor exista, în şcoală şi comunitate, 
doi factori care acţionează numai împreună: nevoia obiectivă de schimbare, exprimată la nivelul 
comunităţii şi insatisfacţia faţă de situaţia prezentă. 

 Nu se va schimba nimic dacă: există o nevoie de schimbare, dar oamenii sunt mulţumiţi cu 
ceea ce au şi cu ceea ce sunt; există insatisfacţie faţă de situaţia prezentă, dar nu este clar ce şi cum 
trebuie să se facă. 

 Condiţii pentru o dezvoltare organizaţională de succes (cf. Rosenstiel, 1992): organizaţia 
nu se află într-o criză; şi-a dezvoltat deja o conştiinţă a problemelor; este permanent dispusă să 
experimenteze; conducerea şi personalul lucrează mână în mână; conducerea însăşi vrea şi sprijină 
procesul dezvoltării organizaţionale; conducerea şi consiliul de administraţie al instituţiei 
colaborează; solicitarea sarcinilor actuale nu este atât de mare; cultura organizaţională permite un 
proces participativ şi de perspectivă.     

Caracteristici ale şcolii deschise la schimbare: viziune clară, lideri respectaţi, comunicare 
autentică, colegialitate şi cooperare, mediu reflexiv, centrare pe performanţa elevilor, evaluare 
autentică şi responsabilitate. 

 Conform lui A. M.Huberman, şcoala deschisă la schimbare prezintă următoarele 
caracteristici: 
 Claritatea şi acceptarea obiectivelor  
 Comunicarea satisfăcătoare 
 Egalizarea optimă a puterii 
 Utilizarea eficientă a resurselor 
 Coeziunea 
 Capacitatea de inovaţie 
 Adaptarea, aptitudinea de a rezolva problemele 

Rezistenţa la schimbare este factorul cel mai important care frânează schimbarea; ea se 
datorează: blocajelor la nivel organizaţional, fixităţii poziţiilor, limitelor managementului, lipsei 
proactivităţii specifice (Peter Senge); blocajelor derivate din structurarea ineficientă a schimbării şi 
a mecanismelor de implementare; blocajelor la nivel individual (gândirea stereotipă, adeziune 



formală la schimbare, ,,gândire prin procură” (Lerbet); lipsa convingerii că schimbarea este 
necesară; schimbarea impusă este resimţită ca neplăcută; surprizele nu sunt agreate; teama de 
necunoscut; teama de incapacitate şi eşec; lipsa de respect şi încredere în persoana care promovează 
schimbarea. 

Tipuri de respingere a schimbării: respingere directă („Suntem prea mici pentru a realiza 
așa ceva", „Conducerea noastră nu va fi de acord cu schimbarea’’); amânare (,,Să formăm o comisie 
(comitet) să studieze“, „Deocamdată s-o punem la dosar"); exagerarea („Este o schimbare prea 
radicală pentru noi!“, „Nu avem tipul necesar pentru aceasta!"); automulţumirea („Ne-am descurcat 
bine şi fară aceasta!“, „De ce să schimbăm, daca merge mai bine aşa?"); prudenţa nejustificată („A 
încercat cineva până acum?", „Unde scrie? "). 

 Pentru a minimiza rezistenţa la schimbare, a depăşi barierele, managerii pot iniţia un set de 
activităţi, cum ar fi: pregătirea momentului schimbării prin discuţii cu actorii implicați în acest 
proces; sprijinirea şi încurajarea celor implicaţi în procesul prin participarea efectivă la acesta;  
organizarea de dezbateri pe problematica schimbării;  influenţa interpersonală;  implicarea 
oamenilor în planificarea schimbării prin centrarea lor asupra propriilor sentimente, asupra 
propriilor nesiguranţe, asupra propriei rezistenţe. 

 Stoll si Fink (1995) propun norme care pot influenţa îmbunătaţirea educaţiei în şcoli. Ele se 
focalizează pe aspectele fundamentale ale relaţiilor dintre oameni, pe modul în care aceştia se 
valorizează reciproc. 

 Anunţarea şi comunicarea modului în care se va realiza schimbarea la nivelul instituţiei 
trebuie pregătite cu grijă luând în următoarele aspecte: schimbarea trebuie să fie ancorată în 
prezent,  subliniindu-se legătura între ce a fost şi ce urmează, oamenii să poată observa idea de 
continuitate; necesitatea schimbării să fie reliefată pentru ca ea să fie perceapută în mod pozitiv. 

 
Bibliografie: 

1. Keen, E.; Tîrcă, A.,  Management participativ - ghid pentru directorii de şcoli, Editura 
Radical, Craiova, 2000; 

2. Petrescu, Paloma Cecilia Rodica – Management instituţional şi de proiect în şcoala 
integratoare, ghid elaborat în cadrul proiectului ,, Şcoala românească- mediu incluziv’’, Editura 
Foton, Brașov, 2011; 

3. Scott, R.W., Instituţii şi organizaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
 
 

189. ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE –UN MIJLOC PLĂCUT DE ÎMBOGĂŢIRE 
A ORIZONTULUI CULTURAL-ŞTIINŢIFIC AL ELEVILOR 

 
Prof. Amza Sabina Mihaela 

Scoala Gimnazială „Petre Sergescu” Dr. Tr. Severin 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

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

 
Modernizarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu 

activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 
permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei elevului.  

În acest fel, pe lângă faptul că elevii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbări, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu 
ocazia zilei de 1 Iunie) şi dascălul îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului 
didactic arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar şi dragostea făţă de copii. 



Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, fructificarea talentelor personale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 
cadru informal, ceea ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile pe care le-am organizat de-alungul anilor au contribuit la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă şi cultură. Excursia este cea care îi reconfortează pe copii, le prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia reprezintă 
finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai 
din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. 

Serbările şcolare vin în ajutorul afirmarii si formării personalităţii elevului.In timpul 
prezentării programului artistic, elevul „artist” îi  are ca spectatori pe colegii de şcoală, dar şi pe 
părinţi cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl copleşesc. Importanţa 
unor asemenea festivităţi este deosebită, ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la 
acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. Micii artişti 
trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul 
pregătirii şi desfăşurării  spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât 
pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat  în viaţa fiecăruia. Coşbuc spunea: „Ca 
să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, sa cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în 
care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu 
dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de 
copil”. 

Vizitele la muzee şi expoziţii - constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru.  Ele stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

In anul şcolar anterior am vizitat împreună cu elevii Expoziţia “Egiptul antic” – prilej cu 
care elevii au avut ocazia să ia contact cu valorile culturii egiptene. 

Spectacolele de teatru  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Teatrul este într-adevar o foarte bună 
modalitate de a deschide universul copiilor către cultură, de a le îmbogăţi imaginaţia şi o modalitate 
de a se identifica cu diferite personaje şi de a-şi forma personalitatea (prin învăţarea unor 
comportamente de tip pozitiv sau negativ pe care personajele le afişează). Prin vizionarea 
spectacolelor de teatru cultivăm copiilor bunul gust. Luna trecută am fost la piesa de teatru 
„Amintiri din copilărie” şi elevii au fost foarte încântaţi. 

Intâlnirile cu scriitori şi poeţi contemporani, activităţi organizate în parteneriat cu 
biblioteca şcolii, s-au bucurat de succes în rândul elevilor. Aceştia au avut ocazia să cunoască 
scriitori şi poeţi din oraşul nostru şi să le adreseze întrebări referitoare la menirea scriitorului în 
societatea actuală.   

Activităţile extracurriculare sunt foarte apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii 
educaţionali având în vedere faptul că ele dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor, timpul liber 
este organizat în mod plăcut, activităţile sunt relaxante şi antrenante, dezvoltă copiilor spiritul de 
iniţiativă şi nu în ultimul rând contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Având un caracter 
atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel 
de activităţi. 
  



 
190. LIMBAJUL ȘI ROLUL SĂU ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ 

 
Prof. înv. primar Bîncă Liliana Emilia 

Școala Gimnazială Coșereni, jud. Ialomiţa 
 
A comunica înseamnă a împărtăşi gânduri, sentimente, idei si experienţe. Astfel, 

comunicarea este procesul prin care înţelegem si transmitem sensuri ale propriilor noastre valori si 
convingeri. Ca proces ea presupune un schimb de mesaje intre cel puţin doua persoane. 

Comunicarea umana se ocupa de sensul informaţiei verbale, prezentata în forma orala sau 
scrisa si de cel al informaţiei nonverbale, reprezentata de paralimbaj, mişcările corpului si folosirea 
spaţiului. 

Comunicarea interumană este un ansamblu de sisteme de transfer de informaţii prin 
intermediul limbajului verbal dar şi al altor canale de comunicare nonverbale sau extralingvistice. 
Dacă comunicarea verbală se realizează pe canalul cel mai specializat şi totodată specific 
comunicării, având cel mai înalt grad de determinism social, comunicarea nonverbală completează, 
uneori chiar suplineşte, pe cea verbală, participând efectiv la definirea dialogului interuman. 

Comunicarea umană poate fi definită ca ansamblu al proceselor fizice şi psihice prin care se 
efectuează operaţia punerii în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea atingerii anumitor 
obiective. Admiţând că orice comportament este o comunicare (P.Watzlawich), trebuie să acceptăm 
şi că într-o asemenea interacţiune nu dispunem doar de un repertoriu monofonic, ci de un complex 
fluid şi polifonic, alcătuit din numeroase registre: verbal, tonal, postural, contextual, în care fiecare 
determină sensul celorlalte. 

În cadrul microgrupului, comunicarea este influenţată de conformismul sau modelul de 
comunicare general al grupului care, la rândul său, este modelat de preferinţele interpersonale pe de 
o parte, şi de statutul de microgrup, de lider sau dominant, în raport cu membrii grupului sau cu 
persoana cu care se comunică, pe de altă parte. Axa statut-rol-comportament, definitorie pentru 
persoană şi pentru relaţiile interpersonale, este atât de profund implicată în psihologia de grup încât 
constituie însuşi scheletul şi liantul parametrilor ei fundamentali: coeziune, conformism, eficienţă. 
În microgrupul familial există anumite diferenţe între modul de comunicare dintre părinţi şi copii, 
între adulţi, între copii de vârstă apropiată, între copii cu diferenţe mai mari de vârstă, etc. La fel, 
există modele diferite de comunicare în mediul şcolar, unde structura microgrupurilor este bine 
constituită. 

Valoarea deosebită a comunicării verbale constă şi în faptul că limbajul şi cuvintele 
tezaurizează experienţa socială, participând ca factori esenţiali în psihogeneza umană şi în păstrarea 
echilibrului psihic. 

Limbajul este un proces de comunicare între oameni: comunicăm, întrebăm, dăm indicaţii 
sau ordine uzând de vocabular. Limbajul este un fenomen individual prin mecanismele sale 
psihofiziologice, prin modul specific de folosire a limbii, având însă şi un caracter social întrucât se 
formează ca urmare a convieţuirii omului în societate. Vorbirea este parte componentă a limbajului; 
limbajul nu este doar vorbire ci include şi audierea, citirea şi scrierea. Toate aceste forme se 
dezvoltă în ontogeneză sub influenţa dezvoltării omului în societate. 

Exprimarea verbală pune în evidenţă anumite caracteristici ale personalităţii, ale intereselor 
şi intenţiilor, ale simpatiei sau antipatiei faţă de interlocutor sau faţă de persoanele despre care se 
vorbeşte. În concepţia lui F.Saussure cuvintele sunt semne şi nu simboluri, pentru că simbolul are o 
oarecare legătură cu obiectul simbolizat, în timp ce semnele limbii au caracter arbitrar în raport cu 
ceea ce semnifică ele. 

Odată cu crearea limbajului sonor, omul dobândeşte un sistem de semne consolidat şi 
organizat în scop de comunicare. Fiind caracterizat prin dublă articulare, limbajul sonor permite 
descompunerea ideilor şi organiyarea lor în infinite variante, în funcţie de scopul comunicării. Pe de 
altă parte prezintă dezavantajul de a fi emis pe un singur canal, fapt ce a determinat persistenţa, 
coexistenţa şi chiar dezvoltarea unor canale complexe de comunicare nonverbale. Acelaşi fapt a 



determinat şi dezvoltarea mijloacelor de comunicare postlingvistice. Ele sunt rezultatul dezvoltării 
civilizaţiei şi sunt create pe baza limbajului sonor: scrisul, desenul, tiparul, sistemele de 
teletransmisie şi memorare, ş.a. Aceste sisteme postlingvistice sunt înzestrate cu un grad superior de 
eficienţă reuşind să învingă spaţiul şi timpul şi sunt contnuu perfectabile, dar cu toate progresele în 
domeniu, locul principal va reveni mereu limbajului sonor, care pe lângă rolul de comunicare 
constituie şi un suport al gândirii umane.  

Prin faptul că limbajul este implicat şi orientează desfăşurarea proceselor psihice, el exercită 
un rol important în reglarea întregii activităţi a omului. Începând cu procesele senzoriale şi 
terminând cu gândirea, afectivitatea, voinţa, limbajul organizat orientează, direcţionează, integrează 
formele vieţii psihice. În orice activitate omul face întâi, cu ajutorul limbajului, o schemă în plan 
mental şi abia apoi trece la aplicarea ei în practică. Limbajul şi gândirea sunt strâns legate şi 
interacţionează deşi nu sunt fenomene identice. Aşa cum este legat cuvântul de propoziţii tot aşa 
este legat conceptul de judecată.  

Cercetări recente evidenţiază o strânsă legătură între limbaj şi gândire atât din punct de 
vedere genetic cât şi structural. Comunicarea noastră prin limbaj verbal este îndeaproape 
supravegheată de gândire spre a ne exprima corect şi coerent 

Cuvintele asociindu-se mereu cu aceleaşi obiecte sau fiinţe realizează o canalizare a atenţiei 
contribuind astfel la o mai lesnicioasă desfăşurare a operaţiilor gândirii (analiză, sinteză, 
generalizareabstractizare, comparaţie, concretizare). Urmare a utilizării frecvente a aceloraşi cuvinte 
în asociere la aceleaşi fenomene sau lucruri, cuvintelor li se ataşează o anumită semnificaţie. 
Semnificaţiile sunt dependente de experienţa individuală. Pe măsura însuşirii experienţei sociale 
semnificaţiile se îmbogăţesc şi se precizează. 

La nivelul unor grupuri limbajul poate îmbina forme caracteristice cu conotaţii specifice 
grupului respectiv. La nivelul grupului limbajul natural are funcţie de control social asupra 
manifestărilor indivizilor, ca expresie a comandamentelor morale, relaţiilor dominante. 

Modul de comunicare al unui cadru didactic constituie un mod specific activităţii sale 
profesionale, având un pronunţat caracter prozodic şi o abundenţă de consensuri pe celelalte canale 
de comunicare nonverbală, cu care realizează o congruenţă într-o comunicare globală. Modelele de 
comunicare utilizate de învăţători şi profesori, în dimensiunea lor nonverbală, au constituit obiectul 
unei analize ştiinţifice în care s-a utilizat ca metodă observaţia şi descrierea. E posibilă o distincţie 
între cel puţin trei modele mari specifice cadrelor didactice. 

Primul apeleză la multă redundanţă, prin repetiţie, utilizând factori nonverbali expresivi 
asociaţi (de mare expresivitate) este specific cadrelor ce predau vârstelor şcolare mici. În general 
expresivitatea afectivă este abundentă, ca măsură de recompensă, stimulare sau dezacord. În plus 
canalele nonverbale participă la completarea mesajului verbal. 

Al doilea model realizează un echilibru între comunicarea verbală şi comunicarea 
nonverbală, fiind specific predării la clasele mari. Treptat, dispar codificări ale afectivităţii care, 
deşi prezente, rămân într-o pondere mai scăzută, iar mesajul verbal este doar parţial susţinut şi 
întărit de comunicarea nonverbală care, în general, este folosită pentru a păstra tonusul atenţiei, a 
stimula motivaţia şi interesul elevilor pentru subiectul studiat. 

Al treilea model, specific nivelului universitar sau învăţământului pentru adulţi, este dominat 
de comunicarea verbală şi grafică. Mai mult, în unele şcoli, catedre sau anumite discipline există 
tendinţa de a se limita comunicarea  doar la comunicarea verbală prin argumentare logică. 
Comunicarea gestuală şi mimica sunt considerate neadecvate modelului de politeţe impus de nivelul 
auditoriului şi statutul conferenţialului. 

Bineînţeles, dacă acestea sunt nişte modele generale, circulante în acest grup 
socioprofesional, ele diferă de la o persoană la alta, în măsura în care şi persoanele diferă între ele, 
ca structuri temperamentale, caracteriale şi alţi factori de impregnare socioculturală  a 
comportamentului comunicant. 

Componentă a conduitei simbolice şi expresia conduitei verbale, limbajul reprezintă o 
matrice internă pe care se structurează întreaga organizare psihică a individului, începând cu 
procesele senzoriale şi terminând cu modelele conceptuale şi subsistemele atitudinale ale 



personalităţii.  Când oamenii stau de vorbă, ei spun de multe ori, mult mai mult decât ceea ce 
înseamnă cuvintele şi frazele pe care ei le pronunţă. 

„DACĂ DRAGOSTE NU E, NIMIC NU E…” 
(M .PREDA) 
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191. METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
ACTIV- PARTICIPATIVE 
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„O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.” 
(Immanuel Kant ) 

 
Metodele activ – participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea este o 

activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă este considerat managerul 
propriei învăţări, al întregului proces de învăţare. Aceasta devine o activitate unică si diferită de la o 
persoană la alta, fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul din care provine, dar 
și de relatiile sociale pe care acesta le dezvoltă. 

Ele presupun activism, curiozitate intriseca, dorinţa de a observa, a explica, a explora, a 
descoperi. Sunt considerate activ – participative acele metode care mobilizează energiile elevului, 
care îl ajută să își concentreze atenţia, să-i stârnească curiozitatea. Metodele activ – participative 
pun accent pe cunoașterea operaţională, pe învăţarea prin acţiune, aduc elevii în contact nemijlocit 
cu situaţiile de viaţă reală. Aceste metode au caracter educativ, exemplu: lectura independentă, 
dialogul euristic, învăţarea prin descoperire. 

Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura 
executorie. În acest context, ea poate fi considerată ca instrumentul de realizare într-o cât mai mare 
măsură a obiectivelor prestabilite ale activităţii didactice de învăţare. 

Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie cu personalitatea învăţătorului şi 
gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care lucrează. 

Între noile orientări din domeniul practicilor educaţionale , se situează şi cea privind 
dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ – participative noi: 
brainstorming, tehnica ciorchinelui, metoda mozaic, jurnalul cu dublă intrare, cubul, cvintetul, 
pălăriile gânditoare, etc. 

M. Zalte consideră gândirea critică un tip de gândire diferenţiată după finalitate. Ea 
presupune verificarea, evaluarea şi alegerea răspunsului potrivit pentru o sarcină dată şi respingerea 
argumentată a celorlalte variante de soluţii. 

,,A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să 
priveşti cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l oferi 
celor care au nevoie de el. 

Gândirea critică îi învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei. Satisfacţia noastră, a 
oamenilor de la catedră, nu constă în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită, compunerea sau 



comentariul dictat ,,cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune în evidenţă ,,talentul” de a îşi realiza propriul 
rezumat, propria compunere. 

Soluţiile problemelor supuse rezolvării presupun colaborare şi cooperare. Este necesar să se 
înţeleagă că în cadrul dezbaterilor, al schimbului de opinii, nu se critică omul, ci ideea. Trebuie să 
se expună acordul sau dezacordul, indiferent de relaţiile existente între participanţii la situaţia de 
învăţare. 

Pentru aceasta este nevoie de un demers didactic adecvat, care constă în parcurgerea a trei 
etape, aflate în interdependenţă: evocarea, realizarea sensului, reflecţia. 

Evocarea face apel la cunoştinţele însuşite de către elevi despre o temă sau un anumit 
subiect. Astfel, se va putea face legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea 
informaţiilor ştiute cu cele noi asigură trăinicia celor din urmă. 

Realizarea sensului asigură înţelegerea sensului noilor informaţii şi a semnificaţiei 
acestora. Elevii pot citi un text, pot schimba păreri în grup, pentru a participa activ la învăţare. Este 
etapa întrebărilor profesor-elev, elev-profesor, elev-elev. 

Reflecţia integrează noile cunoştinţe în sistemul celor vechi, asigurând legătura între ele şi 
dând posibilitatea expunerii libere a ,,noului” aflat. Această etapă îi ajută pe elevi să pătrundă în 
esenţa faptelor şi ne dă o imagine clară asupra reuşitei totale, parţiale sau a eşecului activităţii 
desfăşurate la clasă. 

Noua modalitate de desfăşurare a activităţii didactice asigură o mai bună corelare gândire-
învăţare, iar pe noi ne pune în situaţia de a reflecta asupra răspunsului la întrebarea ,,Cum 
predăm?”. Lucrul pe grupe sau perechi ar putea presupune activizarea nu doar a unor elevi, ci a 
tuturor competenţelor grupului. 

Metodele de predare-învăţare-evaluare oferă o ocazie benefică de organizare pedagogică a 
unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter activ – 
participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. Folosirea 
sistematică a metodelor moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi 
constructivă în cadrul cărora, toţi cei care i-au parte la discuţii, să obţină beneficii în planurile 
cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic aplicativ. Folosirea metodelor moderne de 
predare-învăţare-evaluare nu înseamnă a renunţa la metodele tradiţionale ci a le actualiza pe acestea 
cu mijloace moderne. 

Metoda brainstorming  înseamnă formularea a cât mai multor idei – oricât de fantastice ar 
părea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează calitatea. Obiectivul 
fundamental constă în exprimarea liberă a opiniilor elevilor aşa cum vin ele în mintea lor, indiferent 
dacă acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. 

Alegerea sarcinii de lucru. Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid a tuturor ideilor 
legate de rezolvarea problemei. Înregistrarea pe tablă şi regruparea lor pe categorii, simboluri, 
cuvinte cheie, etc. Selectarea şi ordonarea ideilor care conduc la rezolvarea problemei. Are o  serie 
de avantaje: 

 Participarea activă a tuturor participanţilor; 
 Dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii 

privind alegerea soluţiei optime; 
 Exprimarea personalităţii; 
 Exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului; 
 Dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia; 
 Realizarea unei ambiante pline de prospeţime şi emulaţie. 

Cvintetul semnifică o poezie cu cinci versuri. Se porneşte de la un subiect propus spre 
discutare, care să se reflecte într-un singur cuvânt-cheie scris pe primul rând. Pe al doilea rând se 
scriu două adjective care să determine cuvântul cheie. Pe al treilea rând se scriu verbe la gerunziu. 
Pe al patrulea rând se scriu cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect. Pe ultimul rând, un 
singur cuvânt-sinteza, care să conţină întreaga semnificaţie a mesajelor transmise prin celelalte 
versuri. 



Metoda pălăriilor gânditoare este un joc în sine. Copiii se împart în şase grupe – pentru 
şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împărţirea elevilor depinde de materialul 
studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie bogat, iar 
pălăriile să fie frumos colorate, să-i atragă pe elevi. Ca material vor fi folosite 6 pălării gânditoare, 
fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru şi un anumit rol. Bineînţeles, 
că rolurile se pot inversa, participanţii fiind liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe 
care îl joacă. 

Pălăria albastră este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă de controlul 
discuţiilor, supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. Albastrul este rece, culoarea cerului 
care e deasupra tuturor, atotvăzător şi atotcunoscător. 

Pălăria albă este povestitorul, cel care redă pe scurt conţinutul textului, exact cum s-a 
întâmplat acţiunea, este neutru, informează. 

Pălăria roşie îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, nu se justifică – spune ce simte. 
Lasă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; este impulsivă; poate exprima şi supărare sau furie; 
reprezintă o bogată paletă a stărilor afective. 

Pălăria neagră este criticul, reprezintă aspectele negative ale întâmplărilor, emite doar 
judecăţi nagative, identifică greşeli, exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata. Oferă o 
perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie. Reprezintă perspectiva gândirii 
negative, pesimiste. 

Pălăria verde este gânditorul, care oferă soluţii alternative, idei noi, stimulând gândirea 
critică; este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei inovatoare. 

Pălăria galbenă este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, pe un fundament 
logic, explorează optimist posibilităţile. Oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei; 
culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul. Participanţii trebuie să 
cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte fiecare pălărie, gândind din 
perspectiva ei. Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: pălăria albă – pălăria roşie; pălăria  
neagră – pălăria galbenă; pălăria verde – pălăria albastră. 

Folosirea acestor metode de predare-învăţare-evaluare pentru dezvoltarea gândirii critice a 
elevilor conduce la formarea  unei motivaţii intriseci, ce rămâne deziteratul tuturor dascălilor. 
Folosirea competiţiei, în acest sens, nu mai este metoda de elecţie, în multe situaţii generând efectul 
invers şi asigură un climat afectiv – pozitiv, care induce majorităţii elevilor rezultate mai bune. 

În momentul în care decidem să devenim cadre didactice, suntem direct responsabili de 
educarea și dezvoltarea elevilor, cărora le vom fi educatori. În acest proces, avem un rol important 
deoarece de noi, de comportamentul nostru, dar mai ales de metodele pe care le aplicăm depinde 
dezvoltarea și implicarea elevilor în procesul instructiv – educativ. 

Consider această temă foarte importantă atât pentru cariera didactică, cât și pentru realizarea 
idealului educaţional al școlii românești, de a forma oameni liberi, personalităţi autonome, creative 
și tolerante. 
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192. INOVAȚIA ȘI CREATIVITATEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
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Se apreciază că profesiunea de educator este complexă şi nobilă prin misiunea  pe care  o  

are de îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome integrabile social, cu capacităţi de gândire 
critică şi creativă, cu un profil moral autentic şi cu o înaltă profesionalitate.  

Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu mai 
mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se aplică diverselor 
categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei. Integrarea şcolară, ca 
proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat pe competiţie, care 
valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Chiar dacă, în aparenţă, copiii parcurg 
acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi competenţe educaţionale ca şi 
colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei. Interacţiunea pozitivă între copiii cu 
cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc automat, doar prin plasarea copiilor în medii 
presupuse ,, integrale”/,,incluzive”.  Integrarea lor nu se rezumă nici la locul unde sunt plasaţi 
copiii, nici la furnizarea/facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare si comportament, ci 
presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. 

Diferenţa dintre incluziune  şi integrare presupune cateva coordonate: 
Incluziunea este esenţa unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii, 

orientarea şcolii ca instituţie deschisă pentru toţi; integrarea este modalitate de atingere a 
normalizării. 

Integrarea presupune focalizarea pe elev, examinarea de către specialist, diagnosticarea 
rezultatelor, programe adecvate pentru aceştia; incluziunea este focalizată pe clasă, examinarea 
elevului de către factorii implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, colaborarea în 
rezolvarea problemelor, crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de sprijinire a elevilor în clasă. 

Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, beneficii pentru 
copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie specială, în timp ce 
incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în domeniul şcolilor, beneficii pentru 
toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, predare- instruire, pentru toţi. 

 Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copii, se pot mai bine realiza în toate treptele 
învăţămantului, începand cu cel preprimar, pană la cel universitar, prin introducerea, alături de 
modelul clasic, tradiţional şi  orientările moderne, ale educaţilor contemporane. 

Se promovează, prin politicile aplicării noilor educaţii, includerea tuturor copiilor în 
sistemul educaţional, de la cei cu nevoi speciale, la cei cu dezvoltare normală, cuprinderea incluzivă 
a copiilor supradotaţi, diferenţierea capacităţilor de lucru şi asimilarea  cunoştinţelor după nevoi şi 
capacităţi, difernţiat dar nediscriminatoriu, flexibilizarea conţinuturilor curriculare, personalizat şi 
adaptat fiecărei categorii de copil educat. 

Preocupările pentru educarea copiilor datează din cele mai îndepărtate timpuri. În comuna 
primitivă toţi copiii erau educaţi pentru activităţile specifice: de vanătoare şi de pescuit.Viaţa tribală 
impunea mici difernţe între educarea băieţilor şi cea a fetelor. Educaţia era făcută de adulţi şi consta 
în îngrijirea fizică şi dobandirea de experianţă de viaţă. Nu existau instituţii specifice, educaţia 
realizandu-se în activităţi cotidiene, prin ritualuri de iniţiere şi prin joc. 

Deşi în timp profesiunea de cadru didactic şi-a câştigat un loc de frunte în repertoriul de 
profesiuni, în societatea contemporană, statutul social al profesorului pare să fie mai degrabă 
statutul clasei mijlocii. Această profesiune nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între cele 
mai evitate. Este o profesiune intelectuală respectată, ce nu conferă deţinătorului putere, influenţă 
sau venituri superioare, dar conferă prestigiu şi satisfacţii, mai ales atunci când vocaţia a stat la baza 
alegerii profesiunii. Mulţi dintre cei care optează pentru această profesiune provin din familii în 
care profesiunile intelectuale sunt preţuite sau în care părinţii sunt cadre didactice.  



În majoritatea ţărilor dezvoltate s-a constatat că este mai degrabă o profesiune feminină şi 
pare să convină mai bine femeilor. Salariile mai puţin ridicate îi îndepărtează pe bărbaţi care au 
aspiraţii înalte. Pe de altă parte, această profesie oferă o redusă perspectivă de carieră (mai puţin la 
nivelul învăţământului superior) presupunând puţine diferenţe între debutanţi şi cei cu experienţă. 
Totodată, nu se poate schimba cu uşurinţă, iar din altă profesiune se pătrunde cu dificultate datorită 
pregătirii complexe necesare.  

 Problematica evoluţiei învăţământului românesc preocupă din ce în ce mai mult nu numai pe 
cei implicaţi direct în acest sistem dar şi pe beneficiarii serviciilor de instruire şi educare, pe elevi şi 
pe părinţii lor. Dimensiunea acestor preocupări se reflectă în numeroasele amendamente aduse 
legilor specifice care guvernează sistemul de învăţământ: Legea învăţământului şi Statutul 
personalului didactic. Schimbările foarte dese care s-au operat în ultimii ani în zona planurilor de 
învăţământ, a programelor şcolare, a manualelor etc. au produs de fiecare dată dezechilibre şi 
instabilităţi datorate în principal proceselor de adaptare şi implementare. S-au lansat în mediul 
şcolar concepte relativ noi, cum ar fi de exemplu: cel de calitate în educaţie, descentralizare şi 
altele. Cadrele didactice s-au văzut în situaţia de a face eforturi suplimentare de adaptare, mai ales 
că şi atitudinea elevilor şi chiar a părinţilor faţă de actul de educaţie şi faţă de educatori a suferit o 
schimbare semnificativă. Pe fondul unei lungi perioade de timp în care resursele financiare alocate 
pentru dezvoltarea bazei materiale a învăţământului au fost mult sub necesităţi şi a lipsei unor 
strategii de atragere de personal corespunzător în sistem printr-o ofertă salarială pertinentă, 
percepţia generală este că asistăm la un declin al calităţii educaţiei. 

În fond, toate frământările legate de schimbările ce au loc în învăţământ trebuie puse pe 
seama eforturilor de adaptare la schimbările profunde din societatea românească şi de 
compatibilizare cu sistemele europene. 

Privit ca investiţie în viitorul unor întregi generaţii de elevi, actul educativ din şcoli poartă 
amprenta răspunderii cadrelor didactice, a directorilor de şcoli, a inspectoratelor şcolare şi forurilor 
de conducere. În fiecare unitate şcolară  personalul şcolii respective este primul care suportă 
efectele pozitive sau negative ale fiecărei schimbări şi care este solicitat să dea sens acestor 
schimbări. De modul cum sunt percepute de către cadrele didactice elementele de noutate din 
activitatea lor depinde în mod esenţial succesul oricăror iniţiative de reformă. În mod natural se 
manifestă o atitudine de rezervă faţă de schimbările bruşte, un anumit decalaj în timp al aplicării 
unor măsuri chiar dacă acestea se dovedesc a fi bune. Dar dacă schimbările preconizate nu sunt 
acceptate de educatori, atunci eşecul este garantat. 

 Cum înţeleg cadrele didactice importanţa muncii lor? Care sunt adevăratele motive care îi 
determină să presteze o muncă atât de specifică şi specializată, în care se produc mutaţii atât de 
importante şi creşte mereu complexitatea cerinţelor?    

Pentru managerii din învăţământ, confruntaţi cu o mare diversitate de cerinţe, problematica 
umană, calitatea şi competenţa dascălilor, valorificarea deplină a potenţialului lor de muncă trebuie 
să se situeze pe primul loc. Nu se poate vorbi de calitate în învăţământ decât dacă cei chemaţi să o 
înfăptuiască sunt motivaţi pe măsură. Cunoaşterea cât mai profundă a necesităţilor, aspiraţiilor şi 
dorinţelor dascălilor şi mai ales a greutăţilor cu care se confruntă în munca lor constituie baza 
acţiunii sistematice a directorilor de organizare a strategiilor de motivare superioară al colectivului 
didactic. Ca principii generale, se recomandă promovarea unei atitudini optimiste faţă de 
perspectiva de progres a unităţii şcolare şi fixarea periodică a unor noi ţinte, superioare, care să 
menţină treaz interesul pentru progres. 

Apelând la potenţialul ştiinţific şi practic uriaş oferit de psihologia muncii putem găsi 
modalităţi de evaluare a gradului de motivare a personalului didactic la un moment dat. Directorii 
de şcoli sunt direct interesaţi să obţină astfel de informaţii pentru a-şi putea adapta stilul de 
conducere  şi de aceea este oportună oferirea unui sprijin în zona cea mai sensibilă a muncii: 
optimizarea activităţii profesorului. Calea cea mai directă pentru obţinerea de progrese în 
valorificarea potenţialului cadrelor didactice este cea a elaborării de strategii graduale de activare a 
pârghiilor specifice care să aducă un plus de motivare a personalului, în paralel cu asigurarea 
creşterii competenţelor. În realitate, chiar determinarea preocupărilor de creştere a competenţelor, 



ceea ce presupune o acţiune de perfecţionare didactică sau în specialitate, se realizează tot prin 
strategii de motivare. 

 Cunoaşterea gradului de motivare a profesorilor în unităţile şcolare, mai ales în cele relativ 
mici, se realizează, de regulă, empiric, prin contact direct şi nu constituie o preocupare distinctă. De 
aceea, adaptarea stilului de conducere al directorului şi crearea deliberată a situaţiilor motivaţionale 
de ordin superior este, de obicei, departe de a fi optimă.  Calitatea superioară în educaţie se 
definește după condiţiile care sunt  asigurate fiecărui elev, condiţii absolut necesare pentru o bună, 
completă şi utilă dezvoltare.În ţările din UE se abordează din ce în ce mai mult problema formării 
cadrelor didactice, atât formarea iniţială, cât şi formarea continuă şi tendinţa majoră este –
profesionalizarea cadrelor didactice şi a altor categorii de personal implicate în educaţie. 

Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o pârghie 
importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei precum şi o strategie prin care se 
poate asigura dezvoltarea calităţii învăţământului.Atât formarea iniţială cât şi cea continuă 
profesionalizează formatorul educaţional încât el are puterea de a ameliora calitatea, de a anticipa şi  
promova schimbarea şi de a asigura eficacitatea educaţiei. 

Potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată,Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării stabileşte obiectivele formării, coordonează formarea continuă, evaluează şi acreditează 
programele de formare continuă. Aceste deziderate se regăsesc și în Legea Învățământului Nr. 1 / 
2011, care a intrat în vigoare de la 01.09.2011. Guvernele viitoare ar trebui să privească formarea 
cadrelor didactice nu ca pe o cheltuială ci ca pe o investiţie care poate să  producă un imens 
beneficiu: educaţie de calitate pentru toţi. 

În sistemul de învăţământ românesc problema formării continue a cadrelor didactice ţine de 
strategia Serviciului pentru Formarea Managerilor din Învăţământul Preuniversitar (a Direcţiei 
Generale pentru Educaţie Continuă şi a Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din 
Învăţământul Preuniversitar, din cadrul MECS) care stabileşte finalităţile stategice ale acestei 
formări, precum şi o serie de linii directoare privind standardele,curriculum-ul,instituţiile de 
formare, evoluţia în carieră, dezvoltarea profesională şi finanţarea formării. 
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       În contextul actual, în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de acces şi 
reuşită ale tuturor copiilor, prezentarea de fata, doreşte a aborda anumite aspecte ale activităţii 
diferenţiate la disciplina matematică.  
       Problema instruirii diferentiate nu este noua, ci numai modul de abordare.In acest sens, aria 
preocuparilor s-a extins : 
      - In directia conceperii unei activitati instructiv-educative mai variate, nuantate în raport cu 
diferentele dintre elevi în limitele normalului ; 
      - In sensul promovarii unei actiuni complexe de asistenta a copilului  (medicala, sociala, 
psihopedagogica). 
      Întrucât natura si societatea umana progreseaza prin diferentiere si nu prin uniformizare, 
interesul educatorilor nu trebuie sa fie tocirea particularitatilor individuale pâna la disparitie, ci 
respectarea lor, pentru ca prin educatie si instructiune fiecare individualitate sa poata fi transformata 
într-o personalitate umana, capabila sa creeze noi valori materiale si spirituale 
      Trasaturi  caracteristice strategiei învatamântului diferentiat: 
-Activitatea scolara, prin continutul ei si prin programul de lucru, este adaptata intereselor si 
aptitudinilor elevilor ; 
-Posibilitatea de a alege dintr-un grup larg de discipline pe acelea care îi intereseaza mai mult ; 
-Preponderenta modalitatilor de tratare diferentiata a elevilor în cadrul unor colectivitati în 
componenta eterogena din punct de vedere al capacitatilor lor de învatare si al rezultatelor obtinute 
- Alternarea activitatii în grup cu munca individuala ; diferentierea acestor strategii didactice în 
functie de particularitatile unor grupe de elevi dintr-o clasa ; 
-Variabilitatea, mai ales din punct de vedere al gradului de dificultate a lucrarilor de munca 
independenta efectuate în clasa sau acasa.  
       Munca cu fişele, separate pe grupe de nivel, cu accent pe cele de sprijinire a elevilor rămaşi în 
urmă, reprezintă o mare valoare practică în şcoală , deoarece pe de-o parte previne rămânerea în 
urmă a elevilor cu dificultăţi la învăţătură şi astfel se poate contribui la eliminarea eşecului şcolar, 
iar pe de altă parte, stimulează elevii dotaţi cu aptitudini deosebite la obiectulmatematică, 
cultivându-se creativitatea şcolarilor avansaţi.  
      Tratarea diferenţiată poate fi considerată şi un principiu cu ample deschideri în practică,iar 
respectarea lui va fi regăsită în principalele elemente ale analizei instruirii eficiente, de laprecizarea 
condiţiilor, până la evaluare, la studiul randamentului şcolar, a posibilităţilor realizăriiunei învăţări 
eficiente. 
De-a lungul întregii istorii a educaţiei şi a teoriei acestei acţiuni sociale, problema tratăriidiferenţiate 
a elevilor, conform particularităţilor de vârstă şi individuale, a fost abordată, sub unaspect sau altul, 
de către toţi marii gânditori şi practicieni in domeniul educaţiei. 
      Strategiile de proiectare, organizare şi realizare a activităţilor didactice în şcoală au rolul cel 
mai important în promovarea reuşitei şcolare şi înlăturarea insucceselor. Precizareaobiectivelor 
generale şi operaţionale la fiecare capitol şi lecţie de către învăţător, folosireametodelor activ – 
participative, organizarea pe baze moderne a procesului de predare – învăţare –evaluare, interesul 
învăţătorului pentru randamentul şcolar al elevilor, stilul didactic integrat,înlăturarea factorilor 
stresanţi, studierea permanentă a cauzelor rămânerii în urmă a unor elevi şicolaborarea cu familia 
sunt doar câteva din modalităţile de creştere a eficienţei procesului de predare – învăţare. 
      Formele predării diferenţiate pot fi împărţite în două categorii principale: cele care presupun o 
organizare la nivelul şcolii şi cele pentru care este suficientă organizarea activităţilor şi a metodelor 
la nivelul clasei. 



      Din prima categorie fac parte, în linii mari, asigurarea de cursuri opţionale în completarea unui 
trunchi comun de pregătire, oferirea de cursuri facultative, organizarea de clase de nivel, aplicarea 
sistemului modular – flexibil şi îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare. 
      În cea de-a doua categorie se încadrează organizarea în clasă a grupelor de nivel, a grupelor 
mobile şi a echipelor de lucru, precum şi folosirea metodelor de individualizare propriu-zisă. 
      Organizarea claselor de nivel sau omogene presupune împărţirea elevilor de aceeaşi vârstă în 
clase (sau în grupe) după capacităţile lor de învăţare, măsurate prin coeficientul de inteligenţă ori 
prin randamentul şcolar anterior. 
      Diversificarea activităţilor pe grupe poate interveni în orice etapă a lecţiei, dar cele mai mari 
posibilităţi le oferă momentul recapitulării şi consolidării cunoştinţelor, când elevii trebuie să dea 
dovada capacităţii lor de muncă independentă. 
      Diferenţierea conţinutului se realizează în această concepţie printr-o individualizare a sarcinilor 
de învăţare, adaptate fiecărui elev cu ajutorul diferitelor tipuri de fişe: 
     a) de recuperare, adresate elevilor a căror pregătire prezintă lacune sau care au dificultăţi de 
învăţare; 
     b) de dezvoltare, destinate celor care, însuşindu-şi materia obişnuită, sunt puşi în situaţiade a-şi 
lărgi cunoştinţele conform înclinaţiilor şi intereselor proprii, având unsupliment de informaţii şi de 
exerciţii faţă de programul comun; 
     c) de exerciţii, cu aplicaţii cu dificultăţi crescânde, cu grade variate de dificultate şi oferite ca 
aplicaţii individualizate ale cunoştinţelor; 
     d) de autoinstruire, care cuprind noi cunoştinţe, de asemenea prezentate la niveluri diferite. 
 
Tipuri de fişe diferenţiate la clasa a II-a: 
 
Fişă de consolidare 
1)  7 x 4                   2 x 4 x 3                       ….. x ….. = 36 
    8 x 0                   2 x 2 x 7                       ….. x …..  = 42 
    5 x 9                   3 x 3 x 8                       ….. x 2  x 4 = 24 
    6 x 1                   2 x 3 x 5 
 
2) Deînmulţitul este 3. înmulţitorul de două ori mai mare. Aflaţi produsul. 
 
3) Aflaţi  suma a trei numere naturale, ştiind că primul este 8, al doilea de 3 ori mai mare, al treilea 
cu 4 mai mare decât al doilea. Scrieţi rezolvarea întru-un singur exerciţiu. 
 
Fişă de recuperare 
 
3    x  .... = 12               5  x   ....  = 30              1  x  ....  =  9 
....  x   2  = 18              .... x   ....   =27               .... x 6   =  42 
    
D = 4     Î=6    P=? 
 Alina are 8 mere şi de 2 ori mai multe alune. Câte alune are? Câte fructe are? 
 
 
Fişă de performanţă 
1) Verificaţi şi stabiliţi A/F 
     4 x ( 2 + 7 ) = 40                                            7 x 4 = ( 13 + 5 ) x 2    
     3 + 5 x 7 = 36                                             ( 60 – 54 ) x 8 = 21 + 21 + 21 
     8 x 5 – 9 = 23                                              ( 42 – 35 ) x 5 = 9 x 4 
 
2) La produsul numerelor 3 şi 7 adăugaţi triplul numărului 3. Scrieţi rezultatul ca un produs de 2 
factori.  



 
3)  Aflaţi numărul necunoscut din următoarele relaţii:  
     a + 4 x 8 = 50                                              a – 6 x 3 = ( 7 + 3 ) x 5 
     6 x 5 – a = 12                                              5 x 9 + a = 6 x 7 + 18 
 
4) Un bloc are 2 scări şi 3 etaje. Câte apartamente are dacă la un etaj sunt 4 apartamente, iar la 
parter se află 3 apartamente? 
 
 Alte exemple de fişe: 
 Grupa I – nivel dificil 
   Să se afle numerele x, y şi z, ştiind că:  
               x + y + z = 998 
               y = 777 – ( 225 + 322 ) 
               z = 998 – (765 – 324 )  
          Grupa a II-a – nivel mediu 
 Se dau numerele: a = 444; b=222; c=333.  
            Calculaţi: 
                            a + b + c =                                   a – b + c =    
                            a + b – c =                                   (a + b) – (b +c) = 
          Grupa a III-a – nivel minim 
  Aflaţi suma, apoi diferenţa numerelor:  
               634 şi 123                                        785 şi 112  
               645 şi 233                                        574 şi 223 
       Diferenţierea activităţii se poate realiza în orice moment al lecţiei, extinzându-se chiar şi în 
activităţile extraşcolare.  
       Predarea frontală şi predarea pe grupe diferenţiate de elevi nu sunt înlocuite, ci numai 
completate prin lucrul individual cu fişele. Avantajele evidente constau în faptul că oferă 
posibilitatea individualizării predării, a lichidării lacunelor cognitive ale elevilor rămaşi în urmă şi a 
îmbogăţirii cunoştinţelor, fără să necesite pentru aceasta o modificare a sistemului şcolar acceptat.  
 
Individualizarea strategiei instruirii 
    
     Activitatea desfăşurată la nivelul posibilităţilor de efort ale elevului presupune o individualizare 
care se realizează pe tot parcursul executării sarcinii, deci cu participarea elevului însuşi. Dascălul 
îşi păstrează, bineînţeles, rolul conducător al procesului de învăţământ, dar acest rol se deplasează 
de la transmiterea de cunoştinţe la planificarea şi organizarea unor situaţii, susceptibile a fi tratate 
prin descoperire, precum şi către dirijarea elevului în vederea rezolvării acestor situaţii. 
    „Invăţarea deplină” reprezintă o strategie complexă de predare – învăţare, un ansamblu de 
tehnici flexibile, care, oferind tuturor elevilor timpul individual necesar de învăţare şi un ajutor 
suplimentar celor care aunevoie de el, poate determina ca aproape toţi elevii să atingă un înalt nivel 
de realizare şcolarăşi de motivare în vederea învăţării ulterioare. Ceea ce diferenţiază propriu-zis 
învăţareadeplină de instruirea tradiţională constă în folosirea regulată şi sistematică a 
evaluăriiformative şi a tratării corective. 
     Metoda se aplică în modul următor: întreaga clasă este instruită asupra unei anumite unităţi a 
materiei, întocmai cum se procedează în cadrul lecţiilor obişnuite, apoi elevilor li se administrează 
teste formative diagnostice (care identifică lacunele în învăţare şi prescriu procedee corective 
adecvate); pentru remedierea lacunelor astfelconstatate se acordă asistenţă suplimentară sub forma 
fişelor corective (care conţin explicaţii mai concrete, exerciţii noi şi o testare adiţională), 
diferenţiate în funcţie de greşelile făcute latest, după care elevii pot fi supuşi unui nou regim de 
remediere sau pot continua activitatea comună de învăţare.   
      Predarea individualizată are lor atunci când cadrul didactic şi copilul seinfluenţează reciproc, 
între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazată pe încredere şi sinceritate. 



      Învăţarea individualizată promovează principiile toleranţei şi echităţii, răspunzând unei game 
largi de calităţi, stiluri de învăţare, nevoi şi personalităţi ale copiilor din clasă. Abordarea 
individualizată pune accentul pe angajamentul celui care învaţă şi dă certitudinea că procesul de 
învăţare are loc. 
      În felul acesta, planul comun de învăţare fuzionează cu cel individual, dând posibilitatea 
subgrupei de copii să rămână implicată în procesul educaţional, cu aceleaşi rezultate educaţionale ca 
şi restul copiilor din clasă. În acelaşi timp, învăţarea individualizată, este necesară pentru „anumiţi” 
copii din clasă, vizându-i în mod deosebit pe cei care au un potenţial superior sau pe cei care au o 
deficienţă de orice fel. 
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Începând cu sec. al XVIII-lea , omenirea a cunoscut uriaşe deschideri, înnoiri şi eliberări în 

plan politic, social, juridic, economic şi cultural, ieşind, se poate spune, abia de atunci pe deplin din 
negura în care cataclismele sfârşitului Antichităţii au aruncat-o. Această victorie a umanităţii asupra 
propriei îngustimi s-a datorat ideilor şi luptei unor oameni iluştri şi mari gânditori, cum ar fi Jean-
Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant, John Locke, Benjamin Franklin, rămaşi în istorie sub 
numele de iluminişti, iar veacul în care au trăit, cel susmenţionat, ca „Epoca luminilor”. 

Aceste transformări s-au materializat în plan politico-socio-juridic prin scoaterea la lumină a 
unui concept demult închis în „sertarele istoriei”, care, cu o remodelare a formelor şi o recalculare a 
proporţiilor sale, a ajuns să fie regimul politic cel mai răspândit, şi, dacă nu aceasta, măcar cel mai 
revendicat, de pe glob. Acest concept este democraţia, ale cărei principii fac o societate locuibilă 
pentru orice fiinţă umană, recunoscându-i acesteia demnitatea şi respectându-i libertatea. 

Dar dacă democraţia a fost idealul oamenilor lumii moderne, ei au avut nevoie şi de mijloace 
a atinge acest ţel. Printre armele folosite, din care nu lipsesc revoluţia şi reforma politică, un loc cel 
puţin la fel de important îl ocupă educaţia. Este o realitate de netăgăduit că lumea modernă a luat 
locul lumii feudale în chip real, substanţial nu atât prin răsturnări de conduceri şi schimbări de legi, 
care pot fi socotite mai mult efecte decât cauze, cât prin schimbarea mentalului colectiv, alcătuit din 
gândirea fiecărui individ în parte. Ori acest lucru nu poate fi făcut cu forţa, ci doar printr-o asiduă şi 
perseverentă muncă de luminare şi îndreptare a sufletului uman, adică prin educaţie. 

Putem spune deci că educaţia este o cauză, dar şi un beneficiu al modernităţii. Ea este, de 
asemenea, o „doică” a democraţiei, pentru că a hrănit-o şi ocrotit-o, făcând-o să înmugurească şi să 
înflorească printre idealurile omului de rând. Aceasta este natura legăturii dintre democraţie şi 
educaţie, legătură care continuă să existe şi în ziua de astăzi mai ales în şcolile oricărei societăţi 
civilizate. 

În România, după căderea comunismului, democraţia a avut şi, probabil, mai are nevoie să 
fie restaurată la locul cuvenit în mentalul colectiv. Acest lucru se realizează în special asupra tinerei 
generaţii prin intermediul sistemului de învăţământ. 

În acest sens a fost introdusă, atât ca obiective în cadrul materiilor de bază, cât şi ca materie 
de sine stătătoare o nouă disciplină care să aibă menirea să creeze cetăţeni responsabili şi activi 
pentru societatea românească atât de afectată de o jumătate de secol de comunism. 



Materia este denumită alternativ „educaţie democratică”, „educaţie pentru democraţie” sau 
„educaţie pentru cetăţenie democratică”. 

Educația democratica face parte din noile educații, mișcare care începe, practic, de la 
sfârșitul ultimului secol. Adevăratul precursor a fost J.J. Rousseau, atât prin filosofia sa naturalistă, 
cât și prin intuițiile sale cu privire la psihologia evolutivă, la diferența calitativă dintre adult și copil. 

Noile educații sunt noi obiective și noi tipuri de conținuturi generate de problematica lumii 
contemporane. Ele corespund unor trebuințe de ordin sociopedagogic, fiind integrative și 
cumulative. De asemenea ele mai figurează ca fiind cel mai pertinent și mai util răspuns ale 
sistemelor educaționale generate de problemele lumii contemporane. 

Sintagma educaţie pentru cetăţenie democratică a primit, în ultimul timp, multiple 
semnificaţii şi interpretări. Deşi posibilă, o simplă enumerare a unora dintre semnificaţiile conferite 
deja sintagmei, nu credem însă că ar reprezenta varianta cea mai convenabilă în vederea clarificării 
înţelesului său. De aceea, în vederea clarificării acestui înţeles vom încerca să determinăm succint 
semnificaţia fiecărui cuvânt din componenţa sintagmei. 

Educaţia semnifică ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi 
dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau, prin extindere, 
ale oamenilor, ale societăţii etc.; rezultatul acestei activităţi pedagogice; bună creştere, comportare 
civilizată în societate. 

În consecinţă, pentru început, putem consemna faptul că înţelesul sintagmei educaţie pentru 
cetăţenie democratică are în vedere, prin sensul de bază al cuvântului educaţie, raportarea la 
activităţi care îşi propun formarea şi dezvoltarea unor „însuşiri”. Acest din urmă termen, fiind unul 
prea general şi vag, este însă necesar să fie „operaţionalizat”, astfel încât prin educaţie, ca termen 
generic, am putea înţelege un ansamblu de activităţi care îşi propun transmiterea de cunoştinţe, 
formarea de capacităţi, abilităţi şi deprinderi, de diferite tipuri şi în diferite domenii, pe baza unor 
seturi valorice şi atitudinale şi/sau în vederea dezvoltării unor orientări valorice şi atitudinale. 

 
Sursă: https://biblioteca.regielive.ro 
 
 

195. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI MIC 
ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Prof.inv.primar:Bărgăunaş Cornelia 

Şcoala Gimnazială”V.Pârvan”, Loc. Bârlad,Jud. Vaslui 
 
 “Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi 

aceeaşi persoană.”(Arthur Koestler) 
 
Este cunoscut faptul că activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi 

învăţate anterior. Se poate spune că în general, creativitatea se dezvoltă, se descătuşează sau cum 
afirma G.D. Demos “Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-
şi manifesta creativitatea”. În acest sens, orele de limba şi literatura română oferă terenul cel mai 
fertil pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inovării. 

Limba şi literatura română urmăreşte, concomitent cu constituirea receptivităţii estetice şi 
dezvoltarea spiritului creator ce presupune formarea receptivităţii creatoare, dezvoltarea capacităţii 
de a restructura unitar într-o viziune proprie, elemente decupate din lectura unei opere, dar şi 
dezvoltarea mijloacelor de autoexprimare, cultivarea expresiei artistice. 

La clasa I, la citit – scris, însăşi metoda utilizată, fonetică, analitico – sintetică, oferă 
activităţi în spiritul formării gândirii creatoare. Chiar compunerea de propoziţii pentru analiza şi 
sinteza fonetică pe baza ilustraţiilor din abecedar sau a altor surse constituie, oricât de simplă ar 
părea, un efort creator din partea copiilor. De asemenea, activităţi cum sunt cele de compunere a 
cuvintelor şi a unor propoziţii cu ajutorul alfabetului decupat sunt „acţiuni cu obiecte” şi cum 



spunea un ilustru psiholog „inteligenţa porneşte, înainte de toate, de la acţiune” (J.Piaget); e vorba 
deci de relaţia dintre cunoaştere şi acţiune, de faptul că orice progres în actul cunoaşterii conţine în 
el şi elemente de creaţie, care, chiar dacă nu sunt vizibile, măsurabile, se concretizează în cultivarea 
unor capacităţi. 

Jocurile didactice, imaginile din etapa prealfabetară şi alfabetară precum şi textele din etapa 
postalfabetară sunt momente prin care se cultivă creativitatea elevilor. Astfel, tot în cadrul orelor de 
limba şi literatura română de la clasa I se pot aplica exerciţiile de creare a unor texte literare cu 
temă, pe bază de imagini, cu ajutorul unor idei sau pe bază de întrebări. La unii elevi se va observa 
tendinţa de copiere a unor texte cunoscute, a ideilor unor colegi, însă alţii se vor folosi de propria 
experienţă.  

Pentru dezvoltarea creativităţii cadrul didactic trebuie să încurajeze elevii, să propună spre 
rezolvare exerciţii care exercită actul creativ cum ar fi: realizarea unui text opus ca şi conţinut; 
crearea unui personaj cu trăsături opuse decât cele date în anumite texte; schimbarea finalului unei 
opere; emiterea unei păreri despre o atitudine, acţiune; crearea unei povestiri, versuri pe baza unor 
cuvinte; exerciţii de interpretare; alcătuire de texte cu titlu dat, cu început dat, cu final dat, după 
imagini, texte libere, după benzi desenate, după un plan de idei, pe baza unor cuvinte de sprijin, pe 
baza unui text încurcat, după un proverb sau grup de versuri;  exerciţii de creare de cuvinte pornind 
de la o silabă, schimbând poziţia literelor din cuvântul dat, urmărind literele dintr-un careu, 
schimbând o literă cu alta, unind două cuvinte, sau prin eliminarea unor litere şi silabe din cuvintele 
date; exerciţii de rimă, de construire de dialoguri între anumite personaje; povestiri la timpul viitor. 
Acestea dezvoltă gândirea creativă şi anticipativă a elevilor, conduc la cultivarea unor însuşiri 
motivaţionale precum curiozitatea şi dorinţa de a rezolva sarcini noi. Învăţătorul trebuie să aibă o 
atitudine încurajatoare faţă de elevi, să-i aprecieze pozitiv stimulându-le spontaneitatea şi iniţiativa, 
creând stări pozitive necesare pentru antrenarea acestora în rezolvarea sarcinilor şi pentru reuşita 
deplină în activitate.   

În clasele II-IV formele de activitate care antrenează şi resorturi creatoare pot avea un 
substrat mai clar orientat în acest sens. În primul rând trebuie reţinut faptul că toate textele sunt în 
ultima instanţă creaţii. Cunoaşterea lor este un „model” pe care-l pot urma în elaborarea, spre 
exemplu, de povestiri prin analogie cu cele citite din manual, sau de povestiri pe baza unor 
întâmplări văzute sau auzite. 

În cazul textelor literare, pentru a evita reproducerea lor în întregime, fără nuanţe creative, 
unii autori sugerează povestirea prin analogie, dar la timpul viitor, precum şi cele prin contrast. Prin 
astfel de sarcini este solicitată şi gândirea anticipativă, atât de necesară în creaţia ştiinţifică, tehnică, 
economică şi literar – artistică. 

În alt caz, dacă într-un text se relatează despre faptele unui personaj, despre conduita lui 
exemplară, deosebită în diferite contexte de viaţă, se poate cere elevilor să construiască o povestire 
în care să apară un personaj care are însuşiri morale, fizice opuse celui prezentat în text. 

Compunerile şcolare reprezintă cel mai generos prilej de valorificare a experienţei de viaţă, 
de manifestare a imaginaţiei creatoare a elevilor. Pentru a putea să realizeze o compunere liberă, 
elevii trebuie să fie pregătiţi şi obiectivul poate deveni posibil numai ca rezultat al unei activităţi 
creatoare. În elaborarea unei compuneri, redactarea este actul creativ cel mai semnificativ.  

Calea principală prin care se poate cultiva spiritul creator o constituie, în primul rând, 
demersurile întreprinse pentru înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte, folosirea acestora în 
contexte noi, crearea unor structuri de limbă cu ajutorul lor. 

O lecţie de limba româna se înscrie pe traiectoria unui învăţământ modern, dacă solicită 
efortul intelectual, dacă prin activităţile, pe care aceştia le desfăşoară, aduc anumite contribuţii 
personale, care să reprezinte rezultatul căutărilor şi al investigaţiilor personale, şi pe această cale să 
încerce satisfacţia strădaniilor depuse, aceasta fiind una din „caracteristicile modului uman de a fi”. 

În concluzie, la vârsta şcolară mică, limba română se învaţă cu mare uşurinţă, iar ei, ca 
obiect de învăţământ îi revin sarcini precise pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de 
creaţie. Prin cultivarea capacităţilor creatoare se realizează cunoaşterea prin inovaţie, invenţie, 
creaţie.  



Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 
antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor 
interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii 
în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură 
condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine 
pentru activitatea socială. Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta 
creativitatea la elevi, dar putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii. 

Abilitățile creative pot fi influențate, antrenate, deoarece creativitatea „se învață”, iar elevul 
trebuie să învețe modul în care se învață creator. De aceea, omul de la catedră, coboară în zilele 
noastre printre elevi, poartă un dialog viu cu ei, îi consultă, le solicită comparații, creează momente 
de îndoială care se cer a fi depășite prin efort colectiv, subliniază inițiativele îndrăznețe, imprimând 
lecției o tensiune creatoare.  

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea 
elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev. 
Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 
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196. METODE ŞI PROCEDEE MODERNE UTILIZATE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof. înv. primar Şerban Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad 

 
Strategia didactică reprezintă modalitatea de combinare a metodelor şi mijloacelor de 

învăţământ în vederea atingerii obiectivelor propuse. Aceasta presupune: alegerea metodelor 
adecvate,  identificarea mijloacelor de instruire în raport cu obiectivele urmărite, conţinutul abordat, 
timpul disponibil, caractericticile clasei de elevi şi 
implicit spaţiul şcolar.    

Finalităţile învăţământului primar sunt: 
asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii 
şcolarizaţi, formarea personalităţii copilului, respectând 
nivelul şi ritmul său de dezvoltare, înzestrarea copilului 
cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să 
stimuleze raportarea efectivă şi creativă în mediul social 
şi natural, respectiv să permită continuarea educaţiei.
 Idealul educaţional şi finalităţile sistemului 
educaţional reprezintă un set de aserţiuni care 
consemnează profilul de personalitate dezirabil a fi 
dobândit de către absolvenţii ciclului primar în perspectiva evoluţiei ulterioare. Finalităţile descriu 
specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale, necesare pentru 
elaborarea programelor şcolare, cât şi pentru orientarea demersului didactic la clasă.  

Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor în 
maniera următoare: cadrul didactic - emiţătorul, respectiv elevul - cel care depozitează informaţiile 
transmise. Acestea deţin un rol important în cadrul procesului instructiv - educativ deoarece este 
nevoie şi de conversaţie (care ia forma dialogului învăţător - elevi, respectiv elevi-elevi), de 
exerciţiu (în vederea formării unor deprinderi), de povestire (prin care elevii conştientizează 
greşelile de pronunţie şi limbaj), precum şi de observare (în vederea formării unei păreri legate de 
tema luată în discuţie, respectiv exprimarea acesteia oral sau în scris). A gândi critic înseamnă a fi 
curios, a adresa întrebări, a căuta răspunsuri, a te implica în activitatea solicitată, a analiza logic, a 
căuta argumente pro şi contra. Încă din ciclul primar, elevii trebuie formaţi să gândescă, nu doar să 
asimileze mecanic cunoştinţele. Trebuie eliminată monotonia din sistemul de învăţământ tradiţional, 
prin care elevul stă în bancă şi doar notează informaţiile în vederea asimilării ulterioare a acestora.
      

Metodele activ-partcipative, moderne constituie un proces activ, de lungă durată şi complex, 
care îl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoaştere 
autentică.  

BRAINSTORMING-UL reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este o 
metoda de stimulare a creativităţii în cadrul activităţii în grup. Principiile după care se 
fundamentează aceasta metodă didactică sunt: 
 Cantitatea determină calitatea. Participanţii trebuie să emită cât mai multe idei. Cadrul 

didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult deoarece adresează 
întrebările necesare, ajută cu informaţii suplimentare şi îi conduce pe elevi la a găsi idei 
folositoare soluţionării problemei. Asociaţia liberă, spontană de idei, conduce la evidenţierea 
unor idei valoroase. 

   Amânarea judecăţii ideilor celorlalţi. Această etapă oferă posibilitatea participanţilor să 
emită cât mai multe idei referitoare la tema propusă. Metoda a fost iniţiată de A. Osborn în 
anul 1953 ca soluţie de a găsi soluţia optimă pentru rezolvarea unei probleme. Condusă cu 
tact pedagogic şi inspiraţie, metoda poate reprezenta o cale accesibilă spre învăţare care 



stimulează creativitatea şi gândirea critică. Regulile abordării acestei metode ca şi metoda 
didactica sunt:   stimularea cât mai multor idei, pornind de la o temă dată,   preluarea acestor 
idei şi evidenţierea celor mai reuşite,  evitarea oricărei critici la adresa 
partenerilor,   manifestarea liberă şi conştientă a imaginaţiei. Metoda poate fi folosită 
începând cu clasa a doua, într-o fază uşoară, pentru ca în clasele a III-a şi a IV-a să fie o 
metodă de bază în formarea gândirii critice a elevilor. 
CIORCHINELE reprezintă o metodă de predare - învăţare care-i încurajează pe elevi să 

gândească liber şi deschis. Prin această metodă se stimulează evidenţierea conexiunilor între ideile 
unei teme luate în discuţie. De asemenea, ciorchinele este şi o tehnică de căutare a căilor de acces 
spre propriile cunoştinţe, evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă, un anumit 
conţinut. Ajută cadrul didactic să înţeleagă maniera în care fiecare elev înţelege noţiunile şi îi oferă 
posibilitatea de a interveni diferenţiat. 

 Paşii de urmat sunt următorii: 
 Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau al unei foi de bloc mare de 

desen.  
  Se scriu cât mai multe cuvinte, propoziţii legate de tema propusă. 
  Se trasează o linie între cuvintele scrise anterior în vederea evidenţierii unor conexiuni 

dintre aceste idei. 
 Nu se limitează numărul ideilor, dar trebuie oferit un timp de lucru pentru această activitate. 

Ciorchinele este o tehnică care se poate realiza atât individual, cât şi ca activitate în grup. 
Atunci când se aplică individual, tema propusă trebuie să fie familiară elevilor pentru că aceştia nu 
pot culege informaţii de la colegii de grup. Se poate utiliza ca metodă de evaluare după un capitol 
sau un şir de lecţii. 

Folosită în grup, tehnica ciorchinelui dă posibilitatea fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile 
colegilor, de legăturile  şi asociaţiile pe care fiecare participant le face la un moment dat. 

 METODA MOZAIC este o metodă prin care se realizează învăţarea prin cooperare între 
elevi. Presupune următorii paşi: 
 Construirea grupurilor de lucru - clasa de elevi împărţită în grupuri de câte 4-5 elevi, în 

funcţie de efectivul acesteia.  
  Cadrul didactic împarte textul ce urmează a fi studiat în 4-5 părţi (atâtea câte grupuri de 

lucru sunt). 
  Fiecare elev cu numărul 1 va forma acelaşi grup (care poate să aibă şi un nume original). 

Acesta trebuie să discute conţinutul de idei al părţii repartizat de către cadrul didactic. 
Trebuie să realizeze citirea conştientă şi explicativă, să evidenţieze ideile principale, precum 
şi modalitatea de prezentare cât mai clară către colegii de clasă. 

  Revenirea elevilor in grupul de 4-5 elevi si predarea continutului pregatit  celorlalti elevi.
 Prin predarea reciprocă se realizează cea mai bună învăţare a unui conţinut 
informaţional, mai ales începând cu a doua jumătate a clasei a III-a deoarece elevii încep să-
şi consolideze anumite deprinderi, iar unele cunoştinte să fie bine însuşite.  
Cadrul didactic monitorizează predarea asigurându-se că informaţiile se transmit şi se 

asimileaza corect. Dacă evidenţiază anumite neclarităţi, ajută grupul să le depăşească.  
CUBUL este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate 

în învăţarea unui conţinut. Această metodă didactică are următoarele etape: 
 Elevii citesc un text sau investighează o temă luată în discuţie. Activitatea se poate realiza 

individual, în perechi sau în grup. 
  Se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub din hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă 

a cubului câteva cuvinte sau idei, conform instrucţiunilor date de către cadrul didactic. 
  Feţele cubului pot să cuprindă următoarele cuvinte: Descrie! 

Compară!    Aplică!     Argumentează pentru şi împotrivă!  Analizează!  Efectuează! 
 În cazul copiilor de ciclul primar, acţiunile şi operaţiile solicitate sunt însoţite de cerinţe 

suplimentare cu caracter concret. Este foarte important cum se implică cadrul didactic în 
realizarea unei activităţi folosind metoda cubului, cât de bine îşi cunoaşte clasa de elevi 



pentru ca fiecărui elev să îi revină acele sarcini de lucru care corespund potenţialului 
intelectual dobândit până în prezent.  
JOCUL DIDACTIC poate fi utilizat în toate etapele procesului instructiv-educativ, 

deoarece corespunde unei inclinaţii fireşti a copilului de vârsta şcolară mică. Valenţele pedagogice 
ale jocului sunt multiple: stimulează activitatea senzorială şi exprimarea verbală, antrenează 
gândirea logică şi cretativă, stimulează interesul, fortifică energiile intelectuale şi fizice ale copiilor. 
Jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu cele distractive. Aceste poate fi de mai 
multe feluri: de pregătire în vederea înţelegerii unei noţiuni, de exersare a cunoştinţelor asimilate, 
de creaţie, de cunoaştere a realităţii înconjurătoare, de formare/ consolidare a unor deprinderi. 
Desfăşurate în perechi sau colectiv, jocurile didactice îi activează pe elevii ciclului primar din punct 
de vedere cognitiv, acţional, afectiv; dezvoltă reflecţia personală; capacitatea de comunicare şi 
cooperare.  

METODA CADRANELOR este o modalitate de sintetizare a unui conţinut informaţional 
solicitând participarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Această metodă de lucru presupune 
trasarea a două axe principale una pe cealaltă, în urma căreia rezultă patru cadrane. De exemplu, 
elevii sunt solicitaţi astfel: în cadranul 1 să noteze caracteristicile anotimpului iarna,  în cadranul 2 
să noteze jocuri de iarna prezentate în lecţie, în cadranul 3 să noteze personajele textului,  în 
cadranul 4 să noteze părerea personală legată de acţiunea textului. Prin această tehnică se urmăreşte 
implicarea elevilor în înţelegerea cât mai bine a textului citit, precum şi pentru exprimarea părerii 
personale referitoare la tema dată. 

TURUL GALERIEI este o metodă prin care elevii sunt stimulaţi să-şi exprime părerea 
personala legată de ceea ce au lucrat colegii lor. Cuprinde următoarele etape: 
   Elevii, ân grupuri de câte trei-patru, rezolvă o problemă, răspund la o sarcina de lucru, pe o 

foaie mare. 
   Produsele muncii lor se afişează pe pereţii clasei. 
  La semnalul cadrului didactic, elevii trec pe rând la fiecare poster pentru a-şi exprima 

părerea despre ceea ce au lucrat colegii lor.  
 Dupa ce se termină turul galeriei, fiecare grupă îşi reexamineaza produsul, discută 

observaţiile şi comentariile notate de colegi pe postere.  
Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate în 

procesul de predare - învăţare - evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să 
servească scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale 
elevilor (de a gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a 
creativităţii).  

Accentul cade pe modalitatea prin care elevii învaţă. Utilizând metode didactice moderne, 
elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii,  să-şi cultive creativitatea, să-şi 
îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine, să-şi formeze deprinderea de a 
vorbi corect. 
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197. MODALITĂŢI DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

 
Prof. Vișan Valentina Florentina, Școala Gimnazială Dridu 

Prof. înv. primar Tănăsescu Georgeta, Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg 
 
 “Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din fragedă copilărie e 

bine să iubim cartea, să o citim, să o păstram cu grijă ca pe un bun de preţ.“ (Nicolae Iorga) 
Citind aceste rânduri ar trebui să ne dam seama cât de importantă este cartea, care este 

comoara fără de preţ, este învăţătura care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi sau să 
plângi. Din păcate, într-o perioadă în care suntem invadaţi de vizual, internet şi televiziune, lectura 
devine o variantă mai puţin accesibilă de petrecere a timpului liber pentru copiii din ziua da azi. De 
aceea, putem constata că elevii citesc mai greu, nu le place să citească şi nu înţeleg ceea ce citesc. 
Gustul pentru citit nu vine de la sine ci se formează printr-o îmbinare a factorilor educaţionali 
(şcoala şi familia), o muncă ce se caracterizează prin răbdare, perseverenţă, continuitate şi voinţă. 

 Stimularea interesului pentru lectură începând chiar din clasa I contribuie la exersarea unei 
citiri corecte si conştiente. Învăţătorul trebuie să aleagă pentru şcolarul mic o lectură adecvată, pe 
care mai întâi i-o citeşte cu voce tare şi mai târziu o va citi el înşişi. De asemenea, este important să 
fie folosite diverse forme de îndrumare care să aibă drept scop stimularea interesului pentru lectură 
iar cea mai frecvent folosită este povestirea. Elevii citesc acasă iar în oră povestesc lectura citită. 
Conţinutul povestirii e redat de mai mulţi elevi ceea ce duce la activizarea şi antrenarea lor în 
activitate. Copiii se întrec în a povesti cât mai frumos şi mai mult, antrenând astfel şi pe cei mai 
puţin dornici de lectură. 

 Promovarea lecturii se mai poate face şi prin vizita la bibliotecă, elevii fiind astfel 
îndrumaţi spre lectura personală prin împrumutul cărţilor. Intrând într-o încăpere cu cărţile frumos 
rânduite, estetic şi funcţional, cu portrete dominând pereţii precum şi cu citate celebre referitoare la 
carte ei vor reuşi  să se orienteze după cartea importantă, să intre în contact cu fişele de evidenţă ale 
cititorilor şi, în plus de asta, să vină în contact cu lumea cărţilor, să caute să se documenteze, totul 
îndemnându-i la lectură. 

 La clasele mici, printre mijloacele care-i invită pe copii la lectură se pot număra şi jocurile 
literare. “Povestirea în lanţ” este un joc prin care conţinutul poveştilor citite este redat de mai 
mulţi elevi. Ei sunt aşezaţi în cerc, formând un lanţ. Este numit primul elev să povestească, acesta 
povesteşte un fragment iar alt elev continuă povestea de acolo de unde s-a oprit primul şi tot aşa 
până la sfârşitul povestii. De asemenea, ghicitorile literare au un rol important în stimularea 
interesului pentru lectură. Acestea se pot desfăşura astfel: se  citeşte un fragment apoi  se cere 
elevilor să recunoască şi să indice opera/autorul  sau să recunoască lectura în care este specificat 
eroul principal. Foarte apreciat de elevi este “jocul cu versurile” în care învăţătorul recită 1-2 
versuri dintr-o poezie iar elevii o continuă. Un rol foarte important îl au recompensele în astfel de 
activităţi. 

La clasele III-IV interesul pentru lectură se amplifică. La studierea unor autori căutăm  să-i 
stimulăm pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Se pot întocmi cu elevii portofolii 
pentru fiecare scriitor cunoscut ce cuprind portretul scriitorului, datele bibliografice şi aspectele 
esenţiale din opera lor sub formă de imagini şi citate, stârnindu-le astfel interesul şi dragostea pentru 
lectură. 

 Medalionul literar sau organizarea unor şezători literare au rolul de a verifica asimilarea 
conţinutului lecturilor citite de elevi deoarece acestea reprezintă o formă recreativă foarte potrivită 
pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul orelor de lectură. Şezătoarea literară se 
poate organiza fie în cadrul clasei, fie cu clase diferite. Este o formă atractivă, recreativă şi 
dinamizatoare şi reprezintă cadrul cel mai adecvat manifestării libere a elevilor, mijloc eficient de 
exersare şi cultivare a relaţiilor de colaborare, încredere. La astfel de şezători pot participa şi 
părinţii, pot deveni astfel cititori alături de copiii lor şi, cumpărând cărţile recomandate, vor pune 
bazele unei mici biblioteci şcolare.  



 Activităţile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori, reprezintă, de asemenea, un mijloc 
de îndrumare a lecturii. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către învăţător, apoi 
se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 

 Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce pot fi 
lecturate de elevi (Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre animale). 

Fişa de lectură este un important element de lucru atât pentru elevi cât şi pentru învăţător. 
Aceasta ajută elevii să-şi formeze deprinderea de a citi în mod corect o carte, de a observa 
trăsăturile personajelor şi a formula propriile opinii despre o carte. Aici, copiii pot nota:  
 elemente de identificare: autorul şi titlul cărţii; editura şi anul apariţiei; numărul de pagini. 
 conţinutul cărţii: subiectul pe scurt; personajele; expresii artistice care urmează a fi folosite 

în propriile compoziţii. 
 Nazareno Padellano scria: „Profesorul citeşte şi ştie să citească bine. Dacă vrea să-i facă pe 

elevi să iubească lectura este necesar să nu-şi satisfacă gustul personal, ci să se străduiască să caute 
cărţi construite în jurul polilor de atracţie ai acţiunii şi imaginaţiei.” 
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198. PROFESORUL, CHEIA VIITORULUI EDUCAŢIEI 
 

Prof. Popescu Mihaela Mirela/ Colegiul T.T.F. "A. Saligny" Simeria 
 
 Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut odată cu societatea umană, suferind pe 

parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. Educația viitorului are ca scop dezvoltarea conștientă 
a potențialului biopsihic al copilului și formarea unui tip de personalitate  solicitat de condițiile 
prezente și de perspectivă ale societății.  

 În aceste condiţii, consider că, în construirea viitorului din punct de vedere al educatiei, rolul 
primordial îl are profesorul.  Activitatea didactică a profesorului modern, depășește termenii de: 
vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem complex de cunoștințe 
teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri, într-o 
manieră riguroasă și controlată. 

 Se ştie că profesiunea didactică este asociată cu diferite  roluri: proiectare, mangementul și 
organizarea activităților de învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, 
comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, participare la 
perfecționare, aduce inovații în școală, oferă servicii educaționale pentru comunitate etc. 

 Rolurile profesorului, descrise de către Adrian Nicolau sunt: 
 • calitatea de educator - ,,profesorul trebuie să se dedice transmiterii și cultivării valorilor 

morale, a dezvoltării unor sentimente pozitive atât față de sine cât și de ceilalți, a deprinderii unor 
comportamente de cooperare, de manifestare liberă, creatoare”, excluzând ,,dirijismul, 
autoritarismul, etichetarea, marginalizarea, neîncrederea, suspiciunea, agresivitatea; 

• organizator al procesului de predare-învățare-evaluare – profesorul modern trebuie să fie 
un profesionist, un foarte bun cunoscător atât al domeniului de specialitate, cât și al celui 
psihopedagogic; 

• funcția de partener al educației - vizează relațiile educative pe care personalul didactic 
trebuie să le stabilească împreună cu alți factori educativi (părinții elevilor, alte instituții educative; 



• membru al corpului profesoral – fiecare cadru didactic trebuie să: participe activ la viața 
școlii, ca și organizație; să colaboreze cu colegii la creșterea actului educativ și la menținerea 
climatului optim educativ în școală; la pozitivarea imaginii școlii prezentată de mass-media prin 
cultivarea unor valori autentice; aibă o atitudine responsabilă faţă de propria pregătire și față de 
pregătirea elevilor. 

  Shaun Gallagher a identificat trei tipuri de roluri ale laturii pedagogice ale cadrelor  
didactice și anume: de executor, de aplicant al planurilor și al programelor școlare, al scopurilor 
obiectivelor cuprinse în paginile acestora; de persoană - resursă în rezolvarea problemelor 
emoționale și motivaționale ale elevilor; de facilitator al dezvoltării cognitive și morale ale elevilor. 

 Anita E. Woolfolk a realizat o altă clasificare a rolurilor aferente statutului cadrelor 
didactice: de expert în actul de predare-învățare, de transmițător de cunoștințe, dar și de metode și 
de stiluri educaționale; de lider în clasa de elevi; de manager, de persoană care supraveghează, 
dirijează și organizează activitățile desfășurate în clasă; de model sociomoral pentru elevi, de 
transmițător de valori și de atitudini; de profesionist care analizează, studiază și interpretează 
fenomenele psihosociale din clasă. 

 Dar, pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau 
cultural-educativă, participă la evenimentele și frământările social-culturale ale timpului în care 
trăiește și ale poporului din care face parte, profesorul fiind un pedagog social, animat de grija 
pentru ridicarea gradului de cultură și al națiunii sale. 

 Cele două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, nu numai că se presupun, dar se 
și întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei profesiuni un rol sporit în progresul 
şcolar. 

 Tot profesorul este cel care stimulează curiozitatea naturală și interesul elevilor pentru 
descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de organizare a datelor culese, a 
cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor la soluționarea problemelor date, lăsându-le: 
libertatea de examinare ori de analiză critică a conținutului unui text,independență, operativitate și 
rapiditate sau semiautonomie a învățării. Astfel, el este cel care oferă explicații, dă lămuriri, 
răspunde la întrebări, caută să-i ajute să evite devierile, încercările fără obiect, eventualele erori. 

 Responsabil al actului educaţional, profesorul, orientează ceea ce elevii au de făcut, devine 
ghid al demersului lor euristic, canalizându-i în direcția obținerii rezultatelor așteptate. 

 Pe de altă parte, profesorului poate să fie analizat și din perspectiva relației profesor-elev. 
Având în vedere valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, cooperare), 
se impune o nouă abordare a relației profesor-elev- angajarea afectivă și efectivă în procesul 
educațional; recunoașterea reciprocă a „dreptului de a fi altfel” și valorizarea fiecărei ființe umane 
în parte; promovarea autenticității și sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a avea 
dreptate. 

 Educația se sprijină pe patru piloni importanți: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să 
trăiești împreună cu alții și a învăța să fii. În funcție de această optică, dar și de implicațiile 
globalizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, profesorii urmează să 
îndeplinească roluri noi. De exemplu, prin metodologia de aplicare a noului curriculum național, li 
se cere profesorilor să creeze activități (situații) de învățare adecvate obiectivelor proiectate, ținând 
seama de natura subiectului lecției și de particularitățile clasei sau ale grupei de elevi. Ideea nu este 
nouă în pedagogie, însă rolul profesorului este mai recent, el fiind astăzi formulat explicit și 
specificat în documentele de proiectare didactică. Evident, cu cât situațiile de învățare vor fi mai 
bine alese sau imaginate de profesor, cu atât mai interesantă și mai eficace în planul învățării va fi 
activitatea de instruire. 

 De asemenea, profesorul este astăzi un veritabil agent al schimbării, pregătindu-și elevii în 
această perspectivă, care se constituie tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan. 

 Nu în ultimul rând, profesorul este chemat să se implice în luarea deciziilor de politică 
educațională la diferite niveluri, precum și în procesul complex, dificil de inserție profesională și 
socială corespunzătoare noilor condiții. O seamă de roluri noi derivă și din implicațiile educației 
permanente asupra programelor școlare. Acestea tind să se integreze atât în plan orizontal, cât și pe 



verticală, să fie centrate pe valori, atitudini și motivație, să cultive independența, propria 
responsabilitate, flexibilitatea, facilitând dezvoltarea oamenilor. 

 Specialiștii  au hotărât că stilul cel mai potrivit este ,,stilul centrat pe elev”, concretizat pe: 
nevoile, trebuințele și dorințele acestuia, situație în care, profesorul devine: ,,pedagog care nu 
impune informații științifice, idei, opinii, ci care adoptă o   manieră nondirectivă, diferențiată, 
individualizată în realizarea demersului de predare-învățare; proiectant, tutore, manager, moderator, 
organizator, persoană care proiectează, simulează, organizează, orientează, reglează și ameliorează 
activitatea de cunoaștere desfășurată de elevi; mediator al învățării, facilitând legătura dintre 
cunoaștere și acțiune; partener al elevului într-o relație educațională interactivă; coordonator, 
consilier al elevilor în munca lor personală, în orientarea lor legată de utilizarea timpului de lucru, 
de folosirea optimă a materialelor, a mijloacelor; valorizator al schimburilor intelectuale și verbale 
realizate în cadrul instruirii; persoană resursă pentru organizarea și derularea activităților propuse 
de/pentru elevi; transmițător de informații, de atitudini, principii; agent, autor și autor în derularea 
demersurilor educative; evaluator, care pune în practică metode, tehnici de evaluare și care 
încurajează, susține eforturile de învățare ale elevilor”. 

 În concluzie, profesorul este cel care construieşte viitorul. 
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199. METODE CENTRATE PE ELEV UTILIZATE PENTRU PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-
EVALUAREA SUBSTANTIVULUI, LA CLASA A IV-A 

 
prof. înv. primar Moise Elena Diana  

prof. înv. primar Piticaş Diana Bianca 
Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov   

 
În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte 

abordări ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin participarea 
activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării. Ioan Cerghit afirma: ”pedagogia 
modernă consideră că rutina excesivă, conservatorismul(…)aduc mari prejudicii învăţământului. În 
fond creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire 
a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.”  

Fiecare dintre metodele interactive de lucru înregistrează avantaje şi dezavantaje, important 
fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. Pedagogul este acela care are puterea decizională 
şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important 
este însă ca dascălul să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv–educative ce 
apar. Cercetările în domeniu au arătat că învăţarea este optimizată atunci când se bazează pe 
cunoaştere şi experienţe anterioare ale elevilor care permit acestora să lege ceea ce ştiu deja de noile 
informaţii care trebuie învăţate.  

Metodele centrate pe elevi le dau încredere în ei înşişi, în capacităţile lor intelectuale,  
conduc la motivarea lor pentru şcoală, pentru învăţare şi implicit la obţinerea performanţelor şi a 
competenţelor şcolare.  

 
Metode utilizate pentru predarea – învăţarea – evaluarea cunoştinţelor despre substantiv, la 

clasa a IV-a 



Cadranele  
Pentru metoda cadranelor sunt parcurse etapele: 

• Se împarte tabla (coala) în 4 părţi egale; 
• Se propune câte un criteriu pentru fiecare cadran obţinut; 
• Se citesc cerinţele; 
• Se formulează răspunsurile; 
• Se evaluează rezultatele. 

Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând 
participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. Stimulează atenţia şi gândirea, scoate în 
evidenţă modul propriu de înţelegere şi conduce la sintetizare. 

Obiective operaţionale vizate: 
• să recunoască substantivele dintr-un şir de cuvinte dat; 
• să transforme substantive la numărul opus; 
• să utilizeze în propoziţii forma corectă de genitiv, dativ, acuzativ sau nominativ, a unui 

substantiv; 
• să identifice substantivele utilizate într-un text alcătuit de elevi înşişi.  

 
Sarcinile propuse: 

1. Selectaţi prin încercuire substantivele 
din următorul şir de cuvinte: frunză, 
inimă, noi, lovitură, boier, înţeleg, 
glas, ostaşi, neaua. 

2. Treceţi substantivele la numărul opus 
(după caz): 
poartă –  
camere –  
odaie –  
ploaie –  
lei –  

3. Completaţi propoziţiile folosind forma 
corectă a substantivelor: 
       În grădina (casă) ......................., 

bunica plantează (laleaua) ........................... . 
         Pe (porţi) ........................ intră 

cei doi (nepotul) .................................. . 
          În (ochiul)....................... 

(bunica) .................... se citeşte (bucuriile) 
................ . 

4. Alcătuieşte un scurt text cu titlul 
„Ziua mamei”. Subliniază 
substantivele. 
.............................................................

............ 
.............................................................

............ 
.............................................................

............ 
.............................................................

............ 
 
Floare de nufăr 
 Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la 

o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în 
jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr.  

 Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la 
rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se 
vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi 
teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.  

 Etapele tehnicii florii de nufăr:  
• Construirea diagramei; 
• Scrierea temei principale în centrul diagramei; 
• Completarea celor 8 „petale” cu ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală; 
• Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale; 
• Completarea celorlalte cadrane în acelaşi mod; 



• Evaluarea ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază rezultatele din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ.    
Obiective operaţionale vizate: 

• să precizeze substantive potrivite conceptelor date. 
Sarcinile propuse: 
Elevii sunt împărţiţi în 8 echipe. Fiecare echipă primeşte un bileţel ce conţine un concept 

legat de unitatea de învăţare „Primăvara”. 
Pentru fiecare concept, echipa va enumera substantive. 

 
R.A.I. (Răspunde – Aruncă - Interoghează) 
 Reguli de desfăşurare: 

• Elevii sunt aşezaţi în cerc; 
• Un elev adresează o întrebare şi aruncă o minge uşoară unui coleg; 
• Acesta răspunde la întrebare şi adresează altă întrebare la rândul lui; 
• Cel care adresează întrebarea trebuie să cunoască răspunsul (dacă nu-l cunoaşte părăseşte jocul); 
• Sunt eliminaţi şi elevii care nu cunosc răspunsurile la întrebările care li se adresează. 

Obiective operaţionale vizate: 
• să adreseze colegilor întrebări sau alte cerinţe legate de substantiv. 

Sarcinile propuse: 
 Gândiţi-vă la tot ce aţi învăţat despre substantiv şi adresaţi colegilor voştri întrebări legate de 

această temă. Regula este să cunoşti răspunsul la întrebarea precizată, în caz contrar eşti eliminat 
din joc.  

Întrebări menţionate:  
- Ce este substantivul? 
- De câte feluri este acesta? 
- La ce număr pot fi substantivele? 
- Daţi exemple de substantive comune, la numărul singular. 
- Daţi exemple de substantive proprii, nume de ape. 
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200. METODE DE ACTIVIZARE 
FOLOSITE ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE 

Prof. înv. primar Păun Mariana 
Liceul Teoretic, Orașul Azuga 

Învățământul românesc s-a schimbat în ultima vreme, făcând loc unei didactici a metodelor 
active, participative, în care învăţarea are un caracter adaptiv şi de împlinire a elevului. S-a acceptat 
astfel  învăţarea de tip inovator care are drept caracteristici esenţiale caracterul anticipativ şi 
participativ. Cei patru stâlpi ai educaţiei în secolul XXI sunt: „a învăţa să cunoşti”, „a învăţa să 
faci”, „a învăţa să fii” şi „a învăţa să convieţuieşti”. Cu alte cuvinte, învăţătorul trebuie să-i înveţe 
pe elevi să înveţe, să-i facă apți pentru a învăța folosind diferite tehnici de învăţare eficientă, 
pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă.  

În esenţă, învăţarea trebuie să devină un proiect personal al elevului, asistat de învăţător, 
care este mai degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să 
faciliteze îmbunătăţirea actului educaţional. Învăţătorul nu poate participa decât indirect la 
activitate, ca mediator al demersului de învăţare. Subiectul va putea face demersuri importante 
pentru că decizia îi aparţine. Încrederea acordată va dezvolta în mod natural comportamente 
exploratorii în participarea la deciziile comune.   

Odată asigurat demersul didactic adecvat învăţăturii active şi interactive de către învățător 
folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu siguranță scopul dezvoltării gândirii 
critice a elevilor va fi atins. Strategiile învăţământului tradiţional nu trebuie excluse, dar învăţătorul 
trebuie să folosească şi strategii didactice moderne, pentru că așa va menţine interesul elevilor, va 
crea atmosfera potrivită de învăţare şi va ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în 
care trăim, începutul mileniului trei. Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecţi activi ce 
contribuie la propria formare. 

 Iată câteva metode interactive de grup, tratate exact pe lecţiile, ce şi le însuşesc zi de zi 
elevii, din manualele alternative ce le folosim în şcoala noastră: 

DIAGRAMA VENN  Este formată din două cercuri care se suprapun parţial.  
În intersecţia celor două cercuri se grupează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din 

cercuri se notează deosebirile dintre două aspecte, idei sau concepte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Este situată în 
vestul României 
şi este cea mai 
importantă zonă 
agricolă a ţării 
datorită rodniciei 
pământului. 

 

- Este situată în partea 
de sud a ţării, de-a 
lungul Dunării, 
numindu-se şi Câmpia 
Dunării. 

- Partea estică a 
Câmpiei Române se 
numeşte Câmpia 
Bărăganului – cea mai 
netedă şi mai întinsă 
din întreaga ţară. 

 

 Suprafeţe netede 
şi întinse de 
teren cu înălţimi 
între câţiva metri 
şi 200-300 m  

 Forme joase de 
relief potrivite 
pentru 
agricultură. 

 Sunt străbătute 
de râuri. 

 În subsol se 
 

CÂMPIA ROMÂNĂ CÂMPIA DE VEST 

deosebiri deosebiri asemănări 



DIAMANTUL 
STRUCTURĂ1. Titlul2.  Descriere3.  Sentiment4.  Acţiune5.  Reexprimarea esenţei 
INSTRUCŢIUNI 
1. Primul rând - un singur cuvânt care numeşte subiectul.2. Al doilea rând - 3 cuvinte 

(adjective) care descriu subiectul.3. Al treilea rând - 4 cuvinte ( o propoziţie) care exprimă 
sentimente faţă de subiect.4. Al patrulea rând - 3 cuvinte care denumesc acţiuni ale subiectului 
(verbe şi alte părţi).5. Ultimul rând - un cuvânt - esenţa subiectului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLOZIA STELARĂ 
 
Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei 

stelare.  
 
Pe steaua mare se scrie ideea centrală, iar pe cinci steluţe se scrie o întrebare de tipul: ce?, 

cine?, unde?, de ce?, când?  
 
Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte, precum şi 

modul de cooperare, modul de interacţiune. E o metodă ce stimulează creativitatea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De ce populaţia 
Bucureştiului este mare? 

2. De ce este poluare mare? 

3. De ce este cel mai 
important oraş al ţării? 

1. Unde se află Bucureştiul? 

2. Unde se află cel mai 
important nod de căi ferate? 

3. Unde aterizează 
avioanele? 

1.Cine este întemeietorul 
Bucureştiului? 

2. Cine ne spune despre 
apariţia oraşului? 

3. Cine conduce 
Bucureştiul? 

4. Cine îl votează? 

 

ROMÂNIA 

CARPATICĂ 

DUNĂREANĂ 

PONTICĂ 

ROMÂNIA ESTE O ŢARĂ 
FRUMOASĂ. 

SE 
DEZVOLTĂ 

SE 
MODERNIZEAZĂ 

ŢARĂ 
EUROPEANĂ 

SE ALIAZĂ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBUL 
 
 Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. 
Cubul se poate obţine acoperind cu hârtie colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm.  
Pe fiecare faţă a cubului sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: 

descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează.    
Cubul poate fi folosit în două variante: 
se vor rezolva toate instruciunile de pe feele cubului; 
se arunc cubul i se rezolv instruciunea de pe faa care s-a oprit în faţa elevului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIE  

 

COMPARĂ 

 

ASOCIAZĂ 

 

ANALIZEAZĂ 

 

APLICĂ 

 

ARGUMENTEAZĂ 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

Descrie 
Sistemul 
Solar. 

Compară 
planeta 
Pământ cu 
planeta Marte. 
 

 Asoc
iază  

La ce te 
îndeamnă să 
te gândeşti 
când vezi 
planetele pe 
orbită? 

 Analize
ază Ce 
s-ar 
întâmpl
a cu 
planeta 
Pământ 
dacă ar 
fi mai 
aproape 
de 
Soare? 

 

 Aplic
ă  

Realizaţi un 
desen care să 
prezinte 
mărimea 
planetelor 
Sistemului 
Solar. 

 Argu- 
mentează  

De ce pe 
planeta Marte 
temperatura 
este foarte 
ridicată si pe 
Pluto este 
foarte scăzută. 
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201. ABORDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar, Acsinte Mihaela 
Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, jud.Botoșani 

 
“Cei mai buni discipoli ai unui învăţător nu sunt cei care repetă lecţiile după el, ci cei cărora 

le-a trezit entuziasmul, le-a dezvoltat forţele pentru a-i face să meargă singuri pe drumul lor.”  
Gaston Berger 

Dacă succesul școlar este dat de performanța elevului în cadrul contextelor disciplinare, 
succesul în viața personală, profesională și socială este dat tocmai de capacitatea de a ieși din tiparul 
unei discipline și de a realiza conexiuni și transferuri rapide între discipline, pentru soluționarea 
problemelor ivite. 

Problemele concrete de viață, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat și nu pot fi 
soluționate decât apelându-se la cunoștințe, deprinderi, competențe ce nu sunt încadrate în contextul 
strict al unui obiect de studiu. 

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar 
conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea – 
învăţarea cunoştinţelor. 

În învăţământul modern este tot mai evidentă necesitatea instruirii integrate. Predarea 
integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, 
tehnologia. 

Orarul zilnic trebuie să ilustreze echilibrul dintre perioadele active şi momentele de odihnă. 
Copiii trebuie să înveţe să crească într-o manieră integrată. Fiecare etapă de dezvoltare este strâns 
legată de celelalte. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze informaţii şi să 
tragă propriile concluzii în legătură cu acestea. Capacitatea lor de asimilare nu se va separa de 
conţinutul materiilor, ele au loc simultan. Învăţarea se bazează astfel pe interrelaţionare şi integrare. 

 Tematica este astfel realizată încât, prin metoda predării integrate, copiii să participe, să se 
implice cât mai mult, atât efectiv cât şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin 
prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor analizatorilor, al 
învăţării prin descoperire. 

 Abordarea integrată a activităţilor promovează învaţarea pe copil, acesta beneficiind de: 
• posibilităţi de a se manifesta natural, fără a sesiza că această activitate  este „impusă”; 
• personalitatea copilului se dezvoltă; 
• copilul învaţă lucrând; 
• mai multă libertate în acţiune; 
• oportunităţi de a se implica în pregătirea activităţilor cautând şi aducând diferite materiale 

de acasă; 
• sporirea încrederii în propriile posibilităţi, deveninând capabili să îndeplinească sarcinile ce 

le-a ales sau li s-au încredinţat; 
• orice lucrare care se finalizează duce la dezvoltarea personalităţii copilului; 
• educarea capacităţii de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei; 



• manifestarea creativităţii în toate domeniile; 
• contribuie la formarea stimei de sine şi la dezvoltarea spiritului participativ. 

Învățătorul care trebuie să fie preocupat să conceapă scenarii si să ofere situaţii de învăţare 
interesante pentru copii - are următoarele oportunităţi 

• încurajează diferite tipuri de comportament; 
• cunoaşte mai bine copiii; 
• aplică metode noi, activ-participative; 
• stabileşte relaţii de tip colaborativ cu ceilalți învățători şi clase din unitate, cat şi cu 

părinţii copiilor. 
Reuşita predării integrate a conţinuturilor în școală, ţine în mare măsură de gradul de 

structurare a conţinutului proiectat,  într-o viziune unitară, urmărind anumite finalităţi. 
Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de 

învăţare cu societatea, cultura şi tehnologia didactică. Ea lasă mai multă libertate de exprimare şi 
acţiune atât pentru copil cât şi pentru cadrele didactice. 

Prin aceste activităţi se aduce un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului didactic, 
punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Elevii sunt stimulați și atrași prin 
diversitatea activităților de învățare dintr-o singură oră și prin apariția elementului de surpriză. Se 
imprimă lecției un caracter aparte, diferit de modul tradițional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 
succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul 
unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea 
problemelor ivite. 

Consider că activităţile integrate sunt o reală importanţă în eficienţa actului didactic, totuşi, 
sunt de părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, 
în sensul că izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate 
sau altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificare activităţii pedagogice 
încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi . 
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202. EDUCAȚIA ȘI EVOLUȚIA SOCIETĂȚII 

 
Moise Alina, Școala Gimnazială Elena Negri 

 
Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei 

țări, în general. Ea este aceea care poate furniza ingineri, cercetători, întreprinzători, medici, 
profesori, manageri etc., categorii socio-profesionale atât de necesare oricărei societăți 
contemporane.  

În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest fapt 
a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care înțeleg să își 
exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai puternică între școală 
și societate.Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-și exercita 
profesia doar prin contact permanent cu elevii, ceilalți colegi cadre didactice, directorul unității 
școlare, inspectori școlari, părinți. 

Dar școala nu înseamnă doar predarea de la catedră. Realitățile din instituțiile de învățământ,  
realități pe care ni le oferă actorii școlii, ne duc la această concluzie.Este nevoie de o 

repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le transmită școala și modul în care trebuie 
transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt începutul unei schimbări reale în educație pentru că 
realitatea din teren ne arată câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit oricărui dascăl: elevii nu 
mai sunt foarte interesați să învețe; mulți dintre ei nu mai arată față de profesori respectul cuvenit; 
metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul și la toate disciplinele, deoarece acestea cer 
timp, iar programa trebuie parcursă; chiar dacă dascălul încearcă să introducă inovații în modul de 
organizare a învățării, standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajează; unele manuale 
alternative nu sunt realizate corect; mulți părinți nu au timp sau chiar nu vor să se preocupe de 
situația școlară a copiilor lor, iar multe dintre cele mai importante cauze ale eșecului școlar sunt cele 
familiale; în unele școli nu se pot dezvolta programe extrașcolare deoarece nu sunt resurse. 

Dată fiind situația, misiunea dascălului este mai dificilă, el trebuind să realizeze în timpul 
orei atât partea de transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual 
acasă, tot mai acută la unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra 
educației.Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare actuale este o problemă complexă. 
Societatea folosește diverse stereotipii în încercările ei de a aborda problemele învățământului. Se 
desfășoară multe programe, dar uneori ele nu au rezultatele dorite. 

 Prin tradiție, școala consideră că are datoria să reziste în fața presiunilor din exterior, având 
ca obiectiv să asigure continuitatea culturală, iar nu să provoace schimbări culturale. Dat fiind faptul 
că școala opune rezistență față de criticile venite din afară, diagnosticarea deficiențelor, care este în 
mod normal condiția prealabilă a oricărei schimbări, este întârziată sau respinsă. 

Profesorii doresc sincer să pregătească cât mai bine generația următoare, dar există multe  
așteptări contradictorii. Mulți profesori se implică energic în activitatea educațională și în 

cea a școlii ca instituție, dar unele influențe negative exterioare pot avea repercusiuni distructive 
asupra actului educațional. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele moderne 
de predare-învățare. Pe de altă parte, sunt și cadre didactice care nu au interesul să admită că 
schimbările sunt necesare. 

În unele cazuri însă este greu să se obțină informații demne de încredere pentru a ști când 
metodele folosite au nevoie de modificări pentru că elevii, beneficiarii direcți ai actului de predare-
învățare, nu sunt tot timpul încurajați în a-și spune părerea despre profesori și despre eficiența 
muncii acestora. Unii profesori se simt obligați să schimbe metodele de predare-învățare, 
considerând că e imposibil de dovedit în timp real că o metodă ar fi mai potrivită decât alta pentru 
obținerea unor rezultate mai bune. Atunci când li se cere să adopte metodele altor colegi, dovedite 
deja a fi mai eficiente, ei consideră asta drept o critică față de propriul lor comportament, ceea ce 
este o apreciere eronată. Nu e vorba de o critică distructivă, ci de oferirea unor soluții alternative. 



În ziua de azi, profesorii se găsesc în situația de a fi confruntați cu un număr mare de 
schimbări ale mediului educațional: resurse reduse, aglomerare de activități, noile cerințe și 
așteptări ale pieței forței de muncă față de agenții educaționali etc. 

Dacă mai punem la socoteală și adoptarea unei noi tehnologii educaționale, împreună cu 
toate implicațiile complexe ce decurg din acest proces, este lesne de înțeles cum se simt și cum ar 
putea reacționa cei implicați în procesul instructiv-educativ al noilor generații. În acest sens, 
rezistența la schimbare își face simțită prezența și reprezintă o provocare pentru oricine se află în 
sistemul de învățământ. Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost 
construite treptat, pe baza propriei experiențe didactice. Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor 
metode și strategii didactice, explorarea și experimentarea unor noi strategii bazate pe rezolvarea de 
probleme reprezintă o sarcină dificilă. 

Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de mult calm și 
conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă. 
Pretențiile sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie considerate 
aprioric greșite. Dar prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe 
implementarea de noi tehnologii. 

Implementarea noilor tehnologii educaționale poate să aducă transformări radicale în cadrul 
instituției de învățământ la nivel cultural, organizațional, politic sau profesional, producând adesea 
reacții de respingere și rezistență la schimbare. Odată implementate, noile tehnologii educaționale 
oferă: a) factorilor instituționali/administrativi coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, 
motivare și recunoaștere a meritelor personalului etc.; b) profesorilor oportunități și soluții pentru 
îmbunătățirea calității procesului de instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; 
c) elevilor și studenților acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, posibilitatea de 
dezvoltare de noi deprinderi pentru viața reală. 

Gradul de probabilitate ca un profesor să adopte o nouă tehnologie de educație și o 
schimbare în strategia didactică crește dacă sunt întrunite următoarele condiții: relativ avantaj față 
de modelele existente (securitate, eficiență); compatibilitate cu dinamica contextuală existentă; 
nivel scăzut de complexitate în utilizare; fiabilitate în utilizarea continuă pe un interval mare de 
timp; testabilitate în practicile didactice deja existente; concentrarea pe introducerea inovației 
didactice, și nu a tehnologiei ca atare. 

În acest context, utilizarea calculatorului la orele de curs devine nu doar un moft, ci, treptat, 
o necesitate. Fiecare profesor își poate realiza o prezentare scurtă a lecției în programul PowerPoint, 
o prezentare care îl poate ajuta foarte mult la oră și îl poate scuti, mai ales la clasele mai mari, de 
scrierea lecției pe tablă. Tehnologia are acest rol de substituție și reproduce sau automatizează 
practicile educaționale deja existente; calculatorul joacă rolul de „hârtie electronică”, prezentând 
aceleași texte tipărite pe suport hârtie. Acest tip de utilizare nu aduce transformări extraordinare, dar 
ușurează mult munca profesorului. Calculatorul, e drept, nu poate fi folosit la orice disciplină și la 
orice oră, dar în cazul în care îl utilizăm ca element ajutător la lecție putem prezenta lecții în 
PowerPoint, fotografii, filme, care au un impact mai mare asupra elevilor. 

Legat de calculator ca mijloc auxiliar există însă o problemă importantă: nu în toate școlile 
există suficiente săli cu calculatoare, astfel încât profesorii care doresc să își prezinte lecțiile la 
calculator să poată face acest lucru. O soluție ar putea fi laptopurile, dar aceasta implică la rândul ei 
eforturi financiare din partea profesorilor în cazul acelor școli unde aceste dotări nu există. În toate 
aceste cazuri în care utilizarea calculatorului poate fi o problemă, profesorului îi rămân la dispoziție 
diverse metode participativ-active, toate fiind un rezultat al nevoii de schimbare în actul de predare. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare 
cadru didactic se poate confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau 
comportamente în ceea ce privește actul și stilul de predare. Așa cum fiecare elev are un stil propriu 
de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de predare. Stilul de predare înseamnă 
„personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic în situațiile specifice de lucru cu 
elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o anumită dominantă, pentru fiecare 
cadru didactic în parte. De recomandat este adaptarea stilului de predare stilurilor de învățare ale 



elevilor, deoarece într-o singură clasă de elevi există mai multe „personalități”, mai mult sau mai 
puțin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de receptare a noilor informații pe care profesorul le 
aduce în fața elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un 
obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar oricare ar fi stilul de 
predare, acesta trebuie să promoveze eficiența în învățare și succesul elevilor. Caracteristicile unui 
astfel de stil de predare sunt: implicarea participării active a elevilor; interacționarea cu fiecare elev; 
pregătirea conștiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii; adaptarea predării diverselor stiluri de 
învățare; stabilirea obiectivelor; respectarea programului și a termenelor stabilite; oferirea 
feedbackului; manifestarea încrederii în elevi și așteptări înalte din partea acestora; dezvoltarea unui 
mediu pozitiv de învățare, de cooperare; încurajarea exprimării elevilor; folosirea noilor tehnici 
informaționale. 

Cercetările efectuate de specialiști în ultimii ani au arătat că pasivitatea din clasă înțeleasă ca 
rezultat al predării tradiționale, în care cadrul didactic ține o prelegere, eventual face o 
demonstrație, iar elevii îl urmăresc, nu produce învățare decât în foarte mică măsură. Tot mai des se 
vorbește despre predarea centrată pe elev, predarea care permite transferul achizițiilor în contexte 
noi, predarea interactivă. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. 

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre 
acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute etc. 

Metodele noi de predare-învățare prezintă un potențial semnificativ pentru stimularea 
inovației și schimbării actului de educație. Ele apar constant și pot fi pretabile la una sau mai multe 
discipline, dar foarte rar la toate. În acest sens, este important ca profesorul să înțeleagă că 
integrarea acestor metode în procesul educativ depinde de o multitudine de elemente interconectate. 

 
 

203. DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI CREATIV  
AL ELEVILOR 

 
Învăţător Vleju Niculina 

Şcoala Gimnazială Dumbrava 
 
Prin creativitatea individului unii autori desemnează exclusiv sau în principal potenţialul 

creativ, factorii de personalitate eminamente ereditari care pot asigura succesul actului creativ dar 
care există într-o formă neactivată, latentă, virtuală, neafirmată şi neevidentă. Potenţialul creativ nu 
garantează per se apariţia actului creativ dacă nu beneficiază de un mediu propice. Credem că 
creativitatea este mai degrabă rezultatul utilizării potenţialului creativ, ea exprimându-se prin 
produsul creaţiei.  

Ca formaţiune psihică deosebit de complexă, creativitatea se caracterizează  printr-o 
multitudine de sensuri: productivitate, utilitate, eficienta, valoare, ingeniozitate, noutate, 
originalitate .  



Productivitatea se referă la numărul mare de idei, soluţii, lucrări de specialitate, produse  
mai mult sau mai puţin materiale.  

Utilitatea priveşte în special rezultatele acţiunii, care trebuie să fie folositoare, să   contribuie 
la bunul mers al activităţii .  

Eficienta are în vedere caracterul economic al performantei, se refera la randamentul  
acţiunii, la performantele care să pot obţine prin folosirea rezultatelor activităţii creatoare.  

Valoarea produselor activităţii creatoare trebuie să prezinte însemnătate din punct de  vedere 
teoretic sau practic . 

Ingeniozitatea presupune eleganta şi deosebita eficacitate a metodelor de rezolvare.   
Noutatea se referă la distanţa în timp a lucrurilor, ideilor.  
Originalitatea se apreciază prin raritatea ideilor, soluţiilor sau produselor .  
La  nivelul  copiilor  din  ciclul  primar, orice  rezolvare  de  situaţii  problematice constituie  

în  acelaşi  timp  o  manifestare  a  creativităţii  gândirii  lor . Principala  caracteristica  a  gândirii  
creative  la  elevi  e  noutatea  sau  originalitatea  soluţiei  găsite, a  ideii  emise . Nu  se  poate  
vorbi  în  ciclul  primar  de  existenta  unei  creativităţi  deosebite  a  gândirii  şcolarului, ci  mai  
degrabă  despre  formarea  unor  premise  pentru  dezvoltarea  ulterioara  a  creativităţii. Copilul  de  
vârsta  şcolară  mică,  adopta  o  atitudine  creatoare, atunci  când, pus  în  fata  unei  probleme, îi  
restructurează  datele, descoperă  căile  de  rezolvare, o  rezolva  într-un  mod  personal .  

Cred de asemenea că în calitate de învăţători avem obligaţia de a lucra cu „adevăratul 
potenţial creativ al elevului” iar clasa pregătitoare prin temele abordate şi metodele de predare 
integrate folosite ne oferă posibilitatea descoperirii acestui potenţial spre deosebire de clasele I – IV 
unde avem tendinţa de a respecta cu stricteţe programa, planificarea, manualul, etc. La clasa 
pregătitoare cu toţii am fost puşi în postura de a lucra pentru prima dată cu elevi despre care nu 
ştiam aproape nimic. Cum putem valoriza „adevăratul potenţial creativ” al acestor elevi. Aşadar 
valorizarea este puţin mai complicată decât crezusem iniţial. 

Un prim pas spre valorizare ar fi în mod evident identificarea potenţialului creativ. Dacă 
preferăm o abordare pe termen lung putem realiza acest lucru prin observaţia sistematică a 
comportamentului în clasă şi în afara ei, interviuri, studiu de caz, metoda aprecierii obiective a 
personalităţii, studiul randamentului şcolar, teste de inteligenţă şi de creativitate şi analiza lucrărilor 
elevilor. Atenţie totuşi că deseori cadrele didactice au tendinţa de a considera copiii buni la 
învăţătură ca fiind deosebit de creativi. Studiile au demonstrat că doar 30% dintre copiii excelenţi la 
învăţătură sunt şi creativi. O altă modalitate eficientă de a identifica elevii cu un înalt potenţial 
creativ este lucrul în grup pentru rezolvarea unei sarcini creative. În general grupul are tendinţa de a 
acţiona în vederea conformării la normă a individului creativ, iar acesta are manifestări conflictuale, 
de dominare, iniţiativă.  

La clasa pregătitoare putem folosi câteva exerciţii foarte simple. Jocul de cuburi – cu un 
număr limitat de cuburi li se cere elevilor să construiască succesiv trei obiecte imaginate de ei. 
După fiecare obiect realizat acesta a fost fotografiat şi apoi elevul a putut să îl strice şi să 
construiască altul. Pentru fiecare elev se notează timpul de realizare, denumirea şi ordinea 
obiectelor. Ulterior fotografiile pot fi printate şi înrămate creându-se astfel o miniexpoziţie. 
Fotografiile vor fi studiate pentru a observa în ce măsură obiectele seamănă unele cu altele, dacă 
obiectul realizat seamănă cu obiectul denumit, care este timpul de execuţie pentru fiecare obiect.  

O altă variantă mai eficientă a acestui mic test este testul formelor - elevii primesc  o foaie 
albă, 2 cercuri, 2 pătrate, 2 triunghiuri, 4 dreptunghiuri – de mărimi egale (ulterior pot fi de mărimi 
diferite). Cu formele aşezate pe foaia albă elevilor li se cere să realizeze fie un anumit număr de 
forme fie cât mai multe forme în intervalul de timp. Un aspect deosebit observat la 2 dintre elevii cu 
care am lucrat a fost trecerea de la gândirea bidimensională la cea tridimensională.  

Aşadar ne aflăm în poziţia în care avem o imagine destul de clară a potenţialului creativ al 
elevilor. De cele mai multe ori avem tendinţa de a ne opri aici şi de a aborda rezolvarea creativă a 
sarcinilor sporadic şi doar la anumite discipline (de obicei cele legate de artă). O altă tendinţă des 
observată este aceea de a folosi metodele de stimulare/ valorizare a creativităţii pentru că aşa se 



cere, aşa se face, într-o manieră standardizată, sistematică ce va duce destul de repede la căderea în 
rutină, convenţionalism şi finalizând cu scăderea interesului elevilor.  

O modalitate eficientă de valorizare a potenţialului creativ este modificarea sistemului de 
evaluare. Evaluarea poate face extrem de mult în acest sens mai ales asociată cu atitudinea 
stimulativă a învăţătorului pentru inedit, originalitate, îndrăzneală şi valorizarea şi aprecierea 
acestora de către învăţător.  

O modalitate de realizare a acestui lucru este stabilirea unor perioade în care evaluarea va fi 
suspendată/ abolită. Aceste perioade vor fi anunţate din timp şi învăţătorul va avea grijă să nu 
strecoare nici un sens evaluativ în discursul său. Toţi elevii trebuie lăudaţi pentru orice realizare cât 
de mică pentru recunoaşterea şi promovarea valorii individuale.  

Deşi ne este greu să recunoaştem evaluarea/ rezultatele evaluării devin scop în sine atât 
pentru elev cât şi pentru profesor deoarece din punctul nostru de vedere acestea reprezintă indici 
clari ai randamentului nostru. În lipsa evaluării elevii sunt mai puţin stresaţi de conformarea la 
anumite metode de lucru, de realizarea sarcinii într-u anumit interval de timp, etc. şi pot da frâu 
liber potenţialului creativ obţinând produse de înaltă calitate. Important este să observăm drumul 
ales de fiecare elev pentru realizarea sarcinii/ sarcinilor în stil liber – această observaţie ne poate 
oferi cheia către adoptarea unui stil mai eficient de lucru cu anumiţi copii care nu răspund la 
metodele noastre obişnuite.  

O alta  metodă de valorizare a creativităţii elevilor, foarte  des  utilizata  este  jocul  didactic. 
Jocul  pare  cea  mai  simpla  abordare  a  reeducării  creativităţii. Când  ne  jucam  suntem  
dezinhibaţi, relaxaţi, adică  avem  exact  starea  necesara  activării  creativităţii. Acesta  se  poate  
organiza  cu  succes  în  învăţământul  primar  la  toate  disciplinele şcolare, în orice moment al 
lecţiei. În joc elevii au posibilitatea să inventeze situaţii, dialoguri, să găsească soluţii la probleme 
date sau imaginate. În joc elevii intră în lumea lor interioară şi o expun aşa cum un pictor prezintă 
un tablou. Dacă avem sensibilitatea, inteligenţa şi creativitatea necesare jocul copiilor poate fi o 
nesecată sursă de cunoaştere intimă a elevului, de inspiraţie pentru activităţile viitoare şi de 
adaptarea stilului nostru de lucru.  

Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea obţinerii performantelor presupune o  schimbare 
de paradigmă, în practica pedagogica, bazată pe: trecerea de la predarea cu  scop de asimilare şi 
reproducere la învăţarea centrată pe elev; aceasta reprezintă o  adevărată provocare pentru învăţător, 
care nu mai este doar un transmiţător de cunoştinţe, ci organizatorul şi înlesnitorul procesului, de 
învăţare şi de exersare a creativităţii  elevilor; promovarea învăţării prin colaborare, ca modalitate 
optima de realizare a  cunoaşterii şi de dezvoltare, prin exersare, a capacităţilor de comunicare orala 
şi scrisă, de  receptare a mesajului oral şi scris; creativitatea stimulată prin cultivarea diversităţii de  
opinii şi experienţe, ca bază a dobândirii independenţei şi autonomiei personale; sporirea  
responsabilităţilor în asumarea unor opinii, este susţinută cu argumente logice; utilizarea  unor 
strategii didactice interactive, care pun elevii în situaţii concrete de comunicare, de învăţare, de  
rezolvare a unor probleme, de realizare a unor produse originale, cu suport creativ . 
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204. METODE MODERNE DE PREDARE 

-PREDAREA INTERACTIVA- 
 
 

Prof.înv.primar, Lungu Ionica, Şcoala Gimnazială” Mihai Eminescu” Craiova 
Prof.înv.primar,Voinea Mariana, Şcoala Gimnazială” Mircea Eliade” Craiova 

 
Prin comparatie, se vor expune mai jos caracteristicile formarii elevului in scoala, 

confruntand perspectiva traditionala cu cea moderna de predare. 
 
Din perspectiva traditionala 
-Profesorul transmite cunoştinţe elevilor pasivi; 
-Accentul este pus pe fapte şi pe obţinerea răspunsului corect prin obtinerea de  răspunsuri 

limitate la probleme limitate şi pe îndeplinirea unei sarcini prescrise; 
-Ceea ce este învăţat este lipsit de context semnificativ ; 
 
Din perspectiva moderna : 
-Sub supravegherea profesorului, elevii îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, 

dezvoltându-şi pe parcursul acestui proces competenţe metacognitive şi autoevaluative (competenţe 
de educaţie permanentă) ; 

-Accentul este pus pe modalităţi alternative pentru încadrarea diferitelor aspecte şi 
rezolvarea de probleme; 

-Sunt introduse idei, principii,fapte care sunt folosite şi înţelese într-un context semnificativ; 
Din expunerea de mai sus reiese clar faptul ca elevul este mult avantajat daca dispune de 

metode moderne de predare, avand in vedere faptul ca scoala il formeaza pentru viata, eventual 
pentru un viitor loc de munca. Elevul se adapteaza unor anumite cerinte, iar daca el a fost format 
prin metode traditionale, cu greu s-ar acomoda intr-un loc de munca unde cerintele sunt de tip 
modern.  

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 
predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 
urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii: 

- Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 
- Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele 

prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 
- Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca 

ştiu numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! (Rickard 
et al., 1988) 

- Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, 
Johnson, Smith, 1991) relevă că: 

◦ atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii 
◦ prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv 
◦ prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale 
◦ prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm 
◦ elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri 
Când învăţarea este “pasivă”, creierul nu “salvează” ceea ce a fost prezentat! Prin urmare, 

deducem urmatoarele : 
• Invaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât 
cunoaşterea faptelor. 
• Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/sau cred. 
• Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi 

prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. 



• Invăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii 
• Invăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei invăţări 
• Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat de gradul 

în care elevii învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-cu- înţelegere!) 
 
Dintre metodele moderne de predare, enumeram : 
Brainstorming-ul (sau asaltul de idei)- reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât 

de fanteziste ar putea părea acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea 
generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este 
necesară 

o productivitate creativă cât mai mare. 
O asemenea activitate presupune o serie de avantaje : 
- participarea activă a tuturor participanţilor 
- dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind 

alegerea soluţiei optime 
- exprimarea personalităţii 
- eliberarea de prejudecăţi 
- exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului 
- dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia (şi, în consecinţă, 

prin înţelegerea calităţilor celor din jur) 
- realizarea unei ambianţe pline de prospeţime şi de emulaţie 
"Jurnalul cu dublă intrare" este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă 

între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în situaţii în care 
elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei. 

Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe 
mijloc o linie verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care 
ia impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, pentru că i-a 
surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul, sau pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau 
tehnica 

autorului. În partea dreaptă li se va cere să comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La ce i-a 
făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? Ce i-a făcut să-l noteze? La ce 
i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat? Pe măsura ce citesc, elevii se opresc din lectură şi 
notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de fragmente comentate, în funcţie de 
dimensiunile textului. După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de 
reflecţie, dacă profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în 
legătură cu pasaje diverse. Şi profesorul ar trebui să fi făcut comentarii, pentru a atrage atenţia 
asupra unor părţi din text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii. 

„Sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii” (SINELG) -este 
o modalitate de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în mod 
activ şi pragmatic un anumit conţinut. Ca metodă este tipică pentru etapa de realizare a sensului 
(învăţare, comprehensiune). Cunoştinţele anterioare ale elevilor evidenţiate prin activităţi specifice 
de evocare se folosesc ca bază de plecare pentru lectura / ascultarea textului. SINELG presupune 
următoarele etape : 

• În timpul lecturii elevii marchează în text (sau notează pe hârtie în timpul prelegerii): 
- cunoştinţele confirmate de text 
- cunoştinţele infirmate / contrazise de text  
- cunoştinţele noi, neîntâlnite până acum  
- cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate  
• După lectură, informaţiile se trec într-un tabel 
• Informaţiile obţinute individual se discută în perechi / grupuri etc., apoi se comunică de 

către perechi / grupuri profesorului care le centralizează într-un tabel similar la tablă. 
• Cunoştinţele incerte pot rămâne ca temă de cercetare pentru lecţiile următoare. 



Eseul de cinci minute- este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi 
să-şi adune ideilelegate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce 
s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două lucruri: să scrie un 
lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în 
legătura cu aceasta. 

Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-
şi planifica la aceeaşi clasă lecţia următoare. 

Ciorchinele -este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei şi care presupune următoarele etape: 

1. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie; 
2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în legătură cu 

tema respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial; 
3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi 

conectate; 
4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordată; 
Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se 

îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le 
notează la tablă într-un ciorchine fără a le comenta sau judeca. 

În etapa finală a lecţiei , ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte 
supraordonate găsite de elevi sau de profesor. 

Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativa a produselor realizate 
de grupuri de elevi. 

1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa 
într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta 

fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. 
4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. 
Cubul-Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 

permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 
Sunt recomandate următoarele etape : 
• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. 
• Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie 
• Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de 

pe una dintre feţele cubului 
o Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 
o Compară: ce este asemănător? Ce este diferit? 
o Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune 
o Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 
o Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 
o Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul 
afirmaţiei tale 
• Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 
• Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei 
Bulgarele de zapada-Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete 

ale unei probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale. 
Se recomandă următoarele etape: 
• Împărţiţi grupul în echipe de 7-8 persoane 
• Enunţaţi tema 



• Fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei 
• Fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8). Se vor reţine primele 2-3. 
• Se reuneşte tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare şi se repetă algoritmul, astfel se vor 
reţine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le consideră relevante. 
Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor 

dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 
Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele 
avantaje: 
- stimularea încrederii în sine a elevilor 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului 
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente 
- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup 
- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva 
Organizatorul grafic presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie 

exprimat sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor. 
Prin intermediul organizatorului, se obţin: 
- eliminarea redundanţei din informaţie 
- structurarea informaţiei 
- reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte 
Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii: 
- comparaţia 
- descrierea 
- structurarea pe secvenţe 
- relaţia cauză-efect 
- detectarea problemei şi găsirea soluţiei 
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Limba şi literatura română este una dintre disciplinele care preiau, într-o bună măsură, 
aceste elemente pe care le pune în practică ţinând cont de bagajul informaţional şi de strategiile 
didactice, strategii care pot optimiza procesul de instruire, dacă se are în vedere faptul că reprezintă 
modalităţi complexe de organizare şi conducere a procesului instructiv-educativ pe baza combinării 
mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a elevilor, şi toate în funcţie de personalitatea şi 
creativitatea profesorului. 
 

În procesul de învăţamânt, cadrul didactic, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor 
metode de predare şi învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode; ele constituie o 
sursă însemnată de creştere a eficacităţii şi eficienţei învăţământului. 

Aplicându-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. De 
asemenea, însuşirea unor cunoştinţe noi poate deveni mai dificilă sau mai uşoară pentru unii şi 



acceaşi elevi, în funcţie de metodele utilizate. În acelaşi timp, s-a putut constata că exersarea 
funcţiilor intelectuale este condiţionată nu numai de conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea 
sunt aduse la cunoştinţa copiilor, adică de metodele utilizate. 
Implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial intelectual, fizic, afectiv-
motivaţional şi voliţional, cu creativitatea şi productivitatea lor, reprezintă premisa unei instruiri 
eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri cognitive-intelectuale, 
acţionale, afective, motivaţionale şi voliţionale operaţionale. Astfel, activizarea reprezintă un 
rezultat al instrucţiei-autoinstrucţiei şi educaţiei-autoeducaţiei şi, deopotrivă, o premisă a unei 
instrucţii-autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii eficiente, de nivel superior. Dintr-un participant 
pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect activ al unei activităţi orientate de 
propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, propriul său educator. 

Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru 
învăţare în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din ciclul 
preşcolar sau experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de limba şi literatura română, se pot folosi o 
multitudine de metode care să stârnească interesul copiilor. Printre acestea se pot utiliza şi metode 
ale gândirii critice.  Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, curiozitatea şi 
interesul faţă de acesta. De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită pe elevi să formuleze 
întrebări referitoare la text, întrebări care să-i pună în dificultate pe colegii lor în căutarea 
răspunsurilor. Nici unii, nici ceilalţi nu ar reuşi să facă acest lucru, dacă nu ar citi textul cu atenţie. 
Animaţia îi cuprinde şi atunci când întrebarea pusă are mai multe soluţii. Uneori, metodele îi 
antrenează în citirea pe roluri, prin dramatizări, prin organizarea şi distribuirea rolurilor în echipă, 
precum şi prin folosirea unui vocabular propriu în replicile lor. Dezbaterea unor probleme care îi 
interesează, folosind argumente ”pro” şi “contra”, îi ajută să decidă dacă acceptă sau nu valorile şi 
ipotezele din text. 

Receparea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev-elev sau profesor-elev, 
ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. 
Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele, jurnalul dublu, tabelul 
conceptelor, cadranele, stiu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea liberă, lectura în perechi, 
turul galeriei. 

Una din metodele care poate fi folosită în cadrul orelor de limba şi literatura română 
este jurnalul dublu. Folosindu-l, elevii pot observa că un text poate fi redat prin imagini şi invers. 
De aici elevul îşi formează deprinderi de a împărţi textul în fragmente, folosirea unei imagini în 
locul unui fragment şi invers. Obişnuiţi cu redarea textului prin benzi desenate, ei constată că un 
text are un început (introducerea), o continuare a acestui început (cuprinsul) şi apoi încheierea 
textului (sfârşitul), realizând că textul nu poate fi lipsit de una dintre aceste părţi. Pentru a aplica 
această metodă, copiii trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe mijloc. 
În partea stângă se pot nota citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă le vor 
comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă această alegere. Pot nota, 
de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări pe care şi le-au pus atunci când au făcut 
alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot să-şi spună părerea pro sau contra în legătură cu cerinţa dată. 
Această metodă se poate aplica atât la textele în proză, cât şi la cele în versuri, pentru că le dă 
posibilitatea elevilor să exprime prin cuvintele lor tot ceea ce cred,  simt, ştiu, gândesc şi înţeleg 
despre text, fragment. 

Metoda pălăriilor gânditoare 
Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul 
discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/ alege solutia corectă 
Pălăria albă –  deţine informaţii despre tema pusă în discuţie ,face conexiuni,oferă informaţia 
brută aşa cum a primit-o  – informează 
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se 
justifică – spune ce simte 
Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri,pericole,greşeli la soluţiile propuse, 
exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile 



Pălăria verde –   oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, caută alternative {Ce trebuie 
făcut?} – generează idei noi 
Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist 
posibilităţile, creează finalul – efortul aduce beneficii. 

Tehnica cubului este strategia de învăţare care facilitează examinarea unei teme din diferite 
indicaţii-cheie pe fiecare latură a cubului. De exemplu: descrie, compară, asociază, analizează, 
aplică, găseşte argumente pro şi contra. Cubul are 6 feţe, pe care sunt scrise, verbele ce numesc 
operaţiile de gîndire: 
1.  Descrie/ defineşte (se descrie subiectul operei) 
2. Compară (specificul obiectului în raport cu altele, deja examinate) 
3. Asociază (fiecare subiect poate declanşa diverse asociaţii) 
4. Analizează (interpretarea legăturii ca element al întregului) 
5. Aplică (aplicarea în viaţa cotidiană) 
6. Apreciază  (pro sau contra). 

Învăţarea prin cooperare presupune o muncă dinamică, ale cărei etape, care se 
intercondiţionează şi, într-o anumită măsură, se întrepătrund, ar putea fi cele de mai jos: 
– realizarea de destructurări cognitive, etapă în care membrii grupului se confruntă cu sarcinile 
cooperative, acceptă formularea diferitelor idei, disecarea lor, dezbaterea, pentru a face posibilă 
circulaţia şi confruntarea valorilor 
– reflecţia şi tatonarea, etapă care constă în luarea iniţiativei de către membrii grupului, care se 
angajează într-un proces de reflecţie, căutare, tatonare, cercetare şi învăţare, cu toate cunoştinţele de 
care dispun 
– realizarea de interacţiuni şi schimburi verbale între membrii grupului, între aceştia şi învăţător 
pentru sedimentarea ideilor, în cadrul unei dezbateri colective. În această etapă de interacţiuni, 
ideile elevilor sunt exprimate pentru a fi punctate insuficienţele lor. 

Cadranele – reprezintă o tehnică ce presupune extragerea esenţialului dintr-un text analizat, 
de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând implicarea elevilor în înţelegerea 
acestuia. Această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi: 
– Împărţirea tablei în 4 părţi egale. 
– Se propune un criteriu pentru fiecare cadran obţinut. 
– Se citeşte textul. 
– Se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran. 
– Se evaluează rezultatele. 
Avantajele folosirii acestei metode: 
– stimulează atenţia şi gândirea; 
– scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 
– conduce spre esenţializare, sintetizare. 

Metoda poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a 
cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). În evocare: se poate desena 
cadranul şi se pot trece obiectivele sub formă de cerinţe; elevii îşi trasează cadranele şi îşi citesc 
cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie pentru a face însemnările în cadran; În 
realizarea sensului: colaborează, comunică, cer sfaturi şi îndrumări cadrului didactic, dezbat şi 
realizează obiectivele prevăzute; În reflecţie: se confruntă rezultatele, se dezbat, se analizează, se 
fac aprecieri. 

Elevii devin treptat conştienţi de puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi 
organizeze singuri datele, îşi formulează cerinţe, îşi stabilesc obiective devenind mai independenţi 
în învăţare (exemplu: se poate cere ca temă realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate”, 
acestea fiind foarte variate şi cu multiple valenţe funcţionale, unde elevii îşi stabilesc sarcini 
diversificate şi de complexitate crescută). 

Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul în gândirea critic, fac din activitate un 
joc în care elevilor le place să se implice. Este o metodă care place elevilor şi care le cere orientare 



în pagină, le formează gustul estetic, elevii fiind preocupaţi nu numai de ceea ce scriu, ci şi de felul 
în care scriu. 

Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative trebuie să fie: 
– Un sfătuitor – care îşi ajuta elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează şi îşi prezintă propriul 
punct de vedere; 
– Un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi 
prezintă scopurile învăţării; 
– Un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia corect; 
– Un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă toată viaţa; 
– Un partener – care poate modifica ‘’scenariul’’ lecţiei, dacă clasa o cere. 
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Metodele de predare – învăţare specifice limbii şi literaturii române sunt multiple. Pentru a 

putea dezbate importanţa unor metode în asimilarea unor deprinderi şi abilităţi, trebuie să 
cunoaştem semnificaţia conceptului. 

 Prin "metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a cadrului 
didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 
reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau 
mai puţin dirijată” .Sub raportul structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii şi de 
procedee. 

În anumite situaţii, o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. 
problematizarea poate fi inclusă într-o demonstraţie). 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu 
mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o 
anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. 

Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care 
determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor 
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

Metodele specifice predării limbii şi literaturii române sunt: algoritmizarea, analiza 
gramaticală, exerciţiul structural, problematizarea (sau învăţarea prin rezolvarea de probleme), 
modelarea figurativă, instruirea programată, activitatea în grupuri mici , lectura, expunerea, 
prelegerea-dezbatere, simularea, studiul de caz,  reflecţia personală, brainstormingul, comentariul 
literar, interpretarea literară, analiza literară, cubul, cvintetul, ciorchinele, gruparea elevilor în 
funcţie de atitudinea faţă de o problemă, lectura şi rezumarea conţinutului unui text în perechi, 
stabilirea succesiunii evenimentelor, predarea reciprocă, jurnalul cu dublă intrare, tehnica “lasă-mă 
pe mine să am ultimul cuvânt”, realizarea unor predicţii etc.  

Aceste metode pot fi structurate în metode tradiţionale şi metode moderne activ-
participative. 



Comunicarea tradiţională în cadrul  lecţiei se bazează exclusiv pe transmiterea de cunoştinţe 
de către profesor, pe receptare şi imitare de către elev. Acest model de comunicare are la bază ideea 
că anumite cunoştinţe şi informaţii nu trebuie descoperite de elev, ci se transmit şi se comunică 
elevului  prin intermediul limbajului. 

Expunerea, prelegerea, descrierea, explicaţia, povestirea, lucrul cu manualul, sunt câteva 
metode la care recurg profesorii ce utilizează modelul de comunicare tradiţională în cadrul lecţiilor. 

Rolul profesorului este acela de a emite informaţii pe care elevul ce stă pasiv în bancă 
trebuie să le noteze în caiet. A doua zi elevul preia rolul de emiţător al aceloraşi informaţii către 
profesor – acum receptorul propriului mesaj emis. 

Prin metode de tip activ-participative înţelegem orice situaţie prin care elevii sunt solicitaţi 
şi sunt scoşi din ipostaza de obiect al formării şi sunt transformaţi în subiecţi activi, coparticipanţi la 
propria formare.  Aceste strategii de tip activ-participativ vor fi folosite de profesor ţinând cont de 
valenţele formativ-educative ale fiecărei metodă în parte. 

Sub fiecare metodă de predare stă ascunsă o ipoteză asupra mecanismului de învăţare al 
elevului. Profesorii trebuie să se preocupe de găsirea unor metode şi procedee variate adaptate 
diferitelor situaţii de instruire în care elevii vor fi solicitaţi. 

Una dintre metodele active de predare pe care am folosit-o cu succes la clasă este metoda 
cubului pe care o voi descrie mai jos: 

Se realizează în cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; 
Pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, 

COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASICIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; 
Se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse;  
Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând paşii de la 

simplu la complex. 
I. Se propune textul literar ce urmează a fi consolidat; 
                “................................................”,                autor............................................... 
II. Se anunţă şi se explică metoda de lucru ; 
III. Se stabilesc cele şase grupe ; 
IV. Se precizează subiectul de lucru al fiecărei grupe. 
Fiecare grup examinează toate particularităţile unui aspect surprins pe una dintre feţele 

cubului— 
(faceţi un exerciţiu de scriere liberă timp de câteva minute pentru subiectul ales - 10 – 15 

minute) Eeste bine ca răspunsurile să fie originale şi se poate folosi imaginaţia pentru cazurile în 
care nu exista un corespondent în realitate.   

•  Realizaţi descrierea din puncte diferite de vedere; 
•  Compaţi cu alte noţiuni asemănătoare sau diferite; 
•  Asociaţi noţiunile: La ce vă îndeamnă să vă gândiţi? 
•  Analizaţi conceptul: Din ce este făcut, din ce se compune el? 
•  Aplicaţi: Ce puteţi face cu el? Cum poate fi folosit? 
•  Argumentaţi pro sau contra. Luaţi atitudine şi notaţi o serie de motive care vin în sprijinul 

afirmaţiilor voastre.  
După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile înscrise pentru a demonstra 

sistematizarea cunoştinţelor.  
 Prin brainstorming, participanţii identifică idei novatoare pe care le includ într-o fişă a 

grupei. Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev şi a lucrului în echipe. 
Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împărtăşită întregii clase (6 

minute – câte un minut pentru fiecare faţă a cubului). 
 Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă.  
Avantajele acestei metode sunt acelea că  stimulează atenţia şi gândirea, oferă posibilitatea 

elevilor de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare,lucrul 



individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor “cubului” este o 
provocare şi determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor.  

Metodele activ-participative au însă şi dezavantaje:necesită o pregătire mai riguroasă şi mai 
îndelungată,nu pot fi folosite în cadrul oricărei lecţii, bagajul informaţional este mai mic,necesită 
atenţia sporită a elevilor dar şi capacitatea lor de a face conexiuni şi de a descoperi singuri 
răspunsurile. 

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în 
receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de 
elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate. 

Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare- învăţare sunt fundamentale 
pentru buna desfăşurare a activităţii didactice. 

Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale ce 
pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile de evaluare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor. 
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207. ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 

Prof. Mateș Rodica 
Școala Gimnazială ,,Horea” Horea 

 
Într-o comunicare cu dominantă verbală, cum este şi cea educaţională, comunicarea 

nonverbală şi cea paraverbală nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg bine structurat, 
complex şi convergent. 

Definiţiile comunicării nonverbale sunt foarte variate şi majoritatea acceptate, diferenţa 
constând în modul de abordare a procesului de transmitere a semnalelor nonlingvistice. În „The 
Blackwell Encyclopedia of Social Psychology”, M.L. Patterson ia în considerare două accepţiuni 
ale termenului de comunicare nonverbală: „în general se referă la transmiterea de informaţii şi la 
influenţarea prin reacţiile fizice şi comportamentale ale indivizilor”. 

Comunicarea nonverbală oferă un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionărilor 
didactice şi, de altfel, trebuie observat nu numai că nu poate fi despărţită de comunicarea didactică 
în general, ci şi că locul său tinde să fie unul din ce în ce mai important. 

În calitate de profesor în învățământul primar, am prilejul să observ modul în care comunică 
elevii, atât între ei, cât şi în momentele didactice, şi constat că, de multe ori comunicarea verbală nu 
este de ajuns. Pentru un mesaj complet primit de la elevi este absolut necesar să adaug şi 
informaţiile trimise prin intermediul comportamentului nonverbal. În egală măsură, şi comunicarea 
mea trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproduc informaţii verbale, ci trebuie să le 
anim, să le dau profunzime, ajutându-mă de gesturi, de mimică, de tonul vocii şi de toate celelalte 
modalităţi de comunicare nonverbală. 

Gesturile includ mult mai mult decât simplele mişcări al mâinilor sau altor părţi vizibile ale 
organismului. Intonaţiile vocii pot înregistra atitudini şi sentimente la fel de semnificativ ca 
încleştarea pumnului, agitarea mâinii, datul din umeri sau ridicarea sprâncenelor. Răspundem la 
gesturi cu o mare vioiciune şi chiar s-ar putea spune că o facem potrivit unui cod elaborat şi secret 
care nu este scris nicăieri, nu este cunoscut de nimeni şi este înţeles de toţi indiferent de vârstă. 

Faţa defineşte identitatea, exprimă atitudini, opinii şi stări de spirit, arată modul de înrudire 
cu alţii, este marca vizuală a fiecărei fiinţe umane. Extrem de expresivă, faţa umană are trăsăturile 
foarte mobile şi deoarece „vorbeşte pentru ea însăşi” cu elocinţă şi candoare, vocabularul are doar 



câteva cuvinte care să exprime multitudinea şi diversitatea gesturilor sale. Din punct de vedere 
emoţional, faţa este mai puternică decât cuvântul. Înroşirea feţei, ca urmare a exerciţiului fizic, 
jenei, timidităţii, furiei sau ruşinii – formă de manifestare specific umană – este determinată de 
stimuli sociali, ca atunci când devenim centrul atenţiei unui grup, suntem rugaţi să luăm cuvântul 
sau încercăm un sentiment de panică. 

Printre mişcările profesorului se pot înscrie: indicarea tablei şi fixarea privirii spre un anumit 
elev, îndreptarea intenţionată a privirii asupra clasei, aruncarea privirii spre o priză şi înmânarea 
prelungitorului unui elev, în mod ostentativ, mişcarea capului în sens afirmativ sau negativ în timp 
ce un elev răspunde, etc. La rândul lor, şi elevii recurg la nonverbal în reacţia lor la clasă. Printre 
gesturile concrete observabile de către elevi se înscriu: strângerea pumnilor, ce echivalează cu 
ostilitate, mânie sau stres, capul sprijinit în palmă semnifică plictiseală, dar palma (degetele) pe 
obraz, dimpotrivă, denotă interes. Încruntarea, pe de o parte, semnifică mânie, dar, pe de altă parte 
este şi un gest făcut în momentul concentrării, „o adunare a gândurilor” în zona centrală a frunţii. 
Când un elev îşi încrucişează membrele superioare este un gest de apărare, de protecţie, 
simbolizând şi timiditatea; din contră, membrele degajate, braţele deschise denotă relaxare, 
disponibilitate spre comunicare, siguranţă de sine. Aceste mişcări ale elevilor au valoare de feed–
back pentru profesor, dar numai în condiţiile în care profesorul le interpretează corect. 

Privirea, în concepţia lui John Heron, este „cea mai profundă şi intensă, dar în acelaşi timp şi 
cea mai simplă metodă de comunicare în lumea umană”. Atât calitatea de dezvăluitori ai stărilor 
interioare, cât şi puterea de influenţare a sentimentelor şi voinţei asigură ochilor o poziţie 
privilegiată de emiţători şi de receptori de semnale interpersonale. Orice mişcare a ochilor sau a 
pleoapelor, precum şi orice dilatare a pupilei conţin elemente importante de informaţie. Privirea 
furnizează expresiile cele mai nuanţate şi emoţiile cele mai reale. Intenţiile cele mai ascunse nu pot 
fi controlate decât cu mare greutate. Preferăm, mai degrabă, să evităm contactul cu privirea celuilalt 
decât să-i furnizăm informaţii pe care le percepem ca fiind prea intime. Când profesorul adresează o 
întrebare elevilor săi la ora de curs, acesta nu trebuie să numească o anumită persoană, chiar dacă el 
cunoaşte numele tuturor elevilor din sală, ci le observă expresivitatea ochilor. Printr-un astfel de 
comportament el vede cine ştie, doreşte şi vrea să răspundă, dar şi pe cei care nu cunosc răspunsul 
la întrebarea sa. 

Paralimbajul reprezintă modul prin care mesajul oral este transmis, fiind inclus fie în aria 
comunicării verbale, fie în câmpul comunicării nonverbale. Acesta include viteza de vorbire, 
ridicarea sau scăderea tonului, volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii. Când toţi aceşti factori 
sunt adiţionaţi cuvintelor, ei pot schimba înţelesul a ceea ce dorim să transmitem. În privinţa 
intonaţiei, aceasta poate modifica total conţinutul unei fraze, putând să introducă un subînţeles sau o 
ironie. Intonaţia devine o formă a modulării conţinutului lingvistic al mesajului. În cadrul 
comunicării didactice, tonul este unul din factorii care influenţează mesajul transmis, atrăgându-i pe 
elevi sau, din contră, făcându-i dezinteresaţi. Un ton călduros în voce va spori randamentul elevilor, 
va determina creşterea performanţei în achiziţionarea cunoştinţelor. Ritmul, debitul şi intensitatea 
depind de controlul emotiv: vocea este sigură, anxioasă, energică etc. Este de la sine înţeles că cel 
ce vrea să se impună atenţiei va ridica vocea. În sala de clasă profesorul foloseşte o intensitate 
ridicată a vocii în explicaţiile deosebite, la care adaugă şi un ritm mai lent al vorbirii, vorbesc mai 
rar şi mai tare decât în mod curent. Aceeaşi voce o va folosi şi în cazurile în care în clasă există o 
rumoare care perturbă procesul educaţional. Pe de altă parte, elevii vor vorbi clar şi tare atunci când 
sunt siguri pe informaţiile deţinute şi, din contră, vor şovăi şi vor vorbi aproape şoptit în momentul 
în care nu stăpânesc informaţiile. 

Astfel de aserţiuni generale pot fi nelimitate. În ceea ce priveşte comunicarea nonverbală în 
mediul şcolar, aceasta are semnificaţia ei. Unanim, relaţiile afective pozitive stimulează învăţarea. 
Predarea şi învăţarea sunt influenţate de moralul grupului şi de natura relaţiilor întreţinute cu 
membrii grupului. Susţinând acestea, argumentez necesitatea utilizării de către profesor şi a unei 
comunicări nonverbale eficace. Dar, din moment ce procesul educaţional se bazează pe doi membri 
– educator şi educat –, atunci, pentru un dascăl nu este suficient ca el să întrebuinţeze elemente ale 
limbajului nonverbal, ci trebuie să distingă şi modalitatea de comunicare nonverbală a celor pe care 



îi îndrumă, pentru a le înţelege nedumeririle, pentru a le intui întrebările, pentru a le descoperi 
emoţiile şi sentimentele, pentru a asigura un proces educaţional constructiv. 

Observarea conştientă a propriilor noastre acţiuni precum şi ale altora este calea cea mai 
potrivită pentru a înţelege mai bine metodele de comunicare ale celei mai complexe şi mai 
interesante fiinţe de pe glob – omul. 
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208. STRATEGII DE UTILIZARE A JOCULUI  
ÎN ÎNSUŞIREA CONCEPTULUI DE NUMĂR NATURAL 
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Școala Gimnazială ,,Aron- Vodă”, Aroneanu, Iași 
 

Cunoscând faptul că jocul este activitatea fundamentală în grădiniţă, este firesc că acesta să 
fie valorificat la maxim şi în predarea matematicii. În şcoală însă, jocul trece pe planul secund, locul 
lui fiind luat de o altă formă de activitate: învăţarea. Trecerea de la joc la învăţare se realizează prin 
intermediul jocului didactic.  

Acesta ocupă un loc bine determinat în planul de învăţământ al instituţiilor preşcolare, fiind 
cel mai indicat mijloc de desfăşurare a activităţilor de matematică, dar şi a celor de cunoaştere a 
mediului şi de educarea limbajului. 

Se poate spune că jocul didactic matematic este un tip specific de activitate prin care 
învățătorul consolidează, precizează, chiar verifică cunoştinţele copiilor, îmbogăţeşte sfera de 
cunoaştere matematice, pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

Ştiut fiind faptul că îmbinarea elementului instructiv cu cel distractiv în jocul didactic duce 
la apariţia unor stări emoţionale complexe care stimulează şi intensifică procesele de reflectare 
directă şi nemijlocită a realităţii, valoarea practică a jocului didactic matematic constă în faptul că, 
în procesul desfăşurării lui, copilul are posibilitatea aplicării cunoştinţelor însuşite, exersării 
priceperilor şi deprinderilor formate. 

Jocul, ca metodă, cunoaşte o largă aplicabilitate regăsindu-se pe anumite secvenţe de 
învăţare în cadrul tuturor activităţilor matematice.  

Ca formă de activitate, jocul didactic este specific, pentru vârstele mici, iar forma dominantă 
de organizare a instruirii pentru vârstele mai mari o constituie în activităţile de bază  exerciţiu cu 
material individual ce include elemente de joc.  

Prin joc, activitatea matematică devine mijloc de formare intelectuală. Organizarea 
activităţilor matematice sub forma jocurilor didactice realizează modificări semnificative atât în 
conţinutul jocului, dar şi în calitatea proceselor cognitive. 

Învăţătorul poate utiliza ca metodă jocul didactic dacă: 
• utilizează reguli de joc; 
• realizează un scop şi o sarcină din punct de vedere matematic; 
• introduce elemente de joc în vederea rezolvării unei situaţii matematice; 
• conţinutul matematic este accesibil şi atractiv. 

Scopul principal al jocurilor didactice matematice este de a-i înzestra pe copii cu un aparat 
logic suplu, care să le permită să se orienteze în problemele realităţii înconjurătoare, să exprime 
judecăţi şi raţionamente într-un limbaj simplu, familiar. 



Jocurile didactice matematice au o funcţie esenţială. Astfel, funcţia motivaţională a jocului 
îi determină şi pe copiii timizi să fie activi.  

În jocul didactic predomină învăţarea şi nu distracţia. Jocul declanşează momente de bună 
dispoziţie, se încheie cu aprecieri colective sau individuale privind modul de realizare a sarcinii de 
învăţare propusă. 

Prin joc, copilul trece lent, recreativ spre activitatea intelectuală. Prin prezenţa 
caracteristicilor situaţiei de joc, se evidenţiază o angajare deplină a capacităţilor intelectuale ale 
elevilor. 

Jocul didactic îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, 
cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării, exercitând o influenţă formativ-educativă asupra copilului 
în vederea pregătirii pentru şcoală, prevenind şocul şcolarizării. 

Utilizarea jocului ca metodă accentuează rolul formativ al activităţilor matematice prin: 
-  exersarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea); 
- dezvoltarea spiritului de observaţie şi imaginativ-creator; 
- dezvoltarea spiritului de iniţiativă, de independenţă, dar şi de echipă; 
- formarea unor deprinderi de lucru corect şi rapid; 
- înşiruirea conştientă, într-o formă accesibilă, plăcută şi rapidă a cunoştinţelor matematice.         

Convergenţa activităţii didactice cu jocul asigură eficienţa maximă a lecţiei de matematică. 
Făcând exerciţii de gândire logică pe mulţimi concrete (figuri geometrice), copiii dobândesc 
pregătirea necesară pentru înţelegerea numărului natural şi a operaţiilor cu numere naturale pe baza 
mulţimilor şi a operaţiilor cu mulţimi (conjuncţia, negaţia, implicaţia, echivalenţa logică - 
fundamentează intersecţia, reuniunea, complementaritatea, incluziunea şi egalitatea mulţimilor).  

În principal, se solicită efectuarea unei sarcini de clasificare, comparare şi ordonare ale 
elementelor mulţimii după anumite criterii. Exerciţiile de formare de mulţimi după una, două sau 
mai multe însuşiri de culoare, formă, mărime, grosime reprezintă modalităţi de exersare a abilităţii 
de clasificare. 

Jocul face trecerea în etape de la acţiunea practică spre acţiunea mentală, favorizează 
dezvoltarea  aptitudinilor imaginative (imaginaţia reproductivă şi creatoare). Acesta realizează 
trecerea de la reproducerea imitativă la combinarea reprezentărilor în imagini. 

Aprecierea globală și punerea în perechi, deprinderi care pregătesc formarea conceptului de 
număr, se sprijină pe capacitățile de grupare a obiectelor și pe înțelegerea  noțiunii de relație. 

Aceste activități solicită abilități de identificare, grupare, separare, triere, clasificare, 
comparare, ordonare, seriere și formulare de judecăți logice în următoarea   succesiune: 

• trierea și aprecierea apartenenței obiectului la o mulțime; 
• gruparea în două mulțimi disjuncte, acestea presupunând alegerea convenabilă a unor 

criterii; 
• aprecierea cantității prin punerea în perechi, indispensabilă ca operație pentru achiziția 

numărului, prin diverse procedee: suprapunere, alăturare, punere în perechi, numărare. 
 Învățătorul trebuie să ia în considerare faptul că în stabilirea corespondențelor   numerice 
între  mulțimi, așezarea spațială a elementelor joacă un rol hotărâtor, putând   frâna desprinderea și 
conștientizarea însușirilor  numerice ale mulțimilor. 
            Perioada de prenumerație  este caracterizată de: 
■ utilizarea exercițiului cu material individual și a jocului didactic ca metodă sau ca    formă de  
organizare a lecției; 
■ învățarea prin acțiune și verbalizarea acțiunilor; 
■ utilizarea materialelor didactice individuale și a unor tehnici de comunicare specifice grădiniței. 
            Învăţătorul trebuie să utilizeze o serie de jocuri legate de experienţa de viaţă a  elevului, 
apoi, treptat, să utilizeze obiecte matematice care pot conduce la abstractizări şi   generalizări. 
  



Exemplu de joc didactic folosit în activitatea didactică: 
Jocul:  Numărăm şi aflăm 
Scopul jocului: asocierea numărului la cantitate 
Sarcina didactică:  
S – să adauge jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de elemente pentru fiecare  mulțime; 
Elemente de joc: 
a) întrecerea individuală; 
b) recompensa: o bulină roșie pentru cei ce rezolvă corect sarcina. 
Material didactic: jetoane confecționate de învățător; 
Regulile jocului: 
  1 - elevii lucrează individual  asociind numărul la cantitate; 
  2 – jocul se desfășoară sub directa coordonare a cadrului didactic, începând la comanda  
„START”;      durata jocului este de 5 minute și se încheie la comanda „STOP” a  învățătorului.  
Câștigător este desemnat elevul care stabilește corect corespondența între mulțime și cifra 
corespunzătoare numărului de elemente  din mulțime. 
 

Numărăm și aflăm 

Jetoane:  
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După însuşirea conceptului de număr natural  se va trece la studiul operaţiilor de adunare şi 
de scădere, cu un caracter intuitiv corespunzător particularităţilor de vârstă specifice elevilor din 
ciclul primar, folosind ca strategie  jocul didactic  matematic. 
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209. METODE EFICIENTE ÎN PREDAREA MATEMATICII 
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Învățătorul,  cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul  didacticii  moderne, 
cunoscând particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevilor cu care lucrează, valențele 
conținutului pe care trebuie să le atingă prin predare-învățare trebuie  să acționeze pentru a-și 
valorifica pe deplin personalitatea, el însuși devenind un autentic subiect creator în materie de 
articulare a strategiilor, metodelor și procedeelor didactice. 

În alegerea metodei adecvate pentru a transmite anumite cunoștințe rolul dominant le  revine 
obiectivelor și conținuturilor cu care se solidarizează celelalte componente ce intervin în actul 
pedagogic. Utilizarea metodelor nu vizează numai asimilarea de cunoștințe care îi permit 
învățătorului să se manifeste ca purtător competent al conținuturilor învățământului și ca 
organizator al proceselor de predare-învățare. Alegerea unei metode  se face ținând cont de 
particularitățile de vârstă ale elevilor, de particularitățile individuale, de finalitățile educației, de 
psihosociologia grupului școlar,  de natura mijloacelor de învățământ, de experiența didactică a 
învățătorului. 

,,Alături de subiecții care acționează, de obiectivele în numele cărora se duce acțiunea și 
mijloacele care concură la atingerea lor, metodele constituie un element esențial al oricărei activități 
educaționale” afirmă Todoran.  

Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe 
esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se  poate  
realiza  mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

Eficiența unei metode  matematice depinde de modul în care declanșează la copil actul 
învățării și gândirii prin acțiune, de măsura în care determină și favorizează reprezentările specifice 
unei anumite etape de formare a noțiunii.  

Metodele exersează și elaborează funcțiile fizice și psihice ale copilului și conduc la 
formarea unor deprinderi intelectuale, aptitudini, atitudini, capacități și comportamente.    

Metoda problematizării- reprezintă una dintre cele mai utile metode, prin potenţialul ei 
euristic şi activizator.  Această metodă constă în crearea unor dificultăţi practice sau teoretice, a 
căror rezolvare să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare realizate de subiect. 

Se face distincţia între conceptul de  ,,problemă” şi conceptul de  ,,situaţie- problemă”, 
implicat în metoda problematizării.  

Primul  vizează problema şi rezolvarea acesteia din punct de vedere al aplicării, verificării 
unor reguli învăţate, al unor algoritmi ce pot fi utilizaţi în rezolvare.  

O situaţie-problemă desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea 
simultană a două realităţi: experienţa anterioară, cognitiv-emoţională şi elementul de noutate, 
necunoscutul cu care se confruntă subiectul. 

Acest conflict între cunoștințele noi și cele vechi, crearea unei situații problematice duce la 
intrigare și căutare de noi adevăruri.   

O întrebare devine situaţie-problemă atunci când declanşează curiozitatea, tendinţa de căutare, 
de depăşire a obstacolelor.  

În problematizare, importantă este crearea situaţiilor problematice şi mai puţin punerea unor 
întrebări. 

Problematizarea are o deosebită valoare formativă  prin dezvoltarea creativității, flexibilitatea 
gândirii,  stimulează spiritul de explorare și investigare de probleme, cultivă autonomia și curajul 
elevilor de a exprima o opinie. 
         La clasă am   folosit   probleme   care-i  obligă  pe elevi să  construiască  şi să introducă 
diferite soluţii pe baza ipotezei lor.  
         Exemplu: 



           ■ Elevii, împărțiți pe grupe, au avut de găsit cât mai multe soluții pentru rezolvarea 
următoarei situații problemă: 
         Pentru ornarea unei săli de clasă s-au adus 8 lalele, 6 narcise și 4 zambile. Florile trebuie puse 
în 3 vaze, iar în fiecare vază trebuie să fie flori din toate sortimentele.                
         Găsiți cât mai multe variante posibile pentru a pune florile în vază, fără ca să rămână nici o 
floare fără vază. 

Soluţiile găsite de elevi în această problemă au fost multiple: 
 

        vaza 1                                           vaza 2                                             vaza 3  
3 lalele, 3 narcise, 2 zambile 
1 lalea, 2 narcise, 1 zambilă 
2 lalele, 1 narcisă, 2 zambile 
3 lalele, 2 narcise, 1 zambilă 
4 lalele, 1 narcisă, 2 zambile 
5 lalele, 4 narcise, 1 zambilă 
6 lalele, 3 narcise, 1 zambilă 

3 lalele, 2 narcise, 1 zambilă 
6 lalele, 2 narcise, 1 zambilă 
4 lalele, 1 narcisă, 1 zambilă 
2 lalele, 3 narcise, 1 zambilă 
1 lalea, 4 narcise,1 zambilă 
2 lalele,1 narcisă, 2 zambile 
1 lalea, 1 narcisă, 1 zambilă 

2 lalele, 1 narcisă, 1 zambilă 
1 lalea, 2 narcise, 2 zambile 
2 lalele, 4 narcise, 1 zambilă 
3 lalele, 1 narcisă, 2 zambile 
3 lalele, 1 narcisă, 1 zambilă 
1 lalea, 1 narcisă, 1 zambilă 
1 lalea, 2 narcise, 2 zambile 

       
        Elevii au descoperit  că suma celor trei numere este egală cu  18.  
        S-a  pus   în  evidenţă calculul sumei a trei termeni.   
        S-a constatat că într-o vază nu pot fi mai puțin de 3 flori. 
 
        ■ Suma a trei numere egale este 12. Găsiți varianta corectă. 

                             +   + = 12 
       ■ Pentru însuşirea și  înțelegerea probei adunării și scăderii am folosit exerciții de tipul : 
         Completează cu numerele care lipsesc: 
 
16 +           = 19                              24 +           = 27                                  +            5 = 17                           +   4  = 29 
 
 
19-            = 16                                27-            = 24               17-            =   5                  29-         4        =  4 

 
Învățarea pe bază de probleme - presupune ca învățătorul să  relateze problemele și să le 

folosească în clasă fie ca punct de plecare în trezirea interesului elevilor pentru dobândirea de noi 
cunoștințe, fie ca punct de punere în valoare a informației elevilor prin noi combinări sau 
restructurări, în vederea elaborării de noi concepte. 
        ■ Exemplu:  

Elevii au primit 5 jetoane. Ei au fost puși în situația de a găsi cât mai multe variante de  
compunere/descompunere a numărului 5, având ca sarcină de distribuit cele 5 elemente în 2 
mulțimi. 

Au găsit următoarele soluții:  
 
 

 

                
           Se pot folosi probleme care îi obligă pe elevi să construiască ipoteze și să încerce soluții pe 
baza lor. 
          ■ Exemplu: 
          Se dă problema: 
          Mioara are 7 mere și 3 pere. Dintre acestea ea îi dă fratelui său 3 fructe.  

      

5 4 3 2 1 0 

5      
0 1 2 3 4 5 



          Câte mere și câte pere îi rămân Mioarei de fiecare dată? 
          Elevii au găsit următoarele soluții: 

ARE DĂ ÎI RĂMÂN 

mere pere mere pere mere pere 
7 4 3 0 7- 3=4 4-0=4 
 2 1 7-2=5 4-1=3 

1 2 7-1=6 4-2=2 
0 3 7-0=7 4-3=1 

           Predarea problematizată necesită un ansamblu de activități desfășurate pentru formularea de 
probleme propuse spre rezolvare elevilor și acordarea de ajutor din partea învățătorului pentru 
găsirea soluțiilor.         

În concluzie, utilizarea strategiilor didactice în predarea matematicii asigură o metodologie 
diversificată, bazată pe îmbinarea activităților de învățare și munca independentă cu activitățile de 
cooperare, antrenează intens toate procesele psihice și de cunoaștere ale elevilor, asigură condiții 
optime de afirmare individuală și în echipă, dezvoltă gândirea critică, motivația pentru învățare și 
permite evaluarea propriei activități. 
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Formarea deprinderilor ortografice şi de punctuaţie constituie una din principalele sarcini ale 

studiului limbii, sarcină a cărei îndeplinire trebuie urmărită cu perseverenţă şi fermitate de-a lungul 
anilor de şcoală de către toate cadrele didactice. Învăţătorii sunt cei dintâi care răspund de formarea 
acestor deprinderi şi trebuie să asigure organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a 
procesului învăţării scrierii corecte. 

De asemenea sunt datori să explice elevilor, potrivit posibilităţilor lor de înţelegere, că 
limba, ca cel mai important mijloc de comunicare, trebuie să fie vorbită şi scrisă la fel de toţi cei 
care o folosesc. „ Limba copilului este limba vorbită, vie, care corespunde trebuinţelor şi intereselor 
sale”.1   

Bazele deprinderilor ortografice şi de punctuaţie se pun concomitent cu învăţarea  citit-
scrisului şi cu formarea primelor cunoştinţe teoretice elementare‚ se amplifică şi se consolidează cu 
treptata însuşire a noţiunilor şi sistemului noţiunilor de limbă. Aceste cunoştinţe şi noţiuni constituie 
punctul iniţial şi fundamental teoretic al deprinderilor respective. Cele mai multe dintre regulile şi 
deprinderile ortografice derivă şi se sprijină pe cunoştinţele de fonetică, morfologie şi chiar de lexic, 
iar cele de punctuaţie, pe cunoştinţele de sintaxă.  

Procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor ortografice şi de punctuaţie este un proces 
de lungă durată, el începe încă din clasa I, odată cu învăţarea citit-scrisului şi se perfecţionează apoi 
                                                      
1 Ioan Serdean, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, pag. 

112. 



în clasele următoare. Regulile ortografice şi de punctuaţie însuşite de elevii din clasele I-II au o 
slabă fundamentare teoretică. Datorită lipsei unor reguli la aceste clase, se recurge frecvent la 
explicaţii şi rezolvări situaţionale. Acestea au menirea, în primul rând, de a preveni eventualele 
greşeli şi chiar de a pregăti (prin semnalarea unor situaţii, a unor cazuri concrete, particulare) 
elaborarea ulterioară a unor reguli noi. 

În vederea însuşirii deprinderilor de scriere corectă de către elevi, e necesar să se respecte 
principiul particularităţilor de vârstă. „Învăţarea ortografiei trebuie să urmeze evoluţia genetică a 
copilului: trebuie să comunicăm reguli de ortografie numai în limbajul vârstei şi să folosim pentru 
învăţarea lor numai procedeele îngăduite de structura mintală caracteristică stadiului respectiv de 
dezvoltare psihică a elevilor”.2  

Potrivit acestui principiu, la clasele mici, însuşirea scrierii corecte necesită participarea 
analizatorilor auditivi, vizuali şi verbo-motori. 

Rolul analizatorului auditiv apare în mod pregnant în însuşirea ortografiei acelor cuvinte 
care se scriu cum se pronunţă, conform principiului fonetic. Un alt aspect al importanţei acestui 
analizator îl prezintă însăşi analiza pe care elevii, sub conducerea învăţătorului, o fac pentru a-şi 
însuşi reprezentarea corectă a scrierii unui cuvânt a cărei regulă de ortografie n-o cunosc. De 
exemplu, pentru scrierea cu doi sau trei i la pluralul unor substantive (băieţii, geamgiii, etc), scrierea 
diferită a genitivului singular la unele substantive feminine (păpuşii, cutiei), elevii claselor mici nu 
au cunoştinţele teoretice corespunzătoare. 

În aceste cazuri, având în vedere corespondenţa dintre ortografie şi modul corect de 
pronunţare a cuvintelor, şi recurgând la analizatorul auditiv, pe baza analizei fonetice a cuvintelor 
am prevenit eventualele grafii greşite. 

Deci, auzul fonematic al micului şcolar are un rol deosebit în formarea deprinderilor de 
scriere corectă. Acesta permite perceperea corectă a sunetului şi recunoaşterea rolului acestuia în 
înţelegerea sensului cuvintelor. Un auz fonematic deficitar duce la o receptare acustică incorectă a 
sunetelor, la înregistrarea lor confuză. În astfel de situaţii, este tulburată activitatea sistemului 
senzorial-auditiv al vorbirii, activitate care, în situaţie normală, permite asimiliarea, precizarea, 
gruparea şi diferenţierea sunetelor vorbirii noastre.  

Se pot semnala întârzieri în formarea percepţiei audio-verbale şi a analizei fonematice, adică 
a diferenţierii logice a sunetelor chiar şi la unii elevi cu auzul normal. Ca urmare, pentru înţelegerea 
fiecărui fonem ca unitate logică separată a cuvântului, trebuie pus accent pe formarea percepţiei 
audio-verbale. 

O atenţie deosebită pentru dezvoltarea auzului fonematic se acordă descompunerii 
propoziţiei în cuvinte, a cuvintelor în silabe şi a silabelor în sunete, apoi realizării, pe plan verbal  şi 
auditiv, a drumului invers: sunet, silabă, cuvânt, propoziţie. Un elev care are capacitatea de a face 
exerciţii de analiză şi sinteză fonetică are posibilitatea să identifice cu uşurinţă structura fonetică a 
cuvintelor care urmează să fie scrise. 

Un rol deosebit în prevenirea greşelilor de ortografie îl are pronunţia corectă, ţinând seama 
de principiul că „ceea ce poate rămâne nedistins în pronunţare poate de asemenea fi nedeosebit în 
scriere”.3 

O analiză fină a componentelor asigură dezvoltarea aparatului verbo-motor de care depinde 
pronunţarea clară a sunetelor şi cuvintelor conform normelor ortoepice ale limbii române şi care, de 
fapt, reprezintă o condiţie de bază a realizării unui început bun în învăţarea corectă a citirii şi, mai 
ales, a scrierii, ştiut fiind faptul că o mare parte din regulile ortografice transpun în planul 
reprezentării grafice, normele ortoepice ale limbii noastre literare. De aceea, în clasa I, este necesar  
a se pune bazele unei pronunţări corecte, care va uşura procesul scrierii corecte. 

„Exerciţiile de educare a auzului şi a pronunţiei se folosesc în interesul ortografiei atunci 
când regula de ortografie concordă cu norma ortoepică”. 4  Aceste exerciţii se folosesc pentru 
prevenirea unor pronunţii greşite şi corectarea pronunţiei neliterare intrate ca atare în deprinderi. 
                                                      
2 George Beldescu, Ortografia în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, pag. 229. 
3 Alexandru Graur, Mic tratat de ortografie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pag. 109. 
4 George Beldescu, Ortografia în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, pag.115 



În prima situaţie, obiectul exerciţiului este orice cuvânt nou pe care-l învaţă elevii şi care se 
scrie aşa cum se pronunţă literar. Exemple: gingaş, miresme, festivitate. Un termen nou devine 
achiziţie autentică numai când este învăţat împreună cu pronunţarea şi scrierea lui corectă. 

În a doua situaţie, obiectul exerciţiului este orice pronunţie regională (uşe, cuţât, ghie, etc) 
sau semi-cultă (conrupt, pâine intermedială, etc). Asemenea cuvinte au fost pronunţate corect, 
analizate fonetic, scrise la tablă şi apoi copiate în caiete de către elevi. Prin exerciţiile corective am 
urmărit să-i fac pe elevi conştienţi de deosebirea dintre pronunţia cuvintelor respective şi modelele 
literare şi să le formez deprinderi de pronunţare conform cu modelul. Pronunţia corectă nu se 
deosebeşte totdeauna prin simpla imitare a modelului. Sunt necesare exerciţii repetate pentru a le 
forma elevilor deprinderi de a pronunţa corect oricând cuvântul respectiv şi cuvintele cu aceeaşi 
normă fonetică. 
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Elevii cu nevoi educative speciale  sunt  parte a societăţii  noastre, aceştia mai mult decât  

ceilalţi copii au nevoie de o permanentă colaborare şi socializare cu alţi copii pentru  asigurarea 
integrării sociale a lor. Prin contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare, prin implicarea 
alături de ei la diverse activităţi, se realizează minimalizarea separării şi reducerea chiar până la 
înlăturare, în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, comportamente neadecvate, contribuind la 
îmbunătăţirea modului lor de viaţă. 

Tendinţa de a sprijini şi crea cadrul necesar asigurări  integrării sociale şi  profesionale  a  
copiilor cu nevoi speciale este cu atât mai eficientă cu cât mai activă, argumentul suprem 
constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea de roluri sociale 
proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc. Această formă 
de organizare a procesului instructiv-educativ oferă  posibilitatea contactului direct cu natura și 
reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare (educaţia pentru mediu, activităţi recreative, 
programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.).  

În cazul elevilor cu CES, educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care 
întâmpină dificultăţi în acest sens –  educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite 
elevilor care în mod usual întâmpină dificultăţi de învăţare și au un nivel scăzut de performanţă 
şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili. 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului 
de bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la 
care educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi 
responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă.  

Nevoia de a se simţi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul 
să se simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile 
opinii, se va simți băgat în seamă și va simți că deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi 
consultați cu privire la diferite jocuri sau activități.  



Nevoia de a fi responsabil – activitățile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi 
diferite sarcini ( educația outdoor este printre altele o formă de învățare organizată și structurată, 
astfel ca profesorul să aibă în vedere implicarea tuturor elevilor în activitățile propuse ); sub 
supravegherea profesorului/educatorului, fiecare copil primește diferite responsabilități și sarcini 
pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu, dacă se optează pentru o activitate de ecologizare, 
un elev poate primi sarcina de a curăța pomii, chiar și un elev cu CES poate avea sarcina de a uda 
florile – este important însă ca prin comunicarea cu elevul, profesorul să-i insufle acestuia 
sentimentul că prin ceea ce întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel el va conștientiza că are o 
responsabilitate față de protejarea mediului).  

Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, nu 
va aduce decât beneficii dezvoltarii fizice, psihice ale elevului. Jocul este o caracteristică principală 
a copilăriei, de aceea este important ca elevii să fie stimulați în mod constant să se joace, să alerge, 
să participe la diferite activități în mod activ.  

Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educației outdoor este 
aceea că este o modalitate de succes de a depăși unele dificultăți ale copilului ( psihice, fizice, 
sociale, emoționale sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei 
comunități; se consideră ca mediul din interiorul clasei este mai degrabă unul competitiv, în timp ce 
cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu ceilalți, 
să colaboreze.  

Nevoia de a se simti în siguranță - un aspect pe care literatura de specialitate îl consideră 
important în abordarea educației outdoor este că aceasta trebuie să țină cont de această nevoie. 
Interiorul clasei este mult mai sigur pentru elevi, în timp ce mediul exterior implică diferite riscuri 
și situații neprevăzute care pot avea efect negativ. Profesorul trebuie sa identifice posibilele riscuri 
care pot să apară și să conceapă un plan de management al riscului, despre care vom vorbi mai 
târziu întrucât este un aspect deosebit de important care i-a facut pe unii specialiști in domeniu să 
nege utilitatea utilizării educației outdoor.  

Nevoilor de adaptare a copiilor cu dizabilităţi li se adresează educaţia nonformală, ea fiind, 
aşa cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a accede la o 
şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale”. În situaţia în care 
pornim de la conceptul că orice copil are dreptul la educație, în mod special copilul cu dizabilităţi, 
care trebuie permanent stimulat pentru a se putea ajunge la un grad cât mai mare de recuperare sau 
chiar independenţă a acestuia, s-a constat că activităţile desfăşurate într-un cadru non formal 
motivează elevii cu CES. Prin aceste activități se mărește semnificativ timpul de captare şi retenţie a 
atenţiei, le crește stima de sine, încrederea în forțele proprii, își schimbă atitudinea față de învațare, 
crește receptivitatea și interactivitatea elevului, stimulează creativitatea, memoria de lungă durată.  

Educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, întrucât ca şi aceasta, educația 
outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învățare, 
minimalizând constrângerea specifică școlii, oferă o utilitate practică imediată cunoștințelor 
învățate, se desfășoară în contexte diferite având un cadru de învățare și un conținut lejer, folosește 
metode care stimulează implicarea și participarea, are o structură și o planificare flexibilă, procesul 
învățării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa participanţilor.  

Este timpul să conştientizăm beneficiile şi facilităţile acestui tip de educaţie, „să părăsim 
prispa” instituţiei/ clădirii pentru a ne aventura cu puţină creativitate şi imaginaţie în natura ce încă 
ne înconjoară, „ să rupem barierele” înălţate de rutină, indiferenţă, comoditate şi uneori de 
necunoaştere, şi, să oferim copiilor noştri o alternativă interesantă şi mai atractivă. 

Dintre beneficiile şi facilităţile oferite de activităţile de tip outdoor putem decela 
următoarele, lăsând lista deschisă: 

• Un cadru natural mai plăcut, mai relaxant în care copiii să se manifeste mai liber, autentic, 
unde au posibilitatea de a prezenta un comportament firesc, necenzurat de formalismul şi rigiditatea 
înstituţiilor şcolare; 

• Un mediu mai provocator/ stimulator care să răspundă curiozităţii naturale/fireşti a 
copiilor, care să incite la investigare, cercetare şi să rezulte cunoaştere, învăţare reală, practică; 



• Contactul direct cu natura, în acest mod copiii având posibilitatea interacţiunii cu 
elementele mediului înconjurător fără vreo mijlocire, fără substitute, fără simulare artificială; 

• Dezvoltarea personală a celor implicaţi, care, îşi pot evalua, măsura forţele propri, îşi pot 
învinge temeri, depăşi convingeri personale şi dificultăţi de învăţare, pot trece bariere sociale etc.; 

• Mişcarea implicată de activităţile de tip outdoor duce la o dezvoltare fizică dezirabilă care 
reprezintă de asemenea un beneficiu major, duce la o sănătate corporală şi mentală mai mult decât 
semnificativă care la rându-le influenţează funcţionarea corespunzătoare a organelor interne şi a 
organismului în ansamblu; 

• Dezvoltarea socio-emoţională armonioasă este o altă rezultantă a acestui tip de educaţie 
deoarece prin relaţiile interpersonale stabilite între participanţi (copil-copil, copil-adult) se dezvoltă 
spiritul de echipă, de fair-play, apartenenţa la un grup social, creşte gradul de implicare/participare 
activă, se intensifică relaţiile sociale, se diversifică şi nuanţează formele comunicării sociale/ 
personale; 

• Exersarea aptitudinilor mai puţin vizibile/ cunoscute care nu pot fi observate/ exersate în 
sala de clasă; 

• Educaţia outdoor permite un nivel ridicat de creativitate/ ingeniozitate, atât din partea 
organizatorului, al coordonatorului cât şi din partea participanţilor, în ceea ce priveşte proiectarea 
activităţii, conceperea acesteia sau în prezentarea diferitelor soluţii identificate în rezolvarea 
problemelor ridicate; 

• Latura interactivă a activităţilor în aer liber conduce la o mai bună cunoaştere a copiilor, 
cunoaştere a acestora în diferite ipostaze şi situaţii de învăţare pe axa comportament-atitudine-
aptitudine. 

Cu toate beneficiile şi facilităţile enumerate mai sus, educaţia outdoor, în esenţa sa, poate fi 
un proces complex care presupune deopotrivă bună organizare, implementare şi evaluare, care 
necesită timp, creativitate, seriozitate şi deschidere spre inovaţie din partea educatorilor. 

La sfârşit, vrem să adăugăm câțiva factori frenatori observați în jurul nostru în ceea ce 
priveşte organizarea activităţilor de tip outdoor la nivel preşcolar şi școlar: 

• Lipsa unei legislaţii clare şi a unor norme metodologice de aplicare coerente care să 
reglementeze acest tip de educaţie şi care să-i stabilească locul în curriculumul şcolar; 

• Reticenţa la nou, la schimbare a multor cadre didactice; 
• Riscurile aferente activităţilor organizate în aer liber pe care cadrele didactice nu sunt 

dispuse să şi le asume din teamă, comoditate sau presiuni sociale din partea colegilor, a direcţiunii 
sau a părinţilor copiilor; 

• Formarea iniţială şi/sau continuă insuficientă a cadrelor didactice în ceea ce priveşte 
activităţile de tip outdoor; 

• Lipsa parteneriatelor sociale /educaţionale cu organisme şi instituţii din comunitatea locală 
sau formalismul prea mare a celor existente, care să sprijine organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
în mediul natural, care încă face parte din habitatul uman. 

În lumea reală, considerată normală, deficiența nu reprezintă decât o altă latură a 
normalității.      În acestă lume tendința este aceea de a-i marginaliza pe cei care nu sunt la fel ca 
noi. Persoanele cu dizabilități nu duc povara deficienței lor ci povara atitudinii pe care o au cei din 
jur cu privire la ea. Se presupune că toate persoanele au drepturi egale, dar persoanelor cu 
dizabilități nu li se oferă aceleași șanse de integrare în societate, deși acestea se străduiesc să țină 
pasul. Într-o lume funcțională acestor persoane trebuie să li se ofere șansa de a se dezvolta în mod 
cât mai normal sub aspect personal, profesional, fizic, psihic și social. 
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212. ROLUL IMAGINAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 
 

Codaț Ancuța-Loredana, Școala Gimnazială,, Iuliu Maniu” 
Pop Agnes-Nora, Școala Gimnazială Nr. 1 Mirșid 

  
Albert Einstein spunea că „imaginația e mai importantă decât cunoștințele; acestea sunt 

limitate pe când imaginația nu are limite”. 
Putem defini imaginația ca fiind acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obținerea 

unor reacții, fenomene psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor.  
Imaginația școlarului mic poate reconstitui evenimente din trecut, fapte istorice la care nu a 

participat, creând premisele înțelegerii acestora. Legătura cu viața și experiența lor anterioară 
contribuie la dezvoltarea acestei capacități.  

Creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea unor produse reale ori 
mintale, constituind un progres în plan social. Când vorbim despre creativitate ne gândim la 
noutate, originalitate, inventivitate, îndrăzneală. 

Principala componentă a creativității este imaginația  motivată de dorința de a realiza ceva 
deosebit, ceva nou. O altă componentă  implicată este voința și perseverența deoarece nu este un 
lucru facil să realizezi ceva inovator, ci trebuie să se facă numeroase încercări. 

La intrarea în școală, imaginația copilului este relativ bine dezvoltată.  
Conținutul diferitelor discipline de învățământ solicită imaginația reproductivă, copilul fiind 

pus adesea în situația de a imagina și reconstitui  realități pe care nu le-a cunoscut niciodată. 
Imaginația contribuie la înțelegerea de exemplu a timpului istoric, la dezvoltarea înțelegerii 
relațiilor dintre fenomene, evenimete, împrejurări, la formarea altor noțiuni. Astfel imaginația 
reproductivă devine mai bogată, mai complexă, operează cu termeni și împrejurări din ce în ce mai 
variate. 

În stransă legătură cu imaginația reproductivă se dezvoltă imaginația creatoare. 
Formele creative ale imaginației școlarului mic sunt stimulate de joc și fabulație, de 

povestire și compunere, de activități de muncă sau contactul cu natura. 
 Aceste caracteristici ale creativității se fac evidente în produsele activității elevului, în 

desenele după descrieri, picturile după natură, în modul cum relatează lecția învațată acasă sau 
lectura suplimentară citită.  

 Micul școlar ascultă și citește cu plăcere povești și basme, datorită faptului că acestea îi 
stimulează imaginația și îi măresc interesul pentru tot ce există în lume și îi încurajează să viseze la 
ce ar putea exista. 

 Domeniile în care se manifestă creația artistică la școlarul mic sunt numeroase. Dintre ele 
enumăr desenul, compunerea muzicală, compunerea literară. 

În zilele noastre, metodele de învățământ reprezintă moduri de acțiune, instrumente cu 
ajutorul cărora elevii își însușesc (cu ajutorul profesorului sau independent) cunoștințe, își formează 
priceperi, își dezvoltă atitudini, aptitudini, deprinderi practice și intelectuale. 

Cele mai valoroase metode și strategii de predare care dezvoltă creativitatea, ajută învățarea 
autentică sunt: învățarea prin dezbatere, învățarea prin cercetare, învățarea pe bază de proiect,  
învățarea aventură. 

1. Învățarea prin cercetare presupune participarea directă și activă a elevului împreună cu 
profesorul la cercetarea științifică, la reconstituirea procesului științific care a dus la realizarea 
cunoștințelor și la descoperirea adevărului. Autoritatea cadrului didactic este înlocuită cu 
cooperarea științifică pentru a asigura succesul experimentului.  



Elevul explorează direct realitatea și învață să valorifice documente și vestigii istorice ca 
surse de cunoaștere, prin care se pot descoperii adevăruri și informații. 

Piaget a dovedit ce valoare hotărâtoare pot avea activitatea proprie a copilului şi 
manipularea lucrurilor pentru formarea operaţiunilor mintale şi a schemelor de asimilare: 
“Adevărata însuşire de cunoştinţe, privită chiar sub aspectul ei intelectual, presupune activitatea 
proprie a copilului, deoarece orice act de înţelegere include un joc de operaţiuni şi pentru că aceste 
operaţiuni nu funcţionează cu adevărat, decât în măsura în care au fost pregătite prin acţiuni în 
sensul propriu al cuvântului”. 

Metodă de tip euristic, este utilizată în procesul instructiv pentru a declanșa gândirea, 
activitatea independentă și efortul personal al elevului. Problema  este reprezentată de o dificultate, 
un obstacol, o necunoscută care poate fi rezolvată cu ajutorul cunostințelor dobândite anterior.  

Este o modalitate  de participare activă și interactivă care prin crearea unor situații de 
învățare pune elevul în situația de a rezolva o problemă care reflectă aspecte din lumea reală cu 
ajutorul experiențelor și eforturilor proprii. Ea presupune operaționalizarea conceptelor învățate și 
formarea priceperilor și deprinderilor de folosire a acestora pentru a rezolva probleme la nivel 
teoretic sau practic. 

Este o platitudine că formarea deprinderilor practice și teoretice  se poate realiza prin simpla 
enunțare și ascultare. Pentru ca acest lucru să fie posibil e nevoie să se execute, să se facă și refacă 
subiectul până când devine cunoscut, familiar și până când apare automatismul și se internalizează. 

Elevul poate fi implicat printr-o temă, un proiect pentru a găsi soluționarea unei probleme 
reale. 

 Este o metodă activă pentru că elevul “învață” să rezolve exerciții și probleme  printr-o 
activitate complexă de exersare a abilităților în contexte diferite, realizându-se transferul și 
conexiunea inversă. Exersarea diferitelor operații ajută flexibilitatea gândirii, ajuntă pentru o 
cunoaștere mai bună a realității, pentru ca elevul este pus să reflecte asupra obiectelor, fenomenelor, 
proceselor învățate. De asemenea dezvoltă inventivitatea și originalitatea elevilor și capacitatea lor 
creatoare. 

Profesorul spijină copiii în formularea de întrebări și probleme și va coordona formularea 
unor alternative de rezolvare, selectarea soluției, rezolvarea și verificarea soluției.  

2. Învățarea bazată pe proiecte 
Abordarea a fost dezvoltată de William Heard Kilpatrick care a publicat în anul 1918 un 

studiu ( The Project Method ) despre acest  tip de învățare, care apoi a fost folosit în diferite formule 
de educație. 

Învățarea bazată pe proiect este o abordare comprehensivă care angajează elevii într-o 
investigaţie bazată pe cooperare (Bransford & Stein, 1993). Este o activitate care implică un grup de 
participanţi pentru a suplimenta sau întări metode de învăţare tradiţionale (Digital Art, 2000). Este 
un tip de învăţare în care nu există predare formală, atenţie mare fiind acordată autonomiei şi 
autocoordonării elevilor (D.Jacques, G.Gibbs, 1993) 

Metoda presupune o micro-cercetare sau o investigare profundă a unui subiect care este de 
interes pentru copii.  

Proiectul urmărește adunarea de informații, prelucrarea și interpretarea lor, sintetizarea, 
reflecția personală dar și cooperarea pentru  finalizarea sarcinii. 

Etapele învățării bazate pe proiect sunt descrise de  B. Campbell astfel: 
1. Stabilirea scopului 
2. Formularea scopului sub forma unei întrebări 
3. Identificarea a cel puțin trei surse de informare ce vor fi utilizate pentru a răspunde la 

întrebări 
4. Descrierea pașilor care vor duce la atingerea scopului 
5. Găsirea a cel puțin 5 idei importante care să fie investigate in cadrul proiectului 
6. Identificarea a cel puțin trei metode care vor fi utilizate în prezentarea proiectului 
7. Organizarea și planificarea în timp  
8. Stabilirea felului în care proiectul va fi evaluat 



Este un proces în care elevii sunt încurajați să investigheaze, să descopere,  să prelucreaze 
informaţii, sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, realizarea şi evaluarea 
activităţilor. Copiii sunt puşi în situaţii practice în care sunt determinaţi să experimenteze deprinderi 
şi capacităţi noi şi să le consolideze. Modaliatetea principală utilizată în atingerea scopurilor 
individuale şi de grup este cooperarea. 

Permite elevilor achiziționarea unor deprinderi de bază: cititul, scrisul, socotitul şi 
raţionamentul matematic; capacităţi legate de gândire: a învăţa, a raţiona, a gândi creativ, a lua 
decizii, a rezolva probleme dar și a unor calităţi personale: responsabilitate individuală, sociabilitate 
şi integritate morală, stimă de sine şi autoconducere. 

Învăţarea prin cooperare, lucrul individual şi colectiv, dezvoltarea autonomiei şi iniţiativei 
elevilor, valorizarea fiecărui elev sunt elemente pe care trebuie să le aibă în vedere profesorul,  
căutând să proiecteze şi să realizeze activităţi plăcute şi eficiente.  
Portofoliile obținute în urma utilizării metodei proiectelor realizate de copii sub îndrumarea 
profesorului sunt mărturia lucrului bine făcut şi a eficienţei metodei.   

3. Învățarea aventură /de tip expedițional 
Învățarea aventură sau de tip expedițional este o modalitate de participare activă a elevilor în 

procesul de învățare prin crearea de grupe eterogene și ducerea acestora în zone cu potențial ridicat 
de explorare geografică, socială și culturală pentru o perioadă limitată de timp. Sunt specifice 
experiențele de învățare non-formale, elevii confruntându-se cu anumite provocări, în contexte 
naturale.  

Metoda le adresează elevilor o provocare de studiu, explorare, investigare, creație, 
presupune rezolvarea unor probleme atractive, cu caracter integrat. Favorizează comunicarea 
interculturală, solicită gândire superioară, inventivitate și oferă premisele formării unei adevărate 
comunități de învățare. 

Beneficiile aplicării metodei sunt: explorarea mediului natural și social, realizarea de 
investigații, dezvoltarea unor reflecții personale/colective cu privire la probleme de mediu, ale 
comunității. Scopul metodei este de a dezvolta laturile cognitive, sociale și culturale. 

 Metodele folosite în predarea integrată se individualizează prin câteva note definitorii: 
- pun accentul pe procesele de cunoaștere și nu pe produsele cunoașterii, sunt metode care îl 

învață pe elev să învețe, să lucreze independent; 
- importantă este cunoașterea operațională, învățare prin acțiune, manipulare pe plan manual 

și mintal al obiectelor și acțiunilor; 
- sunt metode activ-participative, de interacțiune colectivă care facilitează și intensifică 

schimbul informațiilor, ideilor și confruntarea de opinii. 
- au un caracter solicitant, punând în funcțiune forțele intelectuale ale elevului: gândirea, 

memoria și voința. 
- au un caracter formativ- educativ accentuat, raportat la nivelul de angajare și participare 

individuală și colectivă a elevilor în procesul de învățământ. 
Gradul de activizare și participare variază de la o metodă la alta în funcție de modul în care 

sunt îmbinate elementele de dirijare a învățării cu cele de muncă independentă. 
 Metodele folosite la clasă, atât cele tradiționale cât și cele moderne stimulează creativitatea 

elevilor, îi încurajeză și îi ajută să devină mai pregătiți pentru lumea de mâine. 
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213. EFICIENŢA  JOCULUI  DIDACTIC  ÎN  STUDIEREA  LIMBII 

ŞI  LITERATURII  ROMÂNE  LA  CLASELE I – II 
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Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Vaslui 

 
     În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă locul preferat. Doar jucându-se, el îşi satisface 
nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri 
şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare . 
     Jocul dezvoltă funcţiile latente, fiinţa cea mai înzestrată fiind aceea care se joacă mai mult, astfel 
că, în copilărie, jocul duce la antrenarea funcţiilor fiziologice şi psihice . 
          Ajuns la vârsta de 6-7 ani, copilul începe procesul de integrare în viaţa şcolară, ca o necesitate 
obiectivă determinată de cerinţele dezvoltării sale multiple. Cunoscând locul pe care-l ocupă jocul 
în viaţa copilului, realizăm eficienţa folosirii lui în procesul instructiv- educativ şi importanţa 
deosebită în creşterea acţiunii formative a şcolii . 
     Folosirea jocului didactic în procesul instructiv- educativ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să 
devină interesat de activitatea pe care o desfăşoară, face ca cei timizi să devină mai volubili, mai 
activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi 
tenacitate în răspunsuri . 
     Jocul didactic poate fi folosit cu succesul scontat în captarea atenţiei elevilor pe tot parcursul 
activităţii didactice în înlăturarea plictiselii, dezinteresului şi ne asigură reuşita actului didactic 
pentru că pune în funcţiune toate forţele intelectuale ale copiilor, precum şi trăirile afective. 
     Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea lui metodică, de modul în 
care noi, învăţătorii, ştim să asigurăm o concordanţă deplină între elementele ce-l definesc. 
În contextul celor menţionate mai sus, jocurile didactice se pot adapta cu succes la dezvoltarea 
vorbirii şi la însuşirea conştientă a citit-scrisului. Unele dintre aceste jocuri le-am folosit pentru 
activizarea, îmbogăţirea, diversificarea vocabularului, însuşirea structurii gramaticale a limbii, fie 
pentru dezvoltarea auzului fonematic, formarea deprinderilor de citire şi scriere corectă, dezvoltarea 
exprimării orale şi scrise, etc. 
 I.Jocuri pentru dezvoltarea vorbirii elevilor  
a) Jocuri pentru activizarea, îmbogăţirea şi diversificarea vocabularului 
La început de clasa I, când copilul a luat primul contact cu şcoala, pentru a mă convinge de nivelul 
de dezvoltare a  vocabularului am organizat jocul ,,Cine spune mai multe cuvinte despre 
…”(obiectele din clasă, lucrurile şcolarului, îmbrăcăminte, etc.). Am insistat mai mult asupra 
copiilor ce au prezentat fenomene de inhibiţie verbală şi le-am cerut nu numai o enumerare a 
obiectelor, ci şi includerea cuvintelor în propoziţii, pentru a-i obişnui să se exprime în propoziţie . 
     Primul contact cu şcoala având loc în anotimpul toamna am inclus în lecţie şi jocuri legate de 
acest anotimp. Dintre aceste jocuri amintesc : ,,A venit toamna” şi ,, Săculeţul fermecat”.La primul 
joc copiii sunt aşezaţi în cerc, iar în mijlocul cercului conducătorul jocului, care reprezintă toamna. 
Copiii se învârtesc în cerc, în timp ce conducătorul jocului le adresează următoarea întrebare în 
versuri: ,,A venit toamna la noi /După ce o cunoaşteţi voi ?”. La sfârşitul recitării acestor versuri, 
cercul se opreşte, iar conducătorul jocului întinde mâna spre un copil.Acesta dă răspunsul la 
întrebare, menţionând unul dintre semnele sosirii toamnei. Dacă răspunsul este corect, copilul 
respectiv devine conducătorul jocului . 
    La al doilea joc am cerut copiilor să recunoască legumele şi fructele aşezate în ,,săculeţul 
fermecat” prin atingerea şi descrierea orală .Ambele jocuri au constituit prilejuri de a activiza 
vocabularul elevilor şi de a-şi forma reprezentări despre toamnă şi caracteristicile ei, despre legume 
şi fructe. 
     Pentru îmbogăţirea vocabularului elevilor cu cuvinte ca sugativă, călimară , etichetă ,acuarelă 
,riglă ,etc. am apelat la jocul ,,De-a librăria”.Obiectele menţionate mai sus au fost aşezate pe masă 
,un elev era vânzătorul, iar ceilalţi cumpărătorii.Ei au avut sarcina de a descrie obiectul cerut în aşa 



fel încât vânzătorul să-l recunoască şi să-l denumească .Vânzătorul a dat obiectul cerut numai 
copiilor care au descris corect însuşirile obiectului şi s-au comportat civilizat. Acest joc mi-a oferit 
posibilitatea de a forma la elevi deprinderi de comportare civilizată . 
     Pentru consolidarea cunoştinţelor legate de cele patru anotimpuri, precum şi cu familiarizarea cu 
ordinea cronologică a lunilor anului, la sfârşitul perioadei post –abecedare, după ce s-au predat 
lecţiile legate de cele patru anotimpuri, am organizat jocul cu titlul ,,Anotimpurile”. Pentru acest joc 
am folosit patru tablouri reprezentând fiecare câte un anotimp. Sub fiecare tablou erau trei 
buzunare. Doisprezece copii din clasă au primit câte un cartonaş pe care era trecută o lună a anului, 
iar ceilalţi au primit cartonaşe cu caracteristicile fiecărui anotimp. Sarcina celor 12 era aceea de a 
aşeza cronologic lunile anului în buzunăraşele fiecărui tablou, în funcţie de anotimpul ce-l 
reprezintă. Ceilalţi copii au avut ca sarcină să citească caracteristica trecută pe cartonaş şi să 
precizeze cărui anotimp îi aparţine. Jocul antrenează întreaga clasă, iar caracterul său competitiv le 
produce trăiri afective deosebite . 
     Tot în perioada postabecedară am organizat jocul ,,Ce zi este ?” cu scopul de a familiariza elevii 
cu denumirea zilelor săptămânii. Pentru joc, copiii au fost aşezaţi în semicerc. Dintre ei au fost aleşi 
doi: unul înhămat cu o sfoară, fiind ,,căluţul”, iar celălalt ,,vizitiul”. Cei doi aleargă în faţa 
semicercului, vizitiul spunând următoarele versuri :,,În trăsură m-am suit / Sunt luni şi am pornit / 
Să mă plimb frumos prin clasă / Până la ziua ce urmează. La sfârşitul acestor versuri ,,căluţul” se 
opreşte în fața unui copil şi îi pune următoarea întrebare: ,,Ce zi eşti?” Acesta este obligat să-i spună 
ziua care urmează celei care a fost anunţată în versuri. Dacă răspunsul a fost corect copilul ia locul 
vizitiului şi jocul continuă . 
     b)Jocuri didactice folosite pentru însuşirea structurii gramaticale a limbii. 
     Dat fiind faptul că o serie a elevilor au  greşeli în exprimare, constând în dezacorduri între 
adjectiv şi subiect, predicat şi subiect, folosirea greşită a genitivului, dativului şi acuzativului 
substantivului, a genului substantivelor, formarea greşită a pluralului, m-am gândit să înlătur aceste 
deficienţe introducând în lecţii jocuri didactice atractive, dar în acelaşi timp şi instructiv educative . 
     Jocul ,,Eu spun una, tu spui multe” îi obişnuieşte pe elevi cu formularea corectă a singularului şi 
pluralului substantivelor. La clasa I acest joc se poate face şi pe bază de ilustraţii, elevii spunând 
pluralul anumitor obiecte prezentate pe jetoane, iar la clasa a II- a pe bază de cartonaşe cu 
substantive scrise la singular sau plural. Acest joc a fost şi un bun exemplu pentru pronunţarea 
articulată a substantivelor fie la singular, fie la plural. 
     Acordul predicatului cu subiectul l-am consolidat folosind jocul ,,Ce face sau ce fac ?”. Pe baza 
unor fişe în care erau scrise subiectele şi mai multe variante de predicate, elevii au ales pentru 
fiecare subiect predicatul corespunzător ca număr. Ex.: Ionică–desenează, citesc, muncesc. Astfel 
elevii au înţeles că în propoziţie cuvintele se leagă prin înţeles . 
     Jocul ,,Cum este ?”a constituit un exercițiu de găsire a însuşirilor unui substantiv şi de a acorda 
corect adjectivul cu substantivul pe care-l însoţeşte. Acest joc se poate realiza şi pe fişe, cerându-se 
şi antonimele acolo unde este cazul. Ex.:carte-nouă-veche .etc. Cerând elevilor să treacă pe fişă şi 
însuşirea opusă a unei însuşiri date, am activat vocabularul elevilor şi l-am îmbogăţit cu o serie de 
antonime . 
     Pentru consolidarea semnelor de punctuaţie am folosit jocul ,, Pune-mă la locul potrivit !” 
Elevilor li se distribuie fişe cu texte a căror semne au dispărut sub lacrimile unui copil supărat. Li se 
cere să-l ajute pe băiat să pună la loc toate semnele care au fost şterse de lacrimi. E un joc foarte 
plăcut elevilor dacă e prezentat sub această formă . 
     Pentru fixarea cunoştinţelor legate de grupurile de vocale învăţate am folosit jocul,,Buchete de 
flori”. Elevii vor primi fişe ce au desenate flori în a căror petale se vor scrie diferite silabe ale unor 
cuvinte ce conţin grupurile de vocale ,,oa”, ,,ua”, ,,uă”.Vor combina silabele pentru a obţine cuvinte 
ce au înţeles, le vor scrie în coloanele grupului de vocale specificat şi vor colora cu roşu florile ce 
conţin grupul de vocale ,,oa”, cu mov pe cele ce conţin ,,ua” şi cu galben pe cele ce conţin ,,uă”. 
     c)Jocuri pentru dezvoltarea exprimării orale  
     Concomitent cu îmbogăţirea vocabularului elevilor, am urmărit pe tot parcursul clasei I şi a II-a 
dezvoltarea exprimării orale, suport necesar însuşirii temeinice a cunoştinţelor la celelalte discipline 



de studiu, cât şi pentru formarea personalităţii copilului. Încă de la primele exerciții de exprimare 
orală am pretins elevilor formularea corectă şi clară a propoziţiilor, am urmărit înlăturarea din 
vorbirea copiilor a unor construcţii improprii, a unor expresii vulgare . 
     Cu toate că exprimarea corectă presupune vorbirea în care se respectă regulile gramaticale, în 
ciclul primar se urmăreşte în mod deosebit realizarea treptată a formei conştiente a exprimării 
corecte chiar dacă în această perioadă numărul regulilor gramaticale este destul de mic . 
     Conştientizarea exprimării orale am realizat-o cu ajutorul jocurilor în cadrul orelor de dezvoltare 
a vorbirii şi citit-scrisului.Pentru a deprinde elevii să se exprime în propoziţii corecte şi clare, pentru 
a dezvolta spiritul de disciplină conştientă, am utilizat jocul ,,Cine spune mai multe propoziţii?”. 
Sarcina acestui joc a fost aceea de a alcătui cât mai multe propoziţii cu cuvântul indicat de 
conducătorul jocului . 
     Jocul ,,Ciobanul şi mielul” obişnuieşte elevii să descrie o persoană prezentându-i doar trăsăturile 
esenţiale, atât cele fizice cât şi cele morale. ,,Ciobanul”, un elev din clasă, se plimbă printre bănci şi 
oprindu-se în faţa unui elev îl întreabă : 
- N-ai văzut mielul meu ? 
- Nu, cum arată ? 
,,Ciobanul” descrie un elev din clasă: este blond, are ochii albaştri, poartă şapcă, este ordonat, 
disciplinat etc. Cel care se recunoaşte în descrierea făcută de ,,cioban” îi ia locul şi jocul continuă . 
     Pentru a dezvolta capacitatea de a percepe o imagine sau o succesiune de imagini, pentru a 
înţelege semnificaţia lor şi a exprima în propoziţii ceea ce au înţeles, pentru a stabili relaţii între 
secvenţele imaginilor în succesiunea lor şi a le transforma în idei şi judecăţi de relaţie, am organizat 
jocuri pe bază de imagini sau succesiuni de imagini. Aceste jocuri au mari valenţe euristice 
deoarece copilul trebuie mai întâi să stabilească relaţii la nivelul perceptiv prin operaţii de 
recunoaştere, de descoperire, care redă cunoaşterii conţinutul figural. Acest conţinut figural este 
prelucrat în reprezentări verbale sau idei, ca expresie a saltului calitativ în operativitatea mintală . 
     Ion Cerghit spunea că ,,întrebarea reprezintă un moment indispensabil al activităţii mentale a 
elevului, ea este o formă deosebită în care se exprimă gândirea, situându-se la graniţa dintre 
cunoaştere şi necunoaştere”. De aceea este necesar a le forma elevilor încă din clasa I deprinderi de 
a pune întrebări clare, concise. 
     Sunt o multitudine de jocuri didactice ce pot fi folosite în cadrul orelor de limba şi literatura 
română pentru a-i educa pe elevi în spirit colectiv şi competitiv şi a le cultiva dragostea pentru 
frumoasa şi ,,dulcea” limbă românească . 
     Rolul hotărâtor îi revine învăţătorului pentru că de el depinde modul cum îşi organizează jocul, 
materialele pe care le foloseşte, când foloseşte jocul şi ce urmăreşte prin acesta. De aceea trebuie 
apreciată  şi respectată munca sa, pentru că ţine în palmă sufletul copiilor şi modelează cu tandreţe 
personalitatea lor .   
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214. DUBLA IPOSTAZĂ A ÎNVĂȚĂTORULUI: POVESTITOR-ACTOR 

 
Profesor Învățământ Primar, Petrovici Luminița 

Școala Gimnazială ,,Vasile-Pârvan” –Bârlad 
 
 Este cunoscut faptul că, pe lângă rolul de „purtător de mesaj ştiinţific”, un cadru didactic 

îndeplineşte şi alte roluri/ipostaze, tot atât de importante ca şi primul; avem în vedere aici rolul de 
mediator, instructor, manager,  consilier, de (remodelator) al activităţilor educaţionale (după 
Hobjilă, 2008, p.21). În etapa (pre)şcolarităţii, învăţătorul este pus şi în alte două ipostaze- 
povestitor şi actor-, care, privite prin prisma relaţiei cadru didactic-elev, sunt extrem de 
importante, deoarece, acestea ajută la formarea şi educarea gustului pentru lectură a micului lector, 
în devenire cititor avizat de literatură. 

Prima ipostază, de povestitor, are la bază metoda didactică a povestirii, actul narării 
realizându-se la persoana întâi sau a treia. Acest rol asumat de către învăţător implică şi un grad mai 
mare sau mai mic de subiectivitate, întrucât acesta nu se rezumă la o expunere simplă a 
faptelor/evenimentelor, povestirea presupunând „prezentarea unor informaţii într-o manieră 
impresionistă” (Hobjilă, 2008, p. 142). Subiectivitatea învăţătorului-povestitor este variabilă, în 
funcţie de situaţia de comunicare, de dispoziţia sa sufletească, şi, s-ar putea afirma, şi în funcţie de 
colectivul de elevi, de climatul exterior etc.  

În etapa preşcolarităţii, pot fi valorificate: povestirea propriu-zisă, repovestirea, povestirea 
cu început dat, repovestirea cu modificarea uneia dintre perspectivele povestirii iniţial (Hobjilă, 
2008, p. 143). Utilizarea acestei metode impune respectarea unor principii pentru a se ajunge la un 
nivel optim şi eficient: principiul accesibilităţii, al implicării active, subiective şi principiul 
deschiderii unor direcţii de analiză, interpretare, comparare a episoadelor, a personajelor etc. 
(Hobjilă, 2008, p.143). Primul principiu are în vedere selectarea şi simplificarea, atât la nivelul 
formei, cât şi al conţinutului, a materialului/textului-suport. Învăţătorul trebuie să selecteze 
fragmentele şi episoadele/secvenţele ce pot fi înţelese de către copii; de asemenea, limbajul folosit 
trebuie să fie în acord cu  nivelul lor lexical. Bineînţeles că, în ceea ce priveşte vocabularul, 
învăţătorul trebuie să introducă şi termeni noi, cu explicarea acestora prin sinonimie, paronimie sau 
antonimie, însă, după părerea mea, lexicul trebuie să fie înţeles de către elev, fără explicaţii, în 
proporţie de 90%. Trebuie subliniat şi rolul elementelor non- şi paraverbale în decodarea unui text 
(re)povestit; intonaţia, mimica, gestica sunt importante şi ajută şi la implicarea emoţională a 
ascultătorului. În fapt, învăţătorul trebuie sa devină un veritabil actor care transmite prin limbaj 
verbal, non- şi paraverbal un mesaj. De aceea, este important să-i facem pe elevi să conştientizeze şi 
importanţa elementelor metaverbale. 

 Rolul de actor se conturează, în special, în cadrul reprezentării scenice a unor piese de 
teatru pentru copii sau a unor opere epice dramatizate, situaţie ce presupune un proces complex în 
care sunt angrenate mai multe elemente, precum scena, regia, costumaţia, personajele/actori, 
muzica. Într-un asemenea context, cititorul devine spectator, iar lectura se transformă în vizionare. 
Învăţătorul va trebui să preia şi funcţia de regie, prin care poate să îşi ia libertatea de a adapta un 
text sau de a-l reprezenta pe scenă cu fidelitate. De asemenea, o grijă deosebită trebuie să o 
manifeste şi în selectarea micilor actori, rolurile personajelor distribuite acestora presupunând o 
bună cunoaştere psihopedagogică a resurselor umane.  

  Scena poate să fie amenajată chiar şi în sala de curs, iar acţiunea trebuie să fie bine 
organizată şi concentrată. Reprezentarea scenică a unui text literar presupune mai mult dinamism, 
întrucât dispar fragmentele descripive (sau eventualele digresiuni lirice) cărora le iau locul 
elementele de decor. Modul de expunere caracteristic este dialogul, însă pot fi prezente şi celelalte 
(monologul, povestirea). Împletirea modurilor de expunere reprezintă o cale eficientă de educare a 
limbajului micului receptor/actor. Aparteul poate să fie prezent fie sub forma unui scurt monolog al 
actorului, fie sub forma unui dialog cu sala/spectatorii, replica lor putând fi dată prin râs, gesturi, 
aplauze, aspect ce transformă micul spectator pasiv înt-un spectator activ implicat emoţional. 



Învăţătorul-regizor va orienta mişcarea actorilor şi a obiectelor pe scenă, ghidându-se după 
indicaţiile scenice.  

 Este ştiut cât de importante sunt jocul actorilor şi viziunea regizorală în transmiterea 
mesajului textual şi metatextual. Intonaţia şi dicţiunea au o mare importanţă în transmiterea stărilor 
sufleteşti, precum şi în decodarea/clarificarea mesajului piesei. Elementele de decor pot fi însoţite 
de anumite efecte vizuale sau auditive, ce au o mare forţă de sugestivitate (zgomote, sunet, lumină, 
fundalul sonor). Înşişi elevii pot fi antrenaţi în a-și exprima punctul de vedere cu privire la decor, 
costumaţii, personaje. Mai mult decât ne aşteptăm, descoperim la ei o mare putere imaginativă, 
spirit inventiv şi nevoia comunicării şi autocomunicării. Aşadar, şi copilul poate deveni un mic 
regizor, rol prin care el poate să-şi depăşească timiditatea, stângăciile de pronunţie, exprimându-se 
dezinvolt şi liber. Asumându-şi un asemenea rol, copilul este astfel responsabilizat asupra a ceea ce 
face şi exprimă. Trebuie subliniat rolul covârşitor al învăţătorului, care fiind şi regizor, şi actor 
alături de copiii săi, deschide acestora  noi orizonturi ale cunoaşterii, familiarizându-i cu o altă 
„disciplină”/artă- cea a teatrului. În etapa preşcolarităţii, accentul trebuie să cadă asupra ipostazei de 
spectator a copilului, formarea lui în această direcţie vizând „şi coordonata comportamentală, 
atitudinală a acestei ipostaze: copilul intră, astfel, în disciplina spectacolului, se familiarizează cu 
deschiderea/închiderea cortinei, cu aplauzele”, respectând normele de civilizaţie ce se impun într-un 
asemenea context (Hobjilă, 2008, p. 211).  

 Cele două roluri, de povestitor şi actor, vizează mai multe aspecte educaţionale, cum ar fi: 
un grad înalt de socializare, lărgirea sferei imaginaţiei şi a creativităţii, îmbogăţirea şi nuanţarea 
vocabularului, formarea ipostazelor de receptor/ascultător şi povestitor/actor, realizarea unui climat 
mai special, agreabil, fapt ce oferă un plus de noutate în sfera scenariului didactic, captând astfel 
atenţia totală a copilului şi risipind eventuala monotonie a orelor de curs. 
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215. ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

 
Rățoi Loredana Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa 
 
I. Absenteismul şcolar – consideraţii teoretice 
În literatura de specialitate, absenteismul este înţeles în primul rând ca o problemă socială, 

având în vedere diversitatea instituţiilor şi persoanelor care sunt implicate în diferite moduri (şcoala, 
familia, elevii, părinţii, profesorii). Fenomenul absenteismului reprezintă un tip de comportament 
evazionist permanent ce exprimă o atitudine de dezinteres, de lipsă de motivaţie şi de încredere în 
educaţia şcolară. Din punct de vedere conceptual, trebuie să observăm că acest fenomen se 
integrează în fenomenul mai amplu al devianţei şcolare, definită de Cristina Neamţu ca 
reprezentând „ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează normele şi valorile 
şcolare” (2003: 26). De asemenea trebuie să distingem între mai multe tipuri de absenteism: 
absenteism selectiv, reprezentând fuga ocazională de la o singură disciplină sau de la câteva 
discipline, absenteismul generalizat, reprezentând o atitudine evazionistă consecventă prefigurând şi 
facilitând abandonul şcolar. Pe lângă acest aspect, se cuvine să amintim faptul că în literatura de 
specialitate se face diferența între absențele justificate (starea de sănătate a elevului), absențele 
încuviințate de părinți și absențele nejustificate și necunoscute de părinți 

Rezultatele cercetării privind problematica absenteismul se situează pe două planuri 
distincte dar complementare: pe de o parte ele vizează înţelegerea fenomenului din punct de vedere 
„etiologic” (atât prin determinarea principalelor cauze care determină diversele forme de 
absenteism, cât şi prin descoperirea factorilor psihologici, sociali şi instituţionali care favorizează 
apariţia şi răspândirea fenomenului) şi, pe de altă parte, elaborarea unor măsuri specifice de răspuns 
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului în instituţiile de învăţământ. 

În ceea ce priveşte teoriile importante în legătură cu absenteismul şcolar, pe baza sintezelor 
realizate în literatura de specialitate românească (Rădulescu, 1998, Neamţu, 2003) putem aminti 
teoriile etiologice ale devianţei şcolare, care explică fenomenul prin influenţa grupului de 
apartenenţă. Cele mai importante teorii etiologice sunt teoria subculturilor deviante, care văd în 
absenteism un comportament-răspuns de adaptare la un anumit mediu, teoria asocierilor 
diferenţiale, care consideră absenteismul un fenomen dobândit în relaţie cu grupul de apartenenţă, 
teoria anomiei, teoria etichetării, care leagă fenomenul absenteismului de etichetarea lui socială ca 
factor catalizator, urmărind reacţiile sociale cu privire la acesta şi eticheta folosită de societate cu 
privire la actul respectiv şi, în fine, teoria controlului social, care susţine că instanţele controlului 
sunt efectul devianţei, prin care societatea se apără. 

II. Întrebările cercetării  
Cercetarea absenteismului şcolar poate fi circumscrisă prin următoarele întrebări: 
1. Care sunt cauzele care determină absenteismul în rândul elevilor? 
2. Cum variază absenteismul în funcţie de vârsta elevilor, de nivelul de studii şi de situaţia 

lor socio-financiară? 
3. Cum se poate preveni şi combate absenteismul şcolar? 
III. Tipul de cercetare 
Din punct de vedere al scopului şi al domeniului vizat, proiectul nostru se situează în sfera 

cercetării practic-aplicative, iar din punct de vedere metodologic, face parte din cercetările 
observaţionale (neexperimentale) 

IV. Lotul de participanţi  
Cercetarea se va realiza la Liceul „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni şi va cuprinde un număr de 

1138 subiecți dintre care 700 sunt elevi (230 din învățământul primar, 270 din învățământul 
gimnazial, 300 din învățământul liceal), 500 părinți (100 din învățământul primar, 130 ai elevilor 
din învățământul gimnazial, 270 ai elevilor din învățământul liceal). Numărul elevilor de gen 
masculin 297și al celor de gen feminin 413. 



În general copiii provin din familii cu o situație materială satisfăcătoare,bună și o parte din 
familii cu o situație materială foarte bună. Peste 25% din părinți au studii superioare,43% studii 
medii, 30% studii primare și 2% sunt fără studii. Aproape toți părinții sunt interesați de educația 
copilului lor, îndrumându-l și ajutându-l să-și îmbunătățească propria experiență și deprinderile 
specifice vârstei. 

V. Variabilele cercetării 
Variabilele implicate în cercetare sunt atât variabile calitative (sexul subiecţilor, situaţia 

socială a părinţilor), cât şi cantitative (vârsta şi clasa).  
Pe de altă parte, dacă avem în vedere distincţia între variabilele independente şi cele 

dependente, trebuie să observăm că în cadrul cercetării noastre variabila independentă va fi 
absenteismul, iar variabilele dependente vor fi situaţiile care favorizează sau determină acest 
comportament de tip evazionist şi formele sub care absenteismul apare. 

VI. Instrumentele folosite 
Din punct de vedere metodologic, cercetarea se va desfăşura sub forma anchetei sociologice 

pe bază de chestionar, ghid de interviu structurat şi fişă de observaţie. 
VII. Ipotezele cercetării 
IPOTEZA 1: Cu cât elevii și părinții acestora ar conștientiza consecințele imediate și de 

perspectivă ale absenteismului asupra bunei desfășurări a actelor de predare-învățare-evaluare și 
asupra reușitei individuale a copiilor,cu atât e de presupus că frecvența școlară a elevilor va fi mai 
bună. 

IPOTEZA 2:Dacă frecvența elevilor la orele de curs este neritmică atunci se produc tulburări 
în modul de organizare și desfășurare a proceselor instructiv educative care afectează performanțele 
școlare ale copiilor. 

IPOTEZA 3: Dacă absenteismul școlar ar fi sancționat mai sever prin regulamentul școlar și 
monitorizat prin parteneriat real școală-familie,atunci elevii ar lipsi mai puțin de la orele din 
programul școlar. 

IPOTEZA 4: Dacă măsurile de sancționare ale absenteismului școlar vor fi aplicate 
consecvent și unitar de  către diriginți conform prevederilor actuale din regulament,atunci vor 
determina diminuarea numărului de absențe în rândul elevilor. 

IPOTEZA 5: Presupunem că,cu cât elevii avansează pe cicluri de școlaritate cu atât își 
manifestă mai mult dezinteresul pentru învățarea școlară prin frecventarea neritmică a orelor. 

IPOTEZA 5: Presupunem că,cu cât elevii avansează pe cicluri de școlaritate cu atât își 
manifestă mai mult dezinteresul pentru învățarea școlară prin frecventarea neritmică a orelor. 

VIII. Metode statistice 
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216. EDUCAŢIA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE 

 
Prof.înv.primar:Căimăcanu Mădălina 

Școala Gimnazială Nr.3-structură a Școlii Gimnaziale ,,Mircea cel Bătrân” 
Giurgiu,jud.Giurgiu 

 
A face educaţie, astăzi, presupune acceptarea unei viziuni holistice, pentru a putea înţelege şi 

concepe procesele instructiv - educative. însăşi cercetarea pedagogică trebuie să facă apel la această 
paradigmă de interpretare a fenomenelor educaţionale. Cercetarea strict disciplinară (care priveşte 
educaţia dintr-un singur unghi de vedere şi printr-un set limitat de metode) se dovedeşte insuficientă 
pentru descifrarea unui obiect atât de complex. 

Conjugarea eforturilor mai multor discipline şi metodologii în variante pluri şi 
interdisciplinară asigură o formulă epistemologică de investigare cu şanse mărite de a dezvălui 
polivalenţa fenomenelor educative. 

Mai mult decât atât, perspectiva filosofică este necesară chiar şi în proiectarea, desfăşurarea 
şi evaluarea proceselor de învăţare. 

A devenit o necesitate promovarea interdisciplinarităţii în conceperea conţinuturilor şi 
realizarea proceselor instructiv - educative. 

Abordarea holistică a educaţiei s-a reflectat şi în aparatul conceptual al pedagogiei prin 
apariţia de concepte noi, integratoare, care pot circumscrie mai nuanţat arii şi zone ale realităţii 
educaţionale. De exemplu, conceptele de abordare sistemică şi de curriculum. 

Primul are meritul de a spori coerenţa activităţilor instructiv - educative, asigurând varietatea 
şi echilibrul metodelor şi mijloacelor folosite, favorizând articularea diverselor tipuri ale învăţării, 
conducerea la o evaluare riguroasă, benefică pentru toţi. Curriculum este purtătorul unei concepţii 
noi despre selecţionarea conţinuturilor, despre proiectarea şi organizarea învăţării. 

Metodologia elaborării curriculumului îi cere educatorului să selecţioneze, să utilizeze şi să 
dozeze toate componentele şi etapele activităţilor didactice în funcţie de obiective, evitând izolarea 
sau suprasituarea unui element component în dauna altuia. 

Conceptul de curriculum reaminteşte importanţa viziunii globale asupra proceselor de 
predare - învăţare şi a etapelor sau componentelor acestora. 

Epoca actuală a fost caracterizată ca o perioadă de schimbări rapide şi spectaculoase, o 
perioadă în care oamenii sunt obligaţi să reflecteze la informaţii noi, să-şi reevalueze cunoştinţele şi 
concepţia despre lume. 

Schimbările în tehnologia informaţiei sunt asemănătoare introducerii tiparului sau a 
revoluţiei industriale. 

Omul modern, predat de povara informaţiei, riscă să fie strivit dacă nu este înarmat cu 
tehnici de muncă intelectuală, perfecţionare, abilităţi şi competenţe flexibile. De aici apare 
imperativ nevoia unei educaţii permanente, a unei educaţii interdisciplinare şi transdisciplinare, a 
unui sistem educaţional democratic, modern, în care elevul, dar şi dascălul, să fie creativ în şcoală, 
să fie cheia inovaţiei economice şi sociale. 

Cât priveşte aspectul procesual al demersului educativ în sine, sunt destule voci care ne 
avertizează în legătură cu nevoile unei redimensionări şi chiar a unor schimbări de paradigme 
educaţionale. J. Brotkin şi colaboratorii săi, în lucrarea „Orizonturi fără limite ale învăţării", fac o 
disociere între „învăţarea de menţinere" şi „învăţarea inovatoare", care ne pot sugera traiecte 
posibile pentru prezentul şi viitorul educaţiei. Societăţile tradiţionale — arată autorii invocaţi - au 
adoptat un tip de „învăţare de menţinere", care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, 
pentru a putea face faţă unor situaţii cunoscute şi recurente. Acest tip de învăţare este menit să 
asigure funcţionarea unui sistem existent, a unui mod de viaţă cunoscut şi stimulează abilitatea 
noastră pentru a rezolva probleme date şi pentru a perpetua o anumită experienţă culturală.  

In condiţiile actuale, în care apar schimbări rapide, rupturi, chiar şocuri existenţiale, este 
nevoie de un alt tip de învăţare, aşa-numita „învăţare inovatoare". 



 Aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi 
presupune calităţile autonomiei (a nu mai avea nevoie de alţii - a învăţa singur prin descoperire) şi a 
integrării (a accede la o gândire holistică, ce este capabilă să conexeze operativ informaţiile intrare 
recent în circulaţie). 

Învăţarea de menţinere este esenţială, dar insuficientă. învăţarea inovatoare presupune 
formularea de probleme, sfărâmarea clişeelor, predispune la ruperea structurilor închise, 
antereflexive. 

Valorile ei nu sunt constante, ci mai degrabă schimbătoare. In perspectivă, o posibilă 
evoluţie a educaţiei va avea loc şi prin centrarea acestuia şi pe baza exploatării capacităţii de 
cunoaştere holistică (raţiune, sentiment, voinţă) a creierului uman. 

Orice descoperire epocală, noutăţile, în general, au depins întotdeauna de intuiţiile emisferei 
drepte, de capacitatea creierului de a funcţiona holistic. Aşa-numita educaţie transpersonală, 
susţinută de egalităţile „informante" ale emisferei drepte, are meritul de a încuraja educatorul să 
devină autonom, să problematizeze, să pună întrebări posibile, să sondeze profunzimi, să caute 
sensuri. 

Analiza problematicii contemporane şi identificarea marilor teme de meditare, au condus la 
constituirea — în plan educaţional — a unor răspunsuri specifice prin potenţarea „noilor educaţii" 
sau a unor noi tipuri de conţinuturi: educaţia pentru pace, educaţia ecologică, educaţia pentru 
participare şi democraţie, educaţia privind drepturile fundamentale ale omului. 

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte şi el abordarea integrală a copilului şi a educaţiei 
sale, nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, 
dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii 
civile, care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei. 

Grădiniţa, familia, comunitatea, îşi pun amprenta proprie asupra formării copiilor, prin 
influenţele pe care le determină acestora formarea de atitudini şi comportamente inovatoare, 
abilităţi care pregătesc capacităţile viitoare de a promova democraţia, ce înseamnă să educi copilul 
pentru democraţie. 

Din punctul de vedere al nostru, ca educatoare din grădiniţele cu grupe Step by Step, un 
răspuns parţial la această întrebare presupune respectarea unor principii şi coordonate pe care le 
prezentăm în continuare. 

1. Oportunitatea şi iniţiativa personală în alternativa educaţională Step by Step, noi, 
educatoarele, discutăm mai întâi cu copiii despre activităţile zilei în cadrul „întâlnirii de dimineaţă", 
iar copiii îşi aleg centrul de activităţi unde vor să lucreze. 

2. Reuşita personală şi consolidarea încrederii în sine. 
Educaţia în preşcolaritate ar trebui să vizeze formarea unor indivizi cu aceste capacităţi, 

consolidarea încrederii în sine se realizează prin încurajarea permanentă, acordarea unor roluri de 
lider, asumarea responsabilităţilor. 
3. încurajarea iniţiativelor copilului - a fi creativ este politica acestei alternative. 
4. Controlul colectiv 

Educatoarele nu dau ordine copiilor, ci se concentrează mai mult pe felul în care simt, 
reacţionează şi interacţionează unii cu alţii. 

5. Libertatea de gândire şi exprimare 
Pentru preşcolari este importantă experienţa directă de exercitare liberă a gândirii şi voinţei. 

In cadrul activităţilor din centrul „Artă", nu oferim modele copiilor, ci le cerem să-şi exprime liber 
propriile idei şi sentimente în lucrările lor. 

6. Autoritate, respect reciproc, regulile clasei 
Fiecare trebuie să-1 respecte pe celălalt, iar educatoarea trebuie să coordoneze întreaga 

activitate fără să o dirijeze. 
7. Evaluarea diferenţelor şi asemănărilor 
 
Prin toate activităţile li se insuflă copiilor o atitudine de înţelegere şi apreciere a diferenţelor 

de cultură, religie, handicap, sex. 



Mediul educaţional, structurat pe centre de activităţi: alfabetizare, artă, ştiinţă, matematică; 
manipulative: joc de rol, construcţii nisip şi apă; îi îndeamnă pe copii să participe activ şi în mod 
creativ la propriul lor proces de educaţie. 

Colaborarea permanentă, integrarea părinţilor în activităţile grădiniţei, creează ocazia de a 
întări încrederea în sine a copiilor, pentru ca aceştia să poată face faţă provocărilor la care societatea 
îi expune zilnic. Copiii integraţi în acest fel de învăţământ modern vor putea deveni mesagerii unei 
luni mai bune şi mai paşnice şi prin includerea în proiecte tematice bazate pe educaţie ecologică, 
educaţie pentru pace etc. 

In acest fel grădiniţa face primul pas spre o educaţie modernă transdisciplinară. 
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217. ECOLOGIA ȘI DISCIPLINELE ȘCOLARE 
 

Profesor Pentru Învățământul Primar,Țabără Petronela 
Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu” Vaslui 

 
Motto: “Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură.  
Dar şi un legământ.” 
(Toma George Maiorescu) 
 
Introducerea „noilor educaţii” în curriculum-ul şcolar este, la momentul actual, o necesitate, 

cu atât mai mult cu cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a 
mediului, exploziile demografice, agresiunea culturală provocată de mass-media etc.), toate acestea 
având un impact deosebit asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţea 

Ecologia este azi definită ca știința interrelațiilor organismelor vii cu mediul lor. Nu este 
necesar să avem o disciplină specială în cadrul căreia să învățăm cum să protejăm natura pentru că 
ea face parte din viața noastră, este izvorul recreerii noastre, al sănătății, obiectul admirației, sursa 
de inspirație precum și resursele de care avem nevoie pentru a trăi. Educația ecologică constituie 
unul dintre obiectivele care se regăsesc la toate disciplinele de învățământ. Dintre obiective pot 
aminti: formarea unei generaţii de oameni cu o sănătoasă conştiinţă etică referitoare la apărarea şi 
conservarea mediului; posibilitatea creierii unor concepţii şi convingeri pentru generaţia actuală şi, 
mai ales, a generaţiile urmatoare, de a schimba progresiv actuala tehnologie poluantă cu un 
ansamblu de activităţi umane nepoluante; raţionalitatea omenirii în raport cu propriul mediu de 
viaţă. Aceste obiective au ca finalități înţelegerea naturii complexe, a mediului pentru o utilizare 
prudentă şi raţională a resurselor acestora, formarea unei conştiinţe ecologice, cooperarea pentru 
conservarea şi ameliorarea mediului. Copiii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiția să 
respecte natura, să o cunoască și să o ocrotească începând cu floarea din fereastră, cățelușul sau 
pasărea din colivie pe care acesta trebuie să le îngrijească, să le hrănească însă să nu le rănească. 
Acum intervine abilitatea pedagogică a învăţătorului care constă în a-i crea copilului, prin 
disciplinele, Ştiinţe sau Matematica și explorarea mediului,și nu numai un cadru atractiv de 
preocupări  pe care acesta să-l exploreze cu pasiune, fără a-l lipsi nici o clipă de bucuria 
descoperirii  personale. La vârsta micii școlarităti jocul didactic, folosit cu pricepere, antrenează 
funcțiile, fiziologice și cele psihice ale elevului. Elevul devine mai curajos, capătă încredere în 
capacitățile sale,are mai multă siguranță în răspunsuri, activitatea devenind atractivă și flexibilă. Nu 



este necesar să avem o disciplină specială în cadrul căreia să învăţăm cum să protejăm natura pentru 
că natura face parte din viaţa noastră, este izvorul recreerii noastre, al sănătăţii, obiectul admiraţiei, 
sursa de inspiraţie precum şi resursele de care avem nevoie pentru a trăi. 

  Educaţia ecologică constituie unul dintre obiectivele care se regăsesc la toate 
disciplinele de învăţământ. Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezenta copiilor obiecte 
şi fenomene într-o relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul dezechilibrului 
natural determinat de influenţa omului. Fie că studiem limba română, matematica, muzica, 
geografia, istoria, artele, mişcarea sportivă etc., natura este prezentă spre a-şi dezvălui splendoarea 
şi a-şi evidenţia utilitatea. 

Textele de limba română, poeziile, întâmplările fantastice din basme, descrierile, toate 
creează o atmosfera afectivă, generatoare de sentimente de admiraţie pentru natură. Îndrumând 
elevii să-şi noteze expresiile frumoase întâlnite în lecţii ori în lectura suplimentară pentru a le 
introduce în vocabularul lor activ și am constatat că aleg acele expresii care implică natura într-un 
fel sau altul (epitete, comparaţii, metafore ) ceea ce dovedeşte că sunt şi devin sensibili la 
frumuseţile naturii, învăţând totodată că ea trebuie păstrată la fel, încât să farmece şi pe urmaşi. 
Literatura română ne oferă variate şi frumoase  texte inspirate din natură, elevii aflând din poezii, 
povestiri, că ţara noastră este binecuvântată  cu frumuseţi rare: munţi ale căror creste sfidează norii, 
dealuri line pe care privirea se odihneşte sub imperiul multor culori, câmpii  întinse, trăbătute de ape 
limpezi în care trăiesc plante şi animale, unele chiar pe cale de dispariţie. 

Matematica și explorarea mediului este o disciplină care, în aparenţă, nu pare a oferi 
ocazia pentru realizarea educaţiei ecologice. Doar la prima vedere, întrucât am propus spre 
rezolvare probleme al căror conţinut (tăieri şi transport de lemne, suprafeţe defrişate, locuinţe, livezi 
distruse de alunecări de teren, animale ucise de revărsări ale apelor) au sensibilizat copiii, ajutându-i 
să evalueze pagubele produse de acţiunile necontrolate ale oamenilor sau de „răzbunările” naturii.  

Educaţia civică dă prilejul de a forma la elevi o conştiinţă şi o conduită favorabilă protejării 
mediului.  

Geografia, disciplină studiată în clasa a IV-a ajută elevii să observe marea complexitate a 
fenomenelor din natură, legătura dintre ele, modalităţi de evitare a dezastrelor naturale, de prevenire 
a degradărilor ( prin plantarea pomilor, arborilor, protejarea surselor de apă, vânătoarea controlată 
etc. ). 

Istoria este şi ea o disciplină care contribuie la educarea ecologică a elevilor întrucât aceştia 
află că multe din faptele de vitejie ale strămoşilor noştri au avut drept aliat codrul. 

Educația muzicală, educaţia plastică, abilităţile practice aduc elevii mai aproape de natură 
prin cântec, prin lucrările realizate, picturile şi obiectele confecţionate din materiale refolosibile. În 
aceste ore se îmbină armonios educaţia estetică cu educaţia ecologică, informaţia ştiinţifică şi 
educaţia civică. Se pot realiza cu elevii desene şi lucrări practice cu tilturi ca: „ Salvaţi Pământul!”, 
Planeta Albastră plânge!,  „ Natura, casa noastră”, „ Copiii-prietenii naturii” pe fondul muzical al 
cântecelor: „ Vai, săracul pui de cuc!”, „ Înfloresc grădinile”, „Ghiocel plăpând” , ,, Anotimpurile” 
etc 

Activităţile extraşcolare – excursiile, vizitele, drumeţiile, acţiunile de ecologizare, 
carnavalurile, serbările şcolare sunt tot atâtea ocazii de a dedica mediului atenţia cuvenită, de a 
stimula atitudinea responsabilă a copiilor faţă de tot ceea ce îi înconjoară. 

În concluzie, educaţia ecologică este un proces menit să atragă elevii car trebuie să fie 
conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător şi de problemele complementare. 
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218. ȘCOALA – A DOUA MEA CASĂ 

 
Nițu Ioana Maria 

Niste Daniela 
Școala Gimnazială „ Cornel Regman” Daneş-structura Seleuş 

 
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o 

continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea există si copiii sunt lipsiți de reper. 
Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și dacă se poate  fără prea mult efort. 

Tot mai des ne confruntăm cu  problema  abandonului școlar , cauzele acestuia fiind : 
climatul familial defavorabil care poate ii împiedică de multe ori să învețe sau să își îndeplinească 
cu success sarcinile școlare, părinții cu o situație financiară dificilă, copii care provin din familii 
dezbinate , copii care aparțin etniei rrome și care după o anumită vârstă nu le mai permit copiilor să 
vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme , repetenția care pentru unii înseamnă 
retragerea din viața școlara .  

 Rolul educației este acela de a oferi societății oameni cu caractere frumoase și cu 
personalități bine conturate . Drept-urmare, cadrul didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, 
de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze , de a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, 
constienți fiind de ceea ce sunt in stare .  

 În cadrul școlii noastre există copii care sunt predispuși abandonului școlar. Acești copii 
provin din familii cu o situație financiară precară, care nu le permite parinților procurarea celor 
necesare cursurilor .  

Pentru prevenirea abandonului școlar si reducerea absenteismului,  s-a găsit ca soluție 
parteneriatul între instituția școlii și o organizație nonguvernamentală . 

Proiectul își propune reducerea riscului de abandon școlar, deoarece mulți dintre acești copii 
au impresia ca nu se pot ridica la nivelul așteptărilor școlii și au tendința de a renunța . 

. Proiectul educațional încheiat ,  are în vedere desfășurarea unor activități care să 
corespundă vârstei beneficiarilor, evident în acord cu familia de origine. 

 
Aceste activități presupun : 

• activități instructiv-educative precum ajutor la efectuarea temelor , facilitarea 
relațiilor interpersonale , remedierea unor situații de învățare , dezvoltarea 
capacității de comunicare  , formarea orizontului de cunoaștere , formarea conduitei 
de joc individual si colectiv , a deprinderilor igienice si de autoservire și se 
desfășoară în școală sub îndrumarea reprezentanților unui ONG și a profesorilor 
colaboratori ; 

• activități ludice precum activități de recreere – socializare , vizionare de spectacole , 
realizarea unor serbări , spectacole pentru activități de tip fund-raising , coordonate 
de voluntarii ONG-ului ; 

• acestor activități li se adaugă : servirea mesei , asistență medicală , expertiză 
psihologică , orientare profesională , inclusiv de asistență în reprezentarea lor pe 
lângă autoritățile administrației publice ( întocmirea dosarului de ajutor social , al 
dosarului de bursă socială ) ;  

 Proiectul educational “ Școala – a doua mea casă “ combină elementele educației pentru 
dezvoltare personală , a drepturilor omului si pe cele ale educației ecologice . Proiectul se adresează 
unui număr de 75 de elevi din ciclul primar proveniți din mediul rural și care au dificultăți nu numai 
la nivelul pregătirii, ci si la nivel financiar . Selecția acestor elevi se face in cadrul școlii , la 
începutul anului școlar , iar elevii selectați vor beneficia si de activități extracurriculare  în vederea 
unei bune integrări nu numai în școli ci și în societate . Menționăm faptul că acești elevi provin din 
clase diferite , ei reunindu-se doar la activitățile realizate de reprezentanții ONG-ului .  



 Proiectul se desfașoară în cadrul Școlii Gimnaziale “ Cornel Regman “ Danes – structura 
Seleuș , în colaborare cu ONG –ul “ Restore “  din Brateiu , județul Sibiu și Primăria Daneș .  

 Având în vedere mediul socio-familial de proveniență al acestor elevi , activitățile din cadrul 
proiectului sunt formulate astfel încât să acopere nu numai planul educațional ci și  pe cel personal 
și social .  

Așadar , reducerea abandonului școlar , prin programul “ after school “ , se poate face fara 
costuri mari , în condițiile asocierii a cel puțin două instituții si prin implicarea activă a partenerilor 
sociali comunitari . 

Activitățile de tip after school  vizează recuperarea decalajelor la nivelul cunoștințelor și 
familiarizarea acestor elevi cu un climat educațional favorabil , astfel încât să privească școala nu ca 
pe o obligație, ci ca pe o a doua casă . 
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219. JOCUL DIDACTIC - MIJLOC IMPORTANT 
DE EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN CICLUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar: PANAIT OIȚA 

Școala Gimnazială Nr. 2 Borcea - Călărași 
Prof. înv. primar:DUMITRU  ELENA 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călărași 
 
Unul din mijloacele de însușire a cunoștințelor, folosit din ce în ce mai frecvent în cadrul 

procesului de instruire și educare a elevilor și care și-a dovedit eficiența este jocul didactic. Rolul și 
importanța jocului constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a 
cunoștințelor, iar datorită caracterului său formativ influențează dezvoltarea personalității elevului. 
Jocul didactic este un important mijloc de educație intelectuală care pune în valoare și antrenează 
capacitățile creatoare ale școlarului. Prin joc copilul învață cu plăcere, devine interesat față de 
activitatea care se desfășoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoși și 
capătă mai multă încredere în capacitățile lor, mai multă siguranță și rapiditate în răspunsuri. 

Datorită conținutului și modului lor de desfășurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente 
de activizare a întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de într-ajutorare, formează și 
dezvoltă unele deprinderi practice elementare și muncă organizată. Pentru o cât mai mare eficiență 
și o cât mai largă aplicabilitate a jocului didactic, acesta poate fi folosit fie ca activitate organizată, 
fie ca moment al unei lecții. 

Folosirea jocului ca activitate organizată este eficientă cu deosebire pentru elevii din clasele 
I – a II-a. Jocul didactic, prin sarcina lui precisă, permite reluarea, într-o formă mai dinamică și 
atractivă a cunoștințelor predate, ceea ce favorizează repetarea și în final locarea acestora. Astfel, 
jocul didactic poate fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor aritmetice (numerația, ordinea 
crescătoare sau descrescătoare a numerelor, pentru consolidarea deprinderilor de calcul rapid oral 
sau scris cu cele 4 operații). Prin varietatea lor, jocurile didactice, ca activitate organizată, pot de 
asemenea contribui la consolidarea si fixarea cunoștințelor de comunicare în limba română. 
Deosebit de importantă este realizarea unei corelări cât mai strânse între conținutul lecției predate și 
sarcina didactică a jocului. Jocul didactic poate fi folosit și ca moment pentru fixarea cunoștințelor 
la sfârșitul unei lecții. 

Una din condițiile esențiale pentru ca jocul didactic să dea rezultate optime este buna 
pregătire a lui. Oricare ar fi tipul de joc, acesta impune învățătorului respectarea unor cerințe 



metodice specifice jocului: pregătirea și organizarea clasei pentru joc, explicarea și fixarea regulilor 
și executarea lui de către elevi. 

 
Jocul didactic în orele de comunicare în limba română pentru dezvoltarea 

competențelor de comunicare, contribuie la: 
1. dezvoltarea auzului fonematic; 
2. îmbogățirea și activizarea vocabularului; 
3. formarea și dezvoltarea flexibilității și fluidității vorbirii; 
4. formarea limbajului conceptual; 
5. stimularea capacităților creatoare. 
Ca să poată vorbi corect, un copil trebuie să perceapă sunetul, să-l articuleze și apoi să-l 

pronunțe cu claritate, cu exactitate, cu expresivitate și siguranță. Pentru consolidarea deprinderii de 
a pronunța corect sunetele și grupurile de sunete mai dificile, cuprinse în structura cuvintelor, pentru 
exersarea auzului fonematic, am organizat diferite jocuri imitative. Elevii recunosc diferite animale 
după sunetele pe care le emit, le vor imita, ajungând prin repetări, la pronunțarea corectă a sunetelor 
componente ale onomatopeelor. Iată un exemplu de joc în care pronunțarea onomatopeelor este 
asociată cu mișcări adecvate. 

 Pentru sunetul c pot fi folosite onomatopeele: 
I. oac! oac! oac! (imitându-se paralel săritura broaștei); 
II. poc! poc! poc! (mimându-se lovirea cu ciocanul); 
III. cucurigu! cucurigu! cucurigu! 
IV. Cot-codac! Cot-codac! Cot-codac! (imitându-se bătaia din aripi). 

Jocul Ce fac și cum fac? are drept scop formarea deprinderii de rostire corectă a unor 
consoane:  

1. Pisica (toarce: sfâr! sfâr! sfâr!) 
2. Câinele (latră: ham! ham! ham!) 
3. Ursul (mormăie: mor! mor! mor!) 
4. Oaia (behăie: bee! bee! bee!) 
5. Porcul (grohăie: groh! groh! groh!) 
6. Vaca (mugește: muu! muu! muu!) 
7. Șoricelul (chițăie: chiț! chiț! chiț!) 
8. Cioara (croncăne: cra! cra! cra!) 
9. Vântul (bate: vâjj! vâjj! vâjj!) 
10. Ploaia (cade: pic! pic! pic!) 
În vederea corectării unor tulburări de vorbire, cu eficiență sporită am folosit diverse 

exerciții – poezii a căror recitare se face în șoaptă: 
a) Baba, baba, oarba, 
Unde-ți este roaba, 
Roaba ici colea, 
Ia-te după ea. 
b) Luna, lacul luminează, 
Lebăda pe el plutește, 
Lunecând pe luciul apei, 
Capu-n pene-și odihnește. 
 
 Jocuri  folosite pentu îmbogățirea și activizarea vocabularului. 
 A-ți cunoaște limba înseamnă a fi capabil sa exprimi corect și precis tot ce gândești, simți 

ori știi. Precizia și expresivitatea comunicării sunt date în cea mai mare măsură de calitatea 
vocabularului utilizat. Îmbogățirea vocabularului copiilor este una din sarcinile prioritare pe linia 
cultivării exprimării, sarcină care se realizează în cadrul tuturor disciplinelor din școală. 
Îmbogățirea vocabularului se realizează pe calea exprimării cuvintelor necunoscute, prin 
prezentarea obiectului sau imaginii obiectului, prin sinonime, omonime, antonime.  



Jocul sinonimelor.  
Prezint pe rând imagini cu diferite animale care, datorită acțiunilor, ar trebui alungate: 

vulpea la coteț, iepurașul rozând varza în grădină, lupul la stână. La întrebarea: Ce trebuie să 
facem? - un copil spune ce trebuie să facă și de ce. Presupunând că primul copil va folosi verbul a 
alunga, voi cere să spună acest lucru și cu ajutorul altor verbe cu același înțeles (a goni, a îndepărta, 
a izgoni). 

Jocuri care contribuie la formarea și dezvoltarea flexibilității si fluidității vorbirii. Unele 
jocuri oferă prilejul ca elevii să opereze cu situații gramaticale cu mult înainte de a studia gramatica. 
Prin jocurile didactice: Baba-oarba, Ce-mi dai?, Cei mici, A cui este? elevii își pot consolida 
deprinderea de a folosi corect substantivele în cazurile: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. 

Jocul A cui este? are drept sarcină didactică recunoașterea și denumirea corectă a obiectului 
de îmbrăcăminte, indicarea categoriei de persoane care-l poartă, formularea corectă a răspunsului în 
propoziții. Aceste jocuri-exerciții influențează fluența vorbirii, iar la rândul ei aceasta influențează 
favorabil dezvoltarea capacității analitico-sintetice a scoarței cerebrale, fără de care nu este posibilă 
învățarea școlară. 

Jocuri care contribuie la formarea limbajului conceptual. 
În orele de comunicare în limba română se urmărește și formarea unui limbaj conceptual. 

Prin jocul Ce nu se potrivește am verificat capacitatea elevilor de a separa dintre noțiuni pe cea 
care nu se integrează în grupa respectivă. Jocul se desfășoară individual. Pe cartonașe sunt scrise 
serii de cuvinte, iar elevii trebuie să taie ce nu se potrivește. 

Exemple: 
I. caise, cireșe, prune, morcov, mere; 
II. pisică, fluture, cal, ploaie, pește; 
III. roșii, ardei, salată, cuțit, vinete; 
IV. ploaie, zăpadă, lampă, polei, rouă. 
 
Jocuri care contribuie la stimularea capacităților creatoare. 
Psihologul P. Oberon afirmă că ori de câte ori un copil ests pus în fața unei probleme, 

restructurează datele problemei sau imaginează procedeul ce conduce la o soluție, el înfăptuiește o 
inovație. 

În jocul Povestiți ceva despre: abecedar, creion etc se urmărește spontaneitatea 
construcțiilor verbale, a fanteziei, a reprezentărilor despre lucrurile puse în discuție. Se creează o 
atmosferă plăcută, o atmosferă care favorizează comunicarea, consultarea, care încurajează pe cei 
cu o gândire mai lentă și dă aripi celor dotați. Inventivitatea învățătorului asigură măsura pregătirii 
psihologice a copilului pentru o învățare creativă, pentru o reală dezvoltare a spontaneității și 
creativității actului învățării și formării aptitudinilor necesare creației. 

Acordând cu toții o mai mare atenție relațiilor de comunicare între noi, ascultându-l cu 
atenție pe interlocutor, recepționând cu adevărat ceea ce ni se comunică, colaborând, putem crea, la 
nivel familial, de grup sau la locul de muncă o lume mai bună. 
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220. IMPORTANȚA ARTEI PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

CREATIVE ALE COPIILOR 
 

Prof. Înv. Primar Simionescu Marinela 
Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia, Ialomița 

 
   Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul “educaţie estetică” 

(educaţie plastică şi educaţie muzicală), constituie cadrul şi  mijlocul cel mai generos de activare şi 
stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să 
respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastice 
sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a 
problemelor. Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă 
a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de 
automodelare. 

 Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat şcolarului. Acest limbaj are 
misiunea de a echilibra şi de a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine. Adultul nu va cere 
copilului să reproducă, să execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare, cu înfăţişarea 
naturii, care oricum este, în mod permanent, alta. Dacă ar acţiona aşa, ar face din copil un inapt în 
ceea ce priveşte creaţia artistică, l-ar îndepărta de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi 
creative.  

 Rolul adultului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în faţa frumosului, de 
instrumentare a acestuia cu limbajul şi operaţiile specifice artei plastice. Procedând astfel şi 
dovedind empatie şi respect necondiţionat, adultul îl ajută cu adevărat pe copil să se autodescopere, 
să se armonizeze cu sine, să descopere şi să rezolve probleme de compoziţie şi de tehnologie 
artistică. Cunoscând limbajul artei plastice, precum şi particularităţile individuale, învăţătorul poate 
acţiona stimulativ în vederea dezvoltării potenţialului creativ al copilului. 

 Se impune cu obligativitate descoperirea şi exersarea predispoziţiilor artistice care sunt 
aproape generale: 
• simţul culorii, actualizat treptat în  prezenţa atributelor cromatice ale naturii (culori calde, culori 
reci, pete fuzionate, pete vibrate, pete plate) se manifestă la toţi copiii; la cei real dotaţi se manifestă 
printr-o voluptate ieşită din comun pentru culori în acorduri strălucitoare, neaşteptate; 
• simţul  formei se manifestă prin pornirea lăuntrică de a aprecia mental sau cercetând cu mâna 
înainte de a o fixa pe hârtie; 
• simţul ritmului are o nuanţă de echilibru fizico-comportamentală, dar şi de armonie; se 
manifestă prin respingerea energică a uniformităţii, ritmul liniilor, culorilor, formelor va deveni şi 
reflecta ritmul demersurilor psihice. 

Deşi nu este artist, şcolarul elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula sau 
cu creioane colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa propriilor produse. Este preludiul 
viitoarei conduite creative. Adultul îl va instrumenta pe copil cu principalele elemente de limbaj 
plastic şi îl va stimula să le reproducă, să le transforme (prin modificări, disocieri, omisiuni, 
deformări, alungiri, exagerări), să le asocieze (prin  juxtapunere, multiplicări, asamblări, 
suprapuneri). 

Aceste elemente sunt: 
• punctul plastic, static sau dinamic, pe care şcolarul mic îl va multiplica, supradimensiona, 
antrena în mişcare, va opera cu puncte pe care le va concentra  sau risipi, distribui egal sau inegal; 
• forma plastică spontană (creată prin scurgere, stropire, pulverizare) sau elaborată (prin analiza, 
asamblarea formelor naturale); aceste forme plastice vor fi supuse  descompunerii, amplificării, 
combinării unor elemente ale întregului; 
• culorile sunt supuse operaţiilor de amestecare, juxtapunere, contrastare (contrastul culorii în 
sine, contrastul complementar, contrastul simultan, contrastul de cantitate); 



• linia- şcolarul învaţă să exprime prin linie energie, mişcare, spaţialitate, să separe, dar să şi 
unifice; 
• compoziţia plastică rezultată din armonizarea relaţiilor dintre elementele compoziţionale; 
• spaţiul plastic rezultat din ordonarea unitară şi expresivă a elementelor plastice. 

Elementele de limbaj plastic vor fi îmbinate cu cele de tehnică: 
• dactilo-pictura conferă flexibilitate, abilitate în folosirea degetelor şi favorizează armonizarea 
culorilor prin combinarea lor; 
• tehnica tamponului îi conferă copilului libertate în alegerea materialelor şi mijloceşte fuzionarea 
culorilor; 
• tehnica ştampilei poate fi aplicată şi în lucrările colective; suportul ştampilei este variat, ceea ce 
generează receptivitatea copilului la posibilităţile oferite de natură; 
• tehnica conturului permite ordonarea elementelor compoziţionale, echilibrarea compoziţiei; 
conturul şi culoarea se susţin reciproc; 
• tehnica pieptenelui implică un studiu despre linii orizontale, verticale, oblice, ondulate, totul 
conducând la efecte deosebite; 
• tehnica scurgeri şi suflării dezvoltă sensibilitate pentru armonia cromatică. 

Toate aceste conţinuturi şi operaţii specifice educaţiei plastice sunt interiorizate şi, mai 
târziu, aplicate în alte acte creative.                                                

După ce elevii au fost familiarizaţi cu materialele pe care le vor folosi: bloc de desen, 
acuarele, pensulă, cârpă, pahar etc., prin joc, am pornit la înmuierea pastelor de acuarele, aşezarea 
pastei din tub pe paletă, în cazul culorilor tempera; i-am îndemnat la exerciţii de trasare a liniilor şi 
punctelor cu pensula pe foaia albă, trasarea într-o singură direcţie a unor linii sau pete de culoare. 

Prin desenele tematice: “Baloane”, “Peisaj cu copaci”, “Toamna”, - efectuate în acuareală, 
guaşă sau creioane colorate, am dat copiilor posibilitatea de a folosi cunoştinţele însuşite, precum şi 
cele cu care au intrat deja în şcoală, îndemânarea, priceperea în mânuirea culorii. 

Întrucât elevii au fost familiarizaţi din grădiniţă cu cunoştinţe legate de mânuirea pensulei, 
acuarelei, culori principale, cu diferite tehnici de lucru, posedă anumite priceperi şi îndemânări, s-au 
obţinut lucrări variate. De la lucrări care aveau câteva pete de culoare sau linii, până la o îmbinare 
originală a elementelor, de la una sau două culori, până la folosirea a patru-cinci culori, respectiv, 
nuanţe, marea majoritate  a copiilor încercând să acopere spaţiul alb al foii de desen. 

Faptul că aceşti copii provin din medii diferite, că unii dispun de un C.I. destul de redus, n-a 
împiedicat manifestarea spontană a imaginaţiei copiilor. Desenele copiilor nu reprezintă întotdeauna 
obiecte noi, nu se disting prin originalitate, se remarcă totuşi flexibilitatea adaptativă şi elaborarea 
produselor. Se fac referiri la elemente concrete ale realităţii, elemente observabile (plante, animale, 
construcţii, mijloace de transport). 

Desenele lor ilustrează specificul gândirii copiilor de vârstă şcolară mică, caracterul intuitiv 
al acestora, dependenţa de imaginaţie a operaţiilor gândirii. 

Tema plastică: “Cunoaşterea culorilor”, a prezentat un interes sporit pentru elevi. 
Antrenându-i în jocuri ca: “Trenul culorilor”, “Ce putem obţine?”, “Povestea culorilor calde şi 
reci”, prezentând şi planşe în acest sens, a sporit intersul şi curiozitatea copiilor în aceste exerciţii-
joc de ordonare a culorilor, de juxtapunere de pete diverse, pe grupe de două culori (cald-rece; 
închis-deschis) sau culori complementare. 

Subiecte ca: “Toamna” sau “Jocul copiilor”, în care s-a urmărit folosirea culorilor primare 
cu pasaje de alb, negru sau gri valoric, exprimă mai puţin mânuirea culorilor cerute, copiii 
întâmpinând greutăţi în redarea figurii umane, acest aspect acţionând- parcă- inhibant asupra 
modului de redare a elementelor propuse. 

Subiecte ca: “Ploaia” sau “În cosmos” vin să sublinieze modul de folosire a culorilor 
semene, calde sau reci. Subiectele propuse au fost pregătite prin material didactic adecvat: planşă cu 
culori calde şi planşă cu culori reci, reproduceri după opere de artă, diapozitive.  

Modificările calitative de culoare obţinute prin fuzionare, tonuri, ruperea tonurilor, oferă 
copiilor multe exerciţii-joc în care imaginaţia lor este intens solicitată. 



Subiecte ca: “Marea”, “Cerul înstelat”, “Poiana cu flori” etc., permit elevului asocierea lumii 
realului cu lumea basmului. Am venit în sprijinul elevilor – la aceste teme- prin exerciţii-joc de 
fuzionare a culorilor, exerciţii de interpretare a formelor obţinute prin fuzionare. 

Colajul din diverse materiale colorate- hârtie, textile, plante uscate etc.- îmbinat cu colorarea 
suprafeţelor rămase albe, pune copilul în situaţia de a face diverse exerciţii de gândire, de a recurge 
la brainstorming, pentru a îmbina aceste materiale spre a ajunge la ceva util. Jucându-se cu aceste 
materiale, elevul prins într-o muncă felurită spre atingerea scopului său, investeşte imaginaţia de 
care dispune. Copilul ajunge la concluzia că se pot obţine lucrări utile, că poate folosi culoarea 
pentru redarea ideilor sale. 

Temele plastice de utilizare a liniilor şi punctelor oferă copilului posibilitatea de a da mai 
multă expresivitate lucrărilor sale, de a depăşi acele clişee stereotipe de case, pomni, cer etc., care 
apar frecvent în desenele lor. Posibilitatea de a le trasa în creion, pensulă, beţişor, carioca, pix, 
grosimile, respectiv, dimensiunile diferite, îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe, priceperi, îndemânări 
prin care elevul poate realiza o compoziţie. Teme plastice adecvate: “Dealurile”, “Valurile mării” 
dovedesc acumulările cantitative şi calitative ale elevilor. 

Ca suport pentru îsuşirea acestor cunoştinţe am folosit diapozitive adecvate, reproduceri 
după opere de artă, timbre, demonstraţia trasării acestora. 

Tema plastică: “Tonuri, ruperea tonurilor, monocromie” am abordat-o prin exerciţii-joc de 
obţinere a tonurilor, respectiv, diferenţierea tonurilor şi culorilor: “Ce culoare folosim?”, “Cu ce se 
aseamănă ?” 

Subiecte ca: “În acvariu”, “Copaci desfrunziţi”, realizate în carioca, lumânare, acuareală, au 
dat copiilor posibilitatea de a-şi lăsa liberă imaginaţia, obţinând satisfacţii. 

Întrucât nu toţi copii dispun de aceeaşi îndemânare, de aceleaşi deprinderi sau posibilităţi, în 
cadrul fiecărei teme am oferit, pe parcursul aceleiaşi ore de compoziţie câte două subiecte, elevii 
fiind grupaţi în două categorii. Astfel, copiii la începutul semestrului mânuiau greu culoarea, deci 
deprinderile, priceperile şi abilităţile erau slab dezvoltate, au avut posibilitatea să realizeze lucrări 
prin care să iasă şi ei în evidenţă, copilul având şi el satisfacţie în munca sa. 

Deoarece linia, ca element de limbaj plastic, nu este o noutate pentru copil, această temă a 
fost abordată cu mai mult curaj. 

Punctul, de asemenea, element de limaj plastic cunoscut, permite îmbinări originale între 
linie, punct, pată de culoare, în compoziţii ca: “Roiul de albine”, “Crângul cu flori”, “Decorarea 
unei rame” etc. 

Tratarea picturală cu folosirea a  cel mult trei culori, prin subiecte ca: “Primăvara”, “Chipul 
ţării”, permite o îmbinare a cunoştinţelor însuşite şi o materializare a imaginaţiei copilului. Această 
temă oferă exerciţii adecvate de antrenare a imaginaţiei, a flexibilităţii adaptative, materializate în 
subiecte cu forme spontane  prin stropire, scurgere, suflare şi completarea apoi cu culoare pentru a 
defini formele obţinute. 

Niciodată o mână sau o minte inertă nu poate produce fantezii, nu poate crea. În susţinerea 
acestei idei am considerat volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, necesar actului de creaţie. 

Rezultatele obţinute în acest sens au avut ca punct de plecare jocul sau crearea unei 
atmosfere specifice pentru ca limbajul plastic să devină accesibil şcolarului mic. Jocul a canalizat 
atenţia, puterea de concentrare, a susţinut munca elevului, chiar dacă nu a putut ajunge întotdeauna 
la lucrări din care să rezulte noutatea. Am considerat că în acest fel gândirea divergentă va avea 
materialul necesar cu care să opereze, respectiv, fluiditatea va caracteriza lucrările viitoare ale 
copilului. 

Un alt aspect prin care am urmărit dezvoltarea imaginaţiei copiilor au fost exerciţiile de 
antrenament fie la începutul lecţiilor, fie în lecţii anume, afectate unor astfel de exerciţii. 

Acest tip de exerciţii-joc scot în evidenţă posibilitatea de a dezvolta şi educa capacitatea 
copilului de a împlini şi îmbogăţi forma dată, urmărind antrenarea unor factori ai creativităţii ca: 
originalitatea, flexibilitatea, elaborarea, sensibilitatea la aplicaţii, umorul, dar în acelaşi timp, ele se 
constituie ca nişte exerciţii-test prin care am urmărit reglarea activităţii mele. Gândirea elevului este 
solicitată în a găsi soluţii imediate, în a-şi forma o atitudine corectă faţă de muncă, de a se pregăti 



pentru nişte situaţii similare în viaţă. Revenirea asupra unor teme pune în relief evoluţia în 
activitatea desfăşurată. 

Imaginaţia creatoare are ca punct de plecare întrebarea-problemă. Aceasta pune copilul în 
mişcare, îl face să caute, să încerce, să facă presupuneri, care necesită o perpetuă acumulare de 
ipoteze, proiecte. O problemă odată formulată devine o cale deschisă spre acţiune, incitând 
curiozitatea şi contribuind la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune a elevului. Se deschide 
posibilitatea de a gândi imaginativ. 

Antrenaţi să proiecteze lumea obiectelor înconjurătoare, elevii reuşesc să stabilească noi 
relaţii între fapte şi idei, noi aranjamente de elemente şi noi elemente organizaţionale. Îndemnând 
copilul să cerceteze mediul înconjurător şi să descopere în contururile din preajmă asemănări cu 
figura umană, elevul uită astfel de propriile nepriceperi de a desena şi va depăşi starea de inhibiţie. 

Atrăgând elevii în lumea basmului şi propunându-le a fi soarele şi luna, ca  personaje fantastice, 
le-am cerut să deseneze “Pădurea vrăjită”, folosind culori primare, linia în duct continuu. Elevul nu se 
gândeşte astfel la dificultăţi tehnice, căci este mânat din dorinţa de a da viaţă şi atitudine copacului vrăjit 
şi va abandona micile lui automatisme sau scheme, precum şi marile temeri. 

Subiectul propus trebuie să fie generos şi familiar. Elevul descoperă cu ochiul şi cu mintea 
sa noile feţe ale realităţii şi le conferă o identitate nouă. Se va servi de ea pentru a exprima gânduri, 
sentimente, se va îndepărta de scheme fixe, de gestul mecanic şi va învăţa să privească în mod 
creator. 

Construirea figurii umane cu ajutorul figurilor geometrice, după acţiunea de umanizare a 
unor fiinţe, obiecte sau fenomene din alte regnuri, după ce am determinat elevul să deseneze ceva 
mai mult decât un om, l-am ajutat să descopere importanţa şi frumuseţea geometriei. 

Exerciţiul se adresează intelectului, spiritului, capacităţii de observaţie, exercită o influenţă 
dezinhibatoare, este util pentru dezvoltarea dexterităţii, puterii imaginative şi constructive. 
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Cartea – o fereastră deschisă spre lume.  
Creaţie a inteligenţei şi fanteziei oamenilor, cartea s-a bucurat de-a lungul veacurilor de 

aprecieri elogioase, fiind considerată ca instrument esenţial pe tărâmul cunoaşterii şi al informării. 
Miron Costin scria cu peste trei veacuri în urmă că; “nu iaste alta şi mai de folos omului 

zăbavă decât cetitul cărţilor’’, iar Eminescu îndemna tinerii;”Citeşte. Citind mereu, creierul tău va 
deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. ’’ Să trăim 
frumos, alături de carte’’, ne îndeamnă şi Tudor Arghezi; ’’cartea este o făgăduinţă, o bucurie, o 
călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi’’. Ea ne uşurează viaţa, ne învaţă să respectăm omul şi pe 
noi înşine, ne înaripează mintea şi inima cu simţământul dragostei şi respectul faţă de semeni.                    

În ciclurile primar, gimnazial şi liceal, elevii dobândesc cunoştiinţe care pun bazele culturii. 
Cu toate acestea, cultura generală nu se asigură prin simpla memorare a conţinutului manualelor 
şcolare, nici prin răsfoirea fugară şi superficială a ziarelor, a revistelor la care se adaugă şi timpul 
consumat pentru emisiunile de radio şi televiziune, a calculatorului sau internetului. De aici rolul 
profesorilor şi al părinţilor în direcţia responsabilităţii pe care o poartă pentru a urmări nu numai cât 
şi ce citesc, ci şi cum citesc. Nu numărul de cărţi citite contează, ci valoarea artistică şi educativă a 
acestora. Anii şcolarităţii oferă un tărâm fertil pentru trezirea interesului faţă de lectură, ca apoi, în 
timp, să devină o adevarată pasiune, care se poate resimţi şi păstra toată viaţa. Îndrumarea lecturii 
elevilor este o acţiune dificilă şi de durată. Pentru eficacitatea acesteia, prioritară este o temeinică 
documentare pedagogică, completată cu o bogată cultură generală, la care se adaugă necessitatea 
cunoaşterii preferinţelor elevilor, care variază în funcţie de vârstă, temperament, mediu social şi de 
ambianţa mediului şcolar. Ce mulţumire mai mare poate avea un dascăl decât atunci când vede în 
elevii săi adepţi ai cititului, consumatori pasionaţi de literatură care pot să înţeleagă ceea ce citesc, 
să deosebească ce e bun, util şi educativ de ceea ce e rău şi dăunator, să-şi formuleze clar o opinie 
despre cartea citită, să folosească selectiv din bogatele taine ale cărţilor pentru exercitarea diverselor 
profesii pe care le vor practica de-a lungul vieţii.  

Rolul lecturii religioase în dezvoltarea emoţională a copiilor. 
 Lectura religioasă îi oferă celui ce o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice 

fapt de lectură, prilejuri unice de reflecţie şi de trăiri spirituale. Ea îndeamnă la introspecţie, 
contribuind substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului. La 
vârsta şcolară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea limbajului prin formarea şi dezvoltarea 
unui vocabular adecvat. Ea contribuie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, 
la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la formarea personalităţii elevilor. Pentru elevi, 
efectele lecturii religioase capătă noi valenţe: dobândirea unor tehnici de învăţare; dezvoltarea 
gândirii critice; deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii în diversitatea ei; rezolvarea 
amiabilă a conflictelor; receptivitate la opiniile altora. Lectura religioasă contribuie şi la: raportarea 
emoţional-afectivă la mesajul textelor lecturate; cultivarea gustului estetic şi a preferinţelor literare; 
exprimarea atitudinii personale faţă de textele citite;  stimularea interesului durabil pentru lectură.  

Creştinismul nu este o religie a cărţii, ci o religie a Cuvântului. Iisus Hristos este Cuvântul 
venit în această lume, care îl descoperă pe om lui însuşi şi îl conduce la Dumnezeu. Cu toate 
acestea, cărţile Bibliei ocupă un loc primordial în structurarea persoanei credincioase. Noi ştim însă 
că lectura religioasă are nevoie de timp şi aceasta este principala obiecţie a oricărui creştin 
contemporan. A te hotărî să dedici timp pentru lectură înseamnă să-ţi organizezi altfel timpul, să 
introduci din nou succesiunea orelor. Prin carte, fiecare poate să se construiască diferit de celălalt şi 
să acceadă la o viaţă interioară autonomă, cu propriile sale repere, cu geografia sa intimă, cu 



identitatea sa specială. A citi înseamnă să rupi monotonia zilelor, înseamnă să lupţi împotriva uzurii 
timpului. Să te cufunzi într-un univers fascinant, luând o carte, înseamnă să-ţi oferi bucuria de a te 
îmbogăţi cu ceea ce descoperi. A citi înseamnă să te adăpi dintr-un izvor care nu se sfârşeşte când te 
apropii de el. A fi creştin înseamnă să devii ca atare, îmbogăţindu-te cu contribuţiile altora, 
însuşindu-ţi cultura unei epoci. Prin carte, fiecare creştin poate să se construiască, să devină, în 
definitiv, „învăţătorul” său. Trebuie să ne întoarcem la lectură. Ca act al scrierii, lectura religioasa 
este semn al construcţiei secrete a libertăţii interioare.  

Lectura marilor opere ale patrimoniului universal, în special ale patrimoniului creştin sau ale 
spiritualităţii contemporane, este diferită de lectura documentară sau de cercetarea curioasă, care 
sare de la un subiect la altul. Lectura religioasă este ca înmulţirea pâinilor. Apetitul nu ajunge, 
trebuie să dai ceva de la tine (o pâine, doi peşti… timpul tău, atenţia) pentru ca minunea să aibă loc. 
Sfântul Grigore cel Mare, în secolul al VI-lea, se minuna de cum textele citite „creşteau” odată cu 
spiritul celui care le citea. Lecturile care exprimă înţelepciunea , năzuinţele, necazurile, bucuriile 
poporului, lupta cu forţele naturii, relaţiile dintre oameni, îi ajută pe elevi să înţeleagă compexitatea 
aspectelor vieţii.  

Prin lecturile care exprimă conflicte între cele două forţe , ale binelui şi răului , cititorii îşi 
formează reprezentări şi noţiuni despre dreptate , cinste, curaj, hotărâre, perseverenţă, hărnicie. 
Elevii vor alege prin aceste lecturi partea dreptăţii , adevărului, binelui şi vor detesta nedreptatea, 
lacomia, îngâmfarea, minciuna, răutatea. Dacă şcoala are ca finalitate instruirea copilului pentru a 
deveni un om bine educat, aceasta se realizează prin cultivarea gustului pentru lectură. Elevul 
trebuie permanent îndrumat spre lectură şi trebuie ;  să alimentăm mintea copilului cu o hrană 
corespunzătoare,  să controlăm ceea ce citesc; ei au nevoie de o lectură potrivită, care să îi destindă, 
să îi recreeze, şi nu să demoralizeze mintea sau să slăbească trupul, să sădim în mintea lor seminţele 
adevărului, este nevoie de grijă neîncetată pentru cultivarea solului minţii şi semănarea acestuia cu 
preţioasa sămânţă a adevărului.  

La ora de religie elevii sunt orientaţi spre a învăţa să respingă poveştile banale şi să se 
îndrepte spre cărţile sensibile, care vor conduce mintea să-şi dezvolte interesul pentru relatările 
biblice, istoria biblică şi principiile acesteia. Scrierile care aruncă lumină asupra Cărţii Sacre şi 
trezesc dorinţa de a studia nu sunt periculoase, ci benefice. Este imposibil ca tinerii să posede o 
minte sănătoasă şi principii religioase corecte, dacă ei nu au plăcere să citească cu atenţie Cuvântul 
lui Dumnezeu. Această carte conţine cea mai interesantă istorie, scoate în evidenţă calea mântuirii 
prin Domnul Iisus Hristos şi constituie călăuza lor pentru o viaţă mai înaltă şi mai bună.  

Hristos şi îndemnul la lectură. 
 Faptul că avem astăzi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, e o dovadă incontestabilă că 

Scripturile au fost scrise pentru a fi citite, pentru a crede şi, mai ales, pentru a fi trăite, adică puse în 
practică (Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, 
să aveţi viaţa în numele Lui - Ioan 20, 31). De altfel, Mântuitorul Hristos în multe rânduri aminteşte 
momente şi cuvinte ale Vechiului Testament punând în valoare lectura Scripturii. Au n-aţi citit ce-a 
facut David când a flămânzit, el si cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat 
pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai 
preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că preoţii sâmbăta calcă în templu, şi sunt fără de vină? (Matei 12, 
3-5). Într-un alt loc, Scriptura spune: El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a facut de la început i-a facut 
barbat şi femeie? (Matei 19, 4). Sau: Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: Piatra pe care au 
nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? (Marcu 12, 10).  

Mântuitorul recomandă deci, fară doar şi poate, lectura Scripturilor vechi ca unele ce 
vorbesc despre El, dupa cum spune şi cuvântul: Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă 
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine (Ioan 5, 39). Mântuitorul a citit, iată doar unul 
dintre cuvintele Scripturii ce atestă aceasta: Şi S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea şi a 
ieşit vestea despre El în toată împrejurimea. şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. Şi a venit 
în Nazaret, unde fusese crescut şi dupa obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a 
sculat să citească (Luca 4, 14-16). Bineânţeles, faptul ca Mântuitorul a citit în sinagogă nu înseamnă 
neapărat ca El avea obiceiul lecturii, că citea adesea. Nu trebuie să uităm că vorbim despre Hristos 



Dumnezeu care ştie toate, care nu avea propriu-zis nevoie de lectură (O, Doamne, Tu ştii toate! - 
Ieremia 15, 15; Ioan 21, 17; Acum ştim ca Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva - Ioan 
16, 30). Noi, cei trecători prin această lume, avem nevoie de sporire în duhul înţelepciunii şi al 
descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere (Efeseni 1, 17). Părintele N. Steinhardt, într-un cuvânt al 
său, lămureşte că Ortodoxia nu te vrea neştiutor, neinstruit, ignorant. "Nicăieri şi niciodată nu ne-a 
cerut Hristos să fim neştiutori 

Tradiţia Bisericii vorbeşte şi ea despre lectura religioasă şi cartea bună. Cartea este de fapt 
transcrierea cuvântului rostit în gând şi impactul ei este mai mare pentru că se adresează, în timp şi 
spatiu, unui numar mai mare de persoane decât cuvântul rostit şi netranscris. "Cartea ne poate duce 
la mântuire, ca pe Fericitul Augustin, care s-a convertit citind Sfânta Scriptură la auzul minunat al 
îndemnului Tolle et lege! (Ia şi citeşte) . Tradiţia ortodoxă accentuează necesitatea unui îndrumător 
în lectura Scripturii, pentru ca cine citeşte să înţeleagă (Matei 24, 15; Marcu 13, 14). Cum aş putea 
să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? (Faptele Apostolilor 8, 31), răspunde famenul egiptean 
Apostolului Filip care-l întrebase dacă pricepe cele ce citeşte de la Isaia proorocul. Fără îndrumător 
pe credinciosul simplu îl poate ajunge cuvântul lui Hristos care spune: vă rataciţi neştiind 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22, 29; Marcu 12, 24). Chiar daca nu zugrăveşte viaţa 
în Hristos, o carte poate fi bună daca nu contravine moralei creştine.  

Lectura profană ne este îngaduită. Există însă un amendament: să nu fie vătamatoare din 
punct de vedere sufletesc. Cartea bună e cea care laudă virtutea, nu viciul; cartea bună e cea care 
înnobilează omul. Sfântul Vasile cel Mare in "Omilia către tineri" recomanda oamenilor din vremea 
aceea să culeagă din literatură, chiar şi din cea păgană, amintindu-l pe Homer, anumite elemente 
valoroase şi folositoare creştinilor, asemenea albinei care culege din floare numai nectarul. Parintele 
Sofronie spunea: "Pentru a învaţa să trăiesti în Hristos, nu este necesar să citeşti zeci sau sute de 
cărţi. Când traiesti o viaţă sfântă şi fără de păcat, cunoaşterea intelectuală poate să dea roade 
duhovniceşti minunate. În schimb, o cunoaştere fără iubire nu poate să mântuiască pe nimeni".  
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Formarea capacităţii de autoevaluare a rezultatelor obţinute constituie un obiectiv important 

al activităţii  şcolare şi în acelaşi timp un mijloc de formare a elevilor ciclului primar. Participarea 
elevilor la aprecierea propriilor rezultate şcolare are efecte positive în mai multe planuri. În primul 
rând e planul formării, elevul fiind transformat în subiect, în participant active al acțiunii 
pedagogice. Elevul ajunge le realizarea unei imagini de sine prin participarea la stabilirea conștientă 
și adecvată a nivelului real al cunoștințelor, a capacităților cognitive și comportamentale a 
progreselor și  regreselor înregistrate, a eforturilor care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor 
urmărite. Așadar, autoaprecierea reprezintă expresia unei motivaţii lăuntrice faţă de învăţătură şi 
devine un mijloc de cultivare a unei atitudini pozitive faţă de propria activitate. 



Autoevaluarea constituie un mijloc de formare a elevilor şi un rezultat al acţiunii 
pedagogice. În acest sens, învăţătorul trebuie să-i înveţe să se aprecieze, să se ghideze raţional prin 
intermediul unei evaluări bine concepute. Valoarea formativă a actului de evaluare în general şi a 
aprecierii în special este scăzută atunci când calificativul este dat de învăţător şi ,,suportat” de elev. 
Această valoare sporeşte dacă elevul devine coparticipant în evaluarea rezultatelor obţinute. 
Condiţia principală care favorizează interiorizarea de către elevi a aprecierilor învăţătorului este 
înţelegerea criteriilor de apreciere după care se conduce aceasta, ceea ce îi ajută pe elevi să 
înţeleagă semnificaţia calificativului acordat. 

Educarea capacităţii de autoapreciere presupune depăşirea stadiului în care elevul primeşte, 
prin intermediul calificativului, informaţii despre rezultatele muncii sale dintr-o singură direcţie şi 
implicarea elevului în Această apreciere, realizându-se o suprapunere a acestor realizări.            

Autoevaluarea produselor realizate de elevi constituie o modalitatepsihopedagogică cu largi 
valenţe formative. Implicarea elevilor, în aprecierea propriilor eforturi şi rezultate, are efecte 
benefice pe mai multe planuri. Astfel, după I.T.Radu , consecinţele pozitive sunt: 

 • cadrele didactice dobândesc confirmarea aprecierilor lor în opinia elevilor, cu privire la 
rezultatele constante; 

 • elevul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de participant la propria sa formare; 
 • stimulează motivaţia intrinsecă faţă de învăţătură şi atitudinea responsabilă faţă de propria 

activitate; 
 • îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru 

atingerea obiectivelor stabilite. 
Educarea capacităţii de autoevaluare la elevi presupune respectarea anumitor condiţii 

fundamentale: 
 . prezentarea ( la începutul activităţii, sarcinii de lucru ) a obiectivelor curriculare şi de 

evaluare pe care trebuie să le îndeplinească; 
 . încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a sarcinii de 

lucru şi de efectele formative ale acesteia; 
 . stimularea evaluării şi interaprecierii în cadrul grupului; 
 . completarea, la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar cu răspunsuri deschise sau a unor 

scale de clasificare. 
Tehnicile folosite în scopul educării aptitudinii de autoapreciere sunt variate. 
Una din acestea constă în “notarea în colaborare cu alţii”, în cazul de faţă cu elevii. 

Depistarea lacunelor proprii sau cele ale colegilor constituie un prin pas pe drumul conştientizării 
competenţelor în mod independent. 

Un alt procedeu îl constituie, “autonotarea controlată’, în cadrul căreia calificativul o face 
elevul examinat, fiind revăzută şi definitivată de învăţător, eventual cu consultarea celorlalţi elevi. 
Un exerciţiu util în această privinţă îl constituie autocorectarea sau corectarea reciprocă, prin, 
schimb de lucrări, efectuate în cadrul evaluării formative. Chiar dacă o parte din aceste lucrări nu se 
notează, delimitarea răspunsurilor corecte de cele nesatisfăcătoare oferă elevilor repere clare pentru 
aprecierea performanţelor obţinute şi pentru perceperea distanţei la care se află de nivelul aşteptat. 
Elevului i se cere  să-şi stabilească calificativul, care este definitivată apoi de învăţător sau 
împreună cu colegii. Este necesar ca învăţătorul să asigure corectitudinea.  

O modalitate eficientă de autoapreciere dirijată, controlată, insoţită de o pondere a 
calificativelor acordate de elevi, o constituie “ metoda de apreciere obiectivă a personalităţii”, 
concepută de profesorul şi psihologul Gheorghe Zapan. Principiul de bază al acestei metode este că 
o cunoaştere obiectivă a rezultatelor şcolare se poate realiza prin completări reciproce de informaţii 
şi aprecieri obţinute în urma antrenării colectivului clasei şi confruntarea acestora. Întregul colectiv 
al clasei este solicitat să-i aprecieze pe unii elevi sub diverse aspecte nivelul de pregătire sau la o 
anumită materle, aptitudini pentru un anumit obiect de învăţământ sau domeniu de activitate etc. 
Prin această metodă se antrenează întregul colectiv al clasei, în vederea evidenţierii rezultatelor 
obţinute de aceştia prin coroborare a cât mai multe informaţii şi aprecieri şi prin confruntare, în 



vederea formării unor reprezentări complete despre posibilităţile fiecărui elev în parte şi ale tuturor 
la un loc.  

Am mai folosit la clasa și  metoda “notării reciproce” în cadrul căruia aprecierea este făcută 
de un grup de elevi, stabilit pe o perioadă limitată, sub îndrumarea învăţătorului. Elevii sunt puşi în 
situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrările scrise, fie la ascultările orale. Aceste 
exerciţii nu trebuie neapărat să se concretizeze în notare efectivă.  

Folosirea acestor tehnici conduce la o diminuare a subiectivităţii în aprecierea celorlalţi şi în 
autoaprecierea, la o creştere a motivaţiei generale a învăţării, la o îmbunătăţire a relaţiei învăţător – 
elev. 

În activitatea desfăşurată la clasă învăţătorul trebuie să-i înveţe pe elevi să se autoaprecieze. 
În acest sens trebuie acordată o deosebită atenţie autocorectării testelor de progres din cadrul 
evaluării formative. Autocorectarea testului de progres de către elev este mai avantajoasă decât 
corectarea lui de către învăţător prin efectul formativ imediat pe care îl produce asupra oricărui elev. 
În acest fel fiecare elev îşi conştientizează erorile şi dobândeşte deprinderi de autocontrol şi 
autoevaluare obiectivă a propriilor capacităţi de învăţare. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare se 
poate realiza şi prin corectarea şi dezvoltarea compunerilor împreună cu elevii. Elevii manifestă o 
vie curiozitate pentru cunoaşterea opiniilor participanţilor la discuţii cu privire la “ creaţiile lor”.  
Discutarea lucrărilor presupune o pregătire prealabilă temeinică, întocmirea unui plan al discuţiilor, 
în funcţie de subiectul compunerii, de calitatea exprimării. În funcţie de scopul urmărit, discutarea 
compunerilor se face diferenţiat: individual, prin solicitarea în dialog a elevului în cauză şi în 
colectiv, prin antrenarea întregii clase. 

Autoevaluarea menţine eficienţa lecţiei la o cotă maximă, favorizează alegerea celor mai 
potrivite metode de predare – învăţare şi este un stimuient al autoperfecţionării, pornit din interior.  
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Din toate colţurile lumii, mai mult ca oricând se înalţă astăzi un strigăt  de alarmă: 

,,NATURA ESTE ÎN PERICOL! SALVAŢI-O!” 
Pentru întreaga omenire, natura este o carte viu ilustrată, cuprinzând cele mai variate şi 

tainice tablouri care ne invită la cunoaştere, descoperire, bucurie, studiu intens pentru satisfacerea 
curiozităţii şi totodată, izvor de viaţă şi sănătate. Ea este cea care ne arată cum trebuie să ne 
organizăm timpul, viaţa, ne îndrumă la muncă şi la odihnă. 

Protecţia mediului înconjurător trebuie să constituie o preocupare permanentă a noastră, 
astfel încât şcolarul mic şi nu numai să vadă natura cu ochii simţului şi ai raţiunii, să o înţeleagă şi 
să o preţuiască. Astfel, cea care ne oferă tuturor posibilitatea ocrotirii naturii este EDUCAŢIA 
ECOLOGICĂ. 

Formarea conduitei de protecţia mediului la şcolari are un caracter interdisciplinar, elemente 
ale educaţiei ecologice regăsindu-se în mod concret la disciplina ,,Ştiinţe ale naturii” , dar şi la 
nivelul celorlalte discipline de studiu     ( Limba şi literatura română, Geografie, Educaţie 
tehnologică, Educaţie muzicală, Educaţie plastică ) unde, obiectivelor urmărite în cadrul unei lecţii 
li se pot circumscrie finalităţi cu caracter clar ecologic. 

Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini si motivaţii 
pentru a acţiona individual si în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului. 



Astfel se cultivă dragostea si respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini 
de dezaprobare fată de cei care încalcă normele de protecţie a mediului si se cultivă interesul pentru 
promovarea ideii unui mediu natural sănătos. 

În cadrul unor lecţii de limba şi literatura română, unde sunt studiate texte având ca suport 
tematic aspecte din natură, elevii vor avea posibilitatea de a-şi dezvolta sentimentele de afecţiune 
faţă de acestea, în timp ce noi, ca formatori, avem datoria de a-i învăţa să le ocrotească, să le 
hrănească şi să le folosească pentru sănătatea şi bunăstarea propriei persoane.  

Orele de limba şi literatura română pot oferi de asemenea prilejul concretizării propriilor 
emoţii, trăiri afective prin compuneri alcătuite de elevi pe teme ecologice. Experienţa de viaţă a 
copiilor, cunoştinţele dobândite la diferite discipline şi imaginaţia creatoare a copiilor vor duce la 
realizarea unor lucrări deosebite, dar şi a unor creaţii în versuri însoţite şi de diferite desene. 

Ca educatori, trebuie să le formăm deprinderea de a sublinia în compoziţiile lor şi acţiunile 
distrugătoare ale omului asupra naturii, acţiunea greşită a unor copii faţă de plante şi animale, 
poluarea mediului înconjurător. 

Pe lângă activităţile desfăşurate la clasă, un rol deosebit de important îl au şi activităţile 
extraşcolare. În momentul în care şcolarii îşi desfăşoară activitatea în afara clasei totul capătă o 
nuanţă cu totul deosebită, deoarece acum este momentul în care ei îşi pot da seama de ceea ce se 
întâmplă în natură, de ceea ce ne oferă natura, de influenţele negative şi pozitive pe care le exercită 
oamenii asupra mediului înconjurător. 

Vizitele şi excursiile vin în sprijinul observaţiilor şi lucrărilor practice. Astfel se poate: 
- observa un arbore sau un pom fructifer, animale cu ocazia vizitelor la livadă, la parcul 

zoologic, la fermă; 
- observarea unor fenomene ale naturii (ploaie, fulgi, pădurea şi livada înfăţişate în cele 

patru anotimpuri); 
- observa rolul factorilor de mediu asupra plantei prin lucrările practice la Colţul 

viu(îngrijirea florilor de cameră, animale mici din acvariu) unde se urmăreşte încolţirea seminţelor, 
înmulţirea animalelor, creşterea şi dezvoltare lor; 

- realizarea unor colecţii – activităţi ce se înscriu şi în cadrul orelor de  educaţie tehnologică. 
La disciplina educaţie tehnologică, lucrările realizate cu materiale din natură si cu materiale 

reciclabile pot rezulta in adevărate opere de artă si pot constitui si premizele realizării educaţiei 
ecologice.  

Prin lucrările care au ca suport masele plastice,cum ar fi: papusi, gheata lui mos Nicolae, 
vaza cu flori, suportul pentru creioane, etc. se dă posibilitatea prezentării elevilor efectelor negative 
care se ivesc în urma depozitarii necorespunzătoare a ambalajelor din plastic si remedii pentru 
prevenirea si combaterea acestor neajunsuri. 

În drumeţiile organizate vom avea în vedere să îndrumăm elevii să observe fauna şi flora 
zonei respective, să observe fenomenul defrişării masive a pădurilor, să identifice, să colecteze şi să 
clasifice diverse materiale din natură, să înveţe să protejeze mediul înconjurător printr-o serie de 
acţiuni precum: 
- depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate; 
- reciclarea tuturor materialelor refolosibile; 
- încetarea folosirii pesticidelor, insecticidelor, dar şi a îngrăşămintelor; 
- încetarea folosirii substanţelor chimice în apropierea surselor de apă; 
- folosirea locurilor special amenajate pentru spălarea automobilelor; 
- aruncarea direct la canalizare a resturilor menajere rezultate în urma spălării hainelor şi a 

obiectelor de uz casnic; 
- folosirea pe cât posibilă a materialelor biodegradabile şi a celor reciclabile; 
- plantarea pomilor în parcuri, curtea şcolii şi chiar în grădina casei; 
- evitarea culegerii exagerate a unor plante, mai ales a celor rare şi omorârea sau primejduirea 

vieţii unor animale nevinovate; 
- evitarea aprinderii focului în păduri, evitarea tăierii masive a pădurilor etc. 



Luând contact cu bogăţia de forme şi  culori a celor colecţionate, copiii nu rămân numai 
nişte colecţionari şi admiratori pasionaţi ci şi nişte creatori de frumos şi participă cu multă plăcere la 
orele de educaţie tehnologică întrecându-se în varietatea de lucrări, dând frâu liber imaginaţiei, 
creativităţii, aducând elemente noi modelului propus de învăţător, îmbogăţindu-l şi înfrumuseţându-
l fiecare după posibilităţi. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Curăţeniei din luna septembrie de anul acesta, am participat 
impreună cu elevii claselor primare la această activitate. Elevii au primit din partea autorităţilor 
locale mănuşi de protecţie şi saci pentru strângerea gunoaielor. Încă de dimineaţă,  s-au arătat 
nerăbdători să înceapă lucrul, au strâns cu entuziasm gunoaiele aruncate poate chiar de unii dintre ei 
şi au fost mândri că au lăsat curat în urma lor.    

Pentru educaţia ecologică putem apela la conţinutul unor texte literare sau texte cu conţinut 
ştiinţific care pot constitui punctul de plecare pentru discutarea unor probleme de mediu.  

Rebusurile, curiozităţile din lumea plantelor si animalelor, realizarea unor fotografii, 
colectarea de materiale din natura contribuie la realizarea unor conexiuni între cunoştinţele însuşite 
la diferite discipline. 

Prin analiza textelor anumitor cântece, la orele de muzică avem posibilitatea realizării unor 
conexiuni intre cunoştinţele însuşite la ştiinţe si conţinutul cântecului. 

Educaţia ecologică se poate realiza si în cadrul orelor de educaţie plastică prin alegerea unor 
subiecte legate de mediu (In excursie, Primăvara în livada, Incendiul). 

Astfel, datoria noastră ca formatori  este să-i facem pe elevi să înţeleagă faptul că soarta 
planetei este în mâinile noastre, a oamenilor, deoarece suntem  singurii dintre toate fiinţele de pe 
Pământ, care putem acţiona în mod pozitiv sau negativ asupra mediului în care trăim. 

Din dorinţa de a forma elevilor noştri o gândire şi un comportament ecologic, fiecare dintre 
noi poate organiza în şcoală diferite activităţi, la care, cu siguranţă vor participa cu plăcere toţi 
elevii. Aceste activităţi cu tematică ecologică pot avea sarcini diverse: 
- organizarea colţului viu al clasei care poate să cuprindă plante decorative şi plante de grădină; 
- completarea la zi a calendarului naturii, pe baza observării directe a fenomenelor naturii; 
- observarea încolţirii seminţelor şi a creşterii plantelor; 
- creaţii literare, compuneri având ca tematică natura, lumea micilor vieţuitoare, povestiri din 

viaţa plantelor; 
- vizionarea video, a unor filme cu caracter ecologic; 
- scenete cu teme ecologice; 
- creaţii artistico-plastice. 

In cadrul orelor de educatie tehnologica, prin confecţionarea de jucării, ornamente si obiecte 
diverse, elevii vor fi îndemnaţi să folosească materiale refolosibile în vederea evitării  poluării 
mediului si vor găsi soluţii pentru conservarea si protecţia mediului. 

Prin tratarea interdisciplinara a problemelor privind protecţia mediului, contribuim la 
formarea unui comportament ecologic fată de mediul înconjurător.  

Protecţia naturii necesită mijloace materiale destul de costisitoare, dar si creşterea gradului 
de responsabilitate al oamenilor din întreaga lume fata de mediul înconjurător, scolii revenindu-i un 
rol important în acest sens prin educaţia ecologică. 

Trebuie, deci să învăţăm să ne protejăm mediul, atât pentru sănătatea noastră, cât şi pentru 
sănătatea a ceea ce ne înconjoară. 
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Ce este creativitatea? 
După Bontas și Nicola, creativitatea - este o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă și 

fundamentală a personalității, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu 
investigații și date noi, produce ceva nou, original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă, 
ca rezultat al influențelor și relațiilor factorilor subiectivi și obiectivi – a posibilităților  persoanei și 
a condițiilor ambientale ale mediului socio-cultural.  Ea poate fi considerată și ca aptitudine, 
dispoziție a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi,originale.  

Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres 
în planul social. Componența principală a creativității o constituie imaginația. Dar creația de valoare 
reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, 
azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voință, perseverența în a face numeroase 
încercări și verificări.  

Elementele esențiale prin care se poate constata existența creativității sunt: noutatea și 
originalitatea, flexibilitatea, fluența, sensibilitatea senzorială, ingeniozitatea, expresivitatea. În afara 
de faptul că este o capacitate și aptitudine a personalității, a intelectului, este în același timp, un 
proces și un produs.  

Există mai multe trepte de creativitate; C.W. Taylor descrie cinci „planuri” ale creativitatii: 
-Creativitatea expresivă se manifestă liber și spontan în desenele sau construcțiile copiilor 

mici. Nu se pune problema, la acest nivel, de originalitate. Este însă un mijloc excelent de a cultiva 
aptitudinele creatoare ce se vor manifesta ulterior. 

-Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncilor obișnuite.  
-Planul inventiv este accesibil unei minorități foarte importante. E vorba de inventatori, 

acele persoane ce reușesc să aducă ameliorări parțiale unei unelte, unui aparat, unei teorii 
controversate.  

-Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizați ca fiind „talente”. Ei realizează 
opere a căror originalitate este remarcată cel puțin pe plan național. 

-Creativitatea emergentă este caracteristică geniului, a omului care aduce schimbări 
radicale, revoluționare  într-un domeniu și a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor 
generații. 

Modalitati de stimulare și de dezvoltare a creativităţii elevilor 
Aspirația spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociația cât mai liberă a ideilor, utilizând 
astfel la maximum resursele inconștientului. 

La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative, alături de 
brainstorming, îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, 
diagramele why-why, diadramele Ishikawa, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură 
între joc ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi 
activitatea specifică şcolii – învaţarea. 

Categoria de activităţi care oferă terenul cel mai extins pentru cultivarea creativităţii îl 
constituie activităţile în care se lasă elevilor independenţă deplină: 

• compunerea şi rezolvarea pe căi diferite a exerciţiilor şi problemelor; 
• scoaterea şi formularea ideilor principale dintr-un text; 
• elaborarea compunerilor; 
• confecţionarea unui obiect (la abilităţi practice); 
• executarea unui desen;  
• exerciţii de antrenament creativ sub formă de jocuri etc. 



Toate aceste activităţi pot fi considerate forme de manifestare a însuşirilor creative ale 
elevilor, care se cer stimulate şi dirijate.  

Copiilor le place să asculte și să inventeze povești, să joace roluri, să interacționeze printr-un 
joc continuu, pe care-l îmbogățesc mereu, din ce in mai mult, fiind atenți și receptivi totodată la ce 
descoperă la ceilalți.  

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, feluritele jocuri în aer liber sau acasă, toate au 
darul de a-i ajuta să exprime emoții, gânduri, sentimente care, în aceasta manieră artistică, sunt mai 
accesibile a fi exteriorizate.  

Câteva exerciții de stimulare a creativității: desenul liber, fără structură, pictura cu mâna 
dominantă, dar și cu cea non-dominanta , modelajul unei povești inventate, soluțiile personale pe 
care copiii învață să le adapteze în funcție de situație.                                                                                   

Un învăţător care are creativitate pedagogică este ingenios, inventiv, plin de fantezie şi cu o 
mare doză de spontaneitate. El descoperă mereu noi şi noi forme de lucru, noi procedee şi tehnici, 
modifică, adaptează, combină şi inventează noi instrumente sau mijloace menite să sporească 
eficienţa muncii didactice. 

Creativitatea de tip şcolar, realizată de elev în procesul de învăţământ, nu trebuie confundată 
cu creativitatea scriitorului, artistului, tehnicianului, unde originalitatea şi  productivitatea se 
interpretează în sensul strict al cuvântului. Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine 
creatoare atunci când, pus în faţa unei probleme (care constituie o sarcină şcolară), îi restructurează 
datele, descoperă calea de rezolvare, o rezolvă într-un mod personal.  

La vârsta şcolară mică, elementele de originalitate, chiar şi atunci când sunt minore faţă de 
cele de reproducere, exprimă tendinţa de creativitate a copilului, care trebuie încurajată.  

Gândirea creatoare se formează în procesul de învăţământ prin orientarea şi stilul activităţii 
elevilor, prin tipuri de sarcini şi exerciţii care pot constitui un antrenament al gândirii. 

Pentru educarea creativităţii în activitatea instructiv-educativă sunt necesare anumite 
condiţii:  

• fondul de cunoştinţe de care dispune elevul; 
• existenţa unor deprinderi intelectuale; 
• climatul educaţional care trebuie să fie favorabil creativităţii. 

Creativitatea nu se poate cultiva decât într-o atmosferă de antrenare liberă a elevilor în 
căutări, schimb de idei, verificări. Elevii trebuie să se manifeste liber, fără teama de a greşi, de a li 
se face imediat aprecierea critică. În felul acesta se poate cultiva îndrăzneala, independenţa, 
originalitatea. Învăţătorului îi revine sarcina de a organiza activitatea de gândire a copilului în mod 
judicios şi corespunzător forţelor sale, de a-l face să aibă încredere în el. 

Compunerea de probleme  este o altă modalitate de dezvoltare a creativităţii elevilor. Primii 
paşi în stimularea creativităţii o constituie crearea cadrului adecvat care să permită eliberarea 
copiilor de tensiuni şi să favorizeze comunicarea liberă, astfel ca elevii cu tendinţe spre pasivitate , 
neobişnuiţi cu efortul intelectual, să intre treptat în procesul muncii intelectuale, prin dorinţa de 
autoafirmare. 

Brainstormingul este una dintre metodele creative de grup ce asigură o ambianță 
stimulatoare. În metoda Brainstorming există reguli fundamentale ce trebuie respectate:  

           -nu este voie să critici părerile, ideile celorlalţi; 
          -există o mare libertate de gândire care determină o stare stimulativă; 
           -membrii grupului emit cât mai multe idei, soluţii; 
           -cadrul didactic nu trebuie să-şi impună propriile păreri.  
Dezvoltarea creativităţii prin joc 
Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. 
Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să 

contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului.Şcolarul mic 
trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că vine la şcoală să 
desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalţi copii, cu educatorul, într-o 
atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiţii cu ceilalţi ceea ce a învăţat. 



Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un conţinut 
bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la 
momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de 
rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu 
pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor 
intelectuale şi afectiv- motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 

Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei 
superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de 
îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în 
rezolvare. 

Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, 
siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. 

Cum încurajăm creativitatea copiilor?  
- prin asigurarea unui mediu care permite copilului să exploreze și să se joace fără 

restrângeri exagerate; 
- prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 

potrivescă cu cele ale adulților; 
- prin acceptarea ideilor neobișnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care 

acesta rezolvă o problemă; 
- folosind modalități creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar 

în viața de zi cu zi; 
- alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităților, pentru trecerea de la 

ideile obișnuite la idei mai originale; 
- încurajând procesul, iar nu scopul. 
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225. TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

 
Prof. Ștefan Adelina Ramona 

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 
 
Astăzi, mai mult ca oricând, munca are un caracter creator, iar cunoștințele și tehnicile se 

înnoiesc continuu, grădinița și școala având sarcina să-i pregătească pe copii pentru a face față 
noilor cerințe, să găsească mijloacele cele mai eficiente pentru dezvoltarea creativității. Procedeele 
care stimulează procesul căutării, al descoperirii, care trezesc curiozitatea și interesul copiilor, 
contribuie la formarea unei gândiri originale și productive, însușiri despre care se vorbește tot mai 
mult în pedagogia contemporană. 

Pentru ca dezvoltarea intelectuală să fie accelerată de către învaţare trebuie ca aceasta din 
urmă să ţină seama de legile interne ale acestei dezvoltări, care după J. Piaget, ar consta din: 
pregătirea, devenirea, asimilarea şi perfecţionarea operaţiilor logice. 

Cercetările de psihologie genetică şi psihopedagogie contemporană demonstrează că 
trăsăturile psihologice ce constituie particularităţi de vârstă, legile şi mecanismele formării 
personalitătii cer utilizarea acelor metode şi procedee care se dovedesc apte să stimuleze 
dezvoltarea, s-o orienteze în direcţia obiectivelor educaţionale. De aceea este necesar ca procesul de 
învaţământ să se bazeze nu numai pe nivelul actual al dezvoltării, adică pe funcţiile psihice de-acum 
formate, ci şi pe capacităţile potenţiale pe funcţiile în formare, cu alte cuvinte, pe zona dezvoltării 
imediate. 

Învăţarea trebuie să favorizeze transformarea zonei de dezvoltare imediată în dezvoltarea 
actuală. În acest caz, sarcina pe care copilul o poate rezolva astăzi, numai dacă primeşte ajutor, 
mâine va trebui să o rezolve independent. Pe de altă parte, este semnificativă descoperirea de către 
pedagogia actuală a mijloacelor de accelerare a evoluţiei intelectului. Utilizarea descoperirii ca 
metodă de învăţare “poate crea o bază temeinică de deprinderi intelectuale”(R. M. Gagne). 
Progresul în cunoaştere nu este posibil fără acţiuni investigative de găsire a relaţiilor ascunse, 
manifestarea nevoii de căutare şi dobândire de noi informaţii şi mijloace de adaptare, prin evaluare 
şi compararea unor variabile şi efortul de a pătrunde în zona necunoscutului. 

Aflat în faţa unor situaţii noi, în faţa dificultaţilor, a problemelor de orice natură, intelectul 
uman începe să facă investigaţii. Activitatea de investigare începe în momentul în care vechile căi 
de acţiune se dovedesc insuficiente. Prin caracterul ei de a fi în căutarea noului, investigarea se află 
într-un raport de independenţă cu gândirea şi imaginaţia creatoare. În orice activitate de investigare 
există şi un cuantum de creaţie. 

În gândirea ştiinţifică investigarea este o etapa importantă, strict necesară. Cercetarile 
psihologice referitoare la mecanismul creaţiei ştiintifice acordă un loc important procesului de 
căutare. Căutarea sau investigarea este considerată ca o componentă a etapei operaţionale a creaţiei 
ştiinţifice. Căutarea creativă presupune, de asemenea, flexibilitate, capacitatea de a transforma, 
comuta şi restructura eficient gândirea în raport cu investigaţia elementelor noi, de a modifica rapid 
modul de abordare a unei probleme, dacă cel anterior se dovedeşte ineficient. 

Căutarea sau investigarea ştiinţifică constituie genul proxim al euristicii.Aşadar, investigarea 
ştiinţifică presupune căutarea creatoare şi optimizată a noului. Investigarea este componenta 
fundamentală a activităţii de descoperire ştiinţifică. Elevul rareori este pus în situaţia de a investiga 
ceea ce este nou, pentru a descoperi adevăruri deacum cunoscute.Ceea ce este cu deosebire 
important de evidenţiat este caracterul de noutate pentru elev. La elevi, investigarea poate avea şi un 
caracter spontan, manifestandu-se prin căutări în diverse direcţii, prin dorinţa de a afla informaţii 
diferite, pentru a satisface o curiozitate simplă. La elevi, activităţile investigative spontane sunt 
foarte interse şi variate. 

Nivelul superior de investigare este cel organizat şi controlat, când întreg ansamblul de 
acţiuni investigatoare este selectat, orientat şi eşantionat într-o anumită ordine. 



Investigarea organizată capătă caracterul de cercetare.În cadrul acestui studiu, avem în 
vedere acest tip de investigare, ca cercetare sistematică şi amanunţită pentru a descoperii ceva nou 
pentru elev. Prin cultivarea în şcoală a acestui nivel de investigare, se asigură condiţia dezvoltării 
gândirii ştiinţifice la elevi. 

În timp ce investigarea şi exploatarea spontană contribuie la dezvoltarea liberă a 
aptitudinilor elevilor, investigarea organizată, în plus, grăbeşte accesul elevilor la ştiinţă, le oferă 
modele de investigare ştiinţifică şi metode de cercetare. 

Cercetarea pedagogică evidenţiază că nu este întotdeauna în concordanţă cu randamentul 
şcolar, inteligenţa şi creativitatea. 

Unii profesori apreciază mai mult pe cei inteligenţi şi mai puţin pe cei creativi.Se constată că 
cei inteligenţi nu obţin în mod obligatoriu randament maxim la învăţătura, mai ales dacă nu depun 
şi eforturi de învăţare. Totuşi, cercetarea şi viaţa au arătat că atunci când inteligenţa este combinată 
cu eforturile de învăţare, de căutare, rămâne un factor important de creativitate. 

În ceea ce priveşte cadrele didactice, experţii afirmă că acestea pot îmbunătăţi creativitatea 
copiilor prin stimularea experimentării şi a perseverenţei, prin apelarea la întrebări cu răspuns 
deschis şi prin încurajarea copiilor care oferă răspunsuri inedite la întrebări. De asemenea, 
cercetătorii recomandă profesorilor să încurajeze copiii să îşi construiască propriile interpretări ale 
evenimentelor.  

Metodele de depistare şi măsurare a creativităţii 
Folosind anumite metode se poate depista potenţialul creativ al individului.Acesta se poate 

realiza prin teste, printre care menţionăm: teste de inteligenţă, teste de aptitudini şi teste de 
creativitate. 

1. Teste de inteligenţă (evidenţiate prima dată de psihologul Stern, 1912). Testele de 
inteligenţă au 80 de itemi.Pe baza răspunsurilor se calculează punctele [P] şi cerinţele [C], precum 
şi coeficientul de inteligenţă.Coeficientul de inteligenţă este dat de raportul dintre vârsta mintală 
(intelectuală), V.I. (stabilita prin test) şi vârsta cronologica (pe baza de buletin şi act de naştere), 
V.C., înmulţit cu 100. 

2. Teste de aptitudini – cuprind itemi specifici depistării şi măsurării unor anumite aptitudini 
(tehnice, artistice, matematice, etc.). 

3. Teste de creativitate iniţiate de J.W.Getzelas şi P.W.Jackson. Printre acestea menţionăm: 
 testele de asociaţii verbale: se dă un cuvânt – stimul (cauza, efect, probabilitate, 

stimulare, etc.), iar subiectul (elevul) trebuie să dea rapid cât mai multe definiţii ale acestui cuvânt; 
 teste de utilizare a unor obiecte – se dau anumite denumiri de obiecte şi trebuie să se 

dea cât mai multe variante de întrebuinţare; 
 teste de forme ascunse – se dau anumite figuri geometrice complexe, se prezintă într-

un tabel anumite desene elementare componente ale figurii geometrice, după anumite reguli; 
 teste de povestiri incomplete (neterminate): se precizează o povestire fără final, şi se 

cere să se elaboreze (creeze) finalul ei, în cât mai multe variante posibile; 
 teste de construcţii (formulări) de probleme: se prezintă un dat – standard de 

informaţii; se cere să se formuleze (construiască) probleme posibile pe baza datului, standardului de 
informaţii. 

 Metode de stimulare a creativităţii 
Pentru stimularea creativităţii se folosesc o serie de metode, care pot fi grupate în: metode 

logico-matematice, metode psihosociale şi metode aplicative şcolare. 
a. Metode logico-matematice, pot îmbrăca diverse forme: 
Inventarul de atribute (însuşiri). Se alcătuieşte lista componentelor unui obiect, la fiecare 

componentă se precizează însuşirile (atributele): culoare, forma, greutate, diverse dimensiuni, etc. 
Se cere să se schimbe locul componentelor şi atributelor, pe rând, ca să se obţină cât mai multe 
variante ale obiectului. 

Încrucişarea forţată. Se alcătuieste un portret robot, cu cât mai multe detalii ale unui obiect 
(fenomen, etc.), pe care urmărim să-l transformăm. Se alege dintr-un eşantion diversificat un alt 



obiect (produs, etc.) şi se procedează la descrierea lui analitică. Se cere “altoirea” detaliilor pe un 
trunchi unic, încercând să se realizeze, în mod creativ, o încrucişare forţată. 

Analiza morfologică. Se divide o problemă complexă în cât mai multe probleme 
independente şi se notează separat, pe câte un cartonaş (fişa).Se împart cartonaşele (fişele) la 
întamplare, în grupe de câte 12, citindu-le rapid în acestă grupare; se crează câteva momente de 
relaxare cu caracter distractiv (anumite glume, jocuri, etc.), se recitesc apoi cartonaşele (fişele) şi se 
clasează după 3…4 parametrii posibili, complementaritatea soluţiilor, a dimensiunilor, etc. Spre ex. 
Se cere să se alcătuiască un tabulator (listă generală), compusă din 3…4 benzi de hârtie, pe care 
sunt notate informaţiile respective, iar apoi, prin permutari, de sus în jos, se direcţionează soluţiile 
de perspectivă. 

Matricea descoperirilor. Este o variantă a analizei morfologice, deosebirea constă în aceea că 
se cere ca informaţiile să nu fie tabulate pe benzi de hârtie, ci într-un tabel cu două intrări. 

Tehnica catalogului. Se porneşte de la un produs ce trebuie perfecţionat, se selectează la 
întâmplare dintr-un catalog ilustrat de materiale publicitare, caracteristici la realizarea procesului 
perfecţionat. 

Extensia limitelor morfologice. Se introduce imaginativ un obiect într-un context perceptiv. 
Se prezintă un nou ansamblu (obiectual), deosebit de primul. Se cere reintegrarea funcţională a 
primului obiect, cu noul ansamblu. 

 
b. Metode psihosociale (de creativitate în grup). 
Printre metodele psihosociale menţionăm:asaltul de idei (brainstorming-ul), tehnica ideilor 

(ideea engineering) şi sinectică. 
Ideea engineering (tehnica ideilor)., etapele şi cerinţele de rezolvare a metodei “ideea 

engineering” sunt asemănătoare cu ale asaltului de idei. Deosebirea constă în aceea ca grupul de 
experţi dirijează dezbaterea (“masa rotundă”), după o anumită tematică dinainte stabilită, de care 
trebuie să ţină seama participanţii. De asemenea, atenţia participanţilor este orientată de anumite 
întrebări-anchetă, la care participanţii îşi spun părerea, elaborează idei, soluţii, variante, etc.Desigur, 
grupul de experţi oferă posibilitatea ca participanţii să-ţi manifeste spiritul ideilor, soluţiilor, 
variantelor, etc, cât mai originale. Are avantajul că reduce timpul de desfăşurare a şedinţelor, 
diminuează eforturile şi concentrează imaginaţia şi gândirea creatoare a participanţilor spre idei cât 
mai valoroase şi eficiente. 

 
c. Activităţi şcolare şi extraşcolare creative. 
Activitatea şcolară şi extraşcolară constituie un cadru favorabil dinamizării creativităţii, prin: 

munca independentă în laboratoare, ateliere şi cabinete şcolare; rezolvarea temelor pentru acasă; 
elaborarea subiectelor (temelor complexe) specifice tuturor domeniilor de specialitate; cercuri 
ştiinţifico-aplicative; expoziţii ale elevilor (studenţilor), simpozioane, sesiuni ştiinţifice, mese 
rotunde, concursuri, olimpiade, etc., documentarea şi investigarea independentă.  
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226. ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Prof.Înv.Primar Pîrvulescu Lidia-Emila 

Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi ,,Tg-Jiu 
 
Constantin Cucoş afirmă faptul că evaluarea este activitatea prin care profesorul verifică 

pregătirea elevilor şi o apreciază prin note.  
Ioan Jinga spune că evaluarea este „barometrul” prin care este indicată în orice moment 

starea pregătirii şcolarilor, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate 
prin curriculum.  

Steliana Toma consideră evaluarea un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor 
sistemului de învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, strategiilor 
folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de 
îmbunătăţire şi perfecţionare. 

În sens larg, evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 
informaţii privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce 
conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde şi prin care este influenţată evoluţia 
sistemului. 

Rezultatele şcolare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate şi explicate decât 
în strânsă legătură cu evaluarea activităţilor care le-au produs. 

În acelaşi timp, s-a ajuns la înţelegerea rolului complex pe care evaluarea îl are în activitatea 
şcolară, în relaţie cu procesele principale ale acesteia - predarea şi învăţarea - şi implicit cu factorii 
umani pe care aceste procese îi reprezintă. 

Funcţiile evaluării au o semnificaţie socială şi pedagogică.  
A) Funcţiile sociale ale acţiunii de evaluare vizează calitatea învăţământului de subsistem 

angajat în realizarea unor obiective asumate în plan cultural şi economic, la nivel de politică a 
educaţiei:  

a) funcţia de validare socială a produselor sistemului de învăţământ, la diferite niveluri de 
integrare şcolară şi profesională;  

b)funcţia de orientare socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de decizie care 
angajează responsabilitatea tuturor factorilor educaţiei (profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai 
comunităţii locale etc.); 

c) funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de clasificare şi 
ierarhizare a rezultatelor activităţii didactice, de formare iniţială şi continuă, exprimate în termeni 
de proces şi de produs. 

B) Funcţiile pedagogice ale acţiunii de evaluare vizează declanşarea unor circuite de 
conexiune inversă externă (realizate de profesor) şi chiar interne (realizate de elev), necesare pentru 
verificarea calităţii activităţii didactice pe coordonata corespondenţelor curriculare dintre 
obiectivele pedagogice-conţinuturile pedagogice-metodologia pedagogică (de predare-învăţare-
evaluare): 

a) funcţia de informare pedagogică, bazată pe verificarea rezultatelor şcolare la anumite 
intervale de timp, pe criterii prioritar constatative; 

b) funcţia de diagnoză pedagogică, bazată pe verificarea şi interpretarea rezultatelor la 
diferite intervale de timp, pe criterii prioritar calitative; 

c) funcţia de prognoză pedagogică, bazată pe decizii cu valoare anticipativă, de stimulare a 
activităţii de învăţare la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare. Structura acţiunii de 
evaluare include trei operaţii principale: măsurarea-aprecierea-decizia. 

 
Tipurile/strategiile de evaluare pedagogică 
Reflectă modalitatea specifică de integrare a operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie în 

activitatea didactică: 



a) Evaluarea iniţială angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul 
activităţii de instruire (lecţie, capitol, trimestru, an / ciclul de învăţământ), în vederea cunoaşterii 
nivelului psihopedagogic  real al colectivului de elevi / elevului, exprimat în termeni de 
performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale.  

Evaluarea iniţială realizează, două funcţii: 
Funcţia diagnostică. Vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi 

posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În consecinţă, 
îndeplineşte atât o funcţie diagnostică, precum şi prognostică. 

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise 
(pré-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe. Ceea ce interesează 
nu este aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci cunoaşterea 
potenţialului de învăţare, a pemiselor „cognitive“ şi „atitudinale“ (capacităţi, interese, motivaţii) 
necesare integrării în activitatea care urmează. În consecinţă, sub raportul obiectului evaluării, are 
caracter selectiv, indicând condiţiile în care elevii ar putea asimila noile conţinuturi. 

  Uneori evaluarea iniţială poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvenţe de 
recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc satisfăcător, pentru reamintirea unor conţinuturi sau chiar 
reînvăţarea acestora. 

Funcţia prognostică se exprimă în faptul că sugerează profesorului condiţiile probabile ale 
desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării, se 
pot stabili: obiectivele programului următor (cel puţin sub raportul oportunităţii şi al nivelului lor), 
demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil 
de desfăşurare a procesului de instruire. A gândi o acţiune înseamnă, de fapt, a stabili o manieră de 
a acţiona. 

b) Evaluarea sumativă angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie în timpul sau la 
sfârşitul unei activităţi didactice/educative în vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire a 
materiei după parcurgerea anumitor perioade şi secvenţe de instruire, conform obiectivelor 
programelor şcolare, adaptate de profesor la condiţiile concrete ale clasei de elevi. 

c) Evaluarea continuă/permanentă angajează operaţiile de măsurare-apreciere- decizie pe tot 
parcursul activităţii de instruire. Ea stimulează participarea întregului colectiv al clasei prin 
proiectarea unor sarcini de învăţare diferenţiate, evaluabile imediat în vederea adoptării unor măsuri 
corective, ameliorative sau de ajustare structurală adecvate situaţiei constatate şi apreciate cu 
mijloace pedagogice eficiente. 

Evaluarea continuă răspunde cerinţelor proiectării curriculare fiind parte componentă a 
procesului de învăţământ care valorifică gradual informaţiile pe care profesorul le culege despre 
efectele acţiunii sale, asigurând comanda şi controlul şi dacă este cazul intervenţia imediată prin 
măsuri ameliorative de maximă operativitate şi oportunitate pedagogică. 
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227. FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Prof. Înv. Primar. Glodean Mircea 
Școala Gimnazială Nr. 2, Sighetu Marmației 

 
Forma de organizare a procesului de învățământ reprezintă cadrul în care se realizează 

interacțiunea dintre activitatea de predare și cea de învățare, cu toate componentele. Acestea se 
concentrează în jurul relației profesor- elevi, deoarece funcția fundamentală a formei de organizare 
a procesului de învățământ este imprimarea unui sens unic activității profesorului și elevilor.  

Specificul acestei interrelații determină și particularitățile diferitelor forme de organizare. În 
cadrul acestora, lecția reprezintă forma de bază a organizării procesului de învățământ.  Succesiunea 
formelor de organizare a procesului instructiv-educativ, ilustrează însăși istoria învățământului. La 
început învățământul avea un caracter predominant individual. Trecerea de la învățământul 
individual la cel colectiv s-a făcut datorită necesității ca școala să țină pasul cu progresul tehnic, să 
transmită un volum tot mai mare de cunoștințe științifice într-un timp relativ mai scurt și unui 
număr tot mai mare de elevi necesari producției în plină dezvoltare.  

Sistemul de învățământ pe clase și lecții a fost îmbunătățit pe parcursul evoluției istorice. 
Tendința de perfecționare a constituit preocuparea multor gânditori, care au încercat, atât din punct 
de vedere teoretic cât și practic, s-o îmbunătățească prin așa numitele sisteme , planuri, metode de 
educație nouă și liberă.  

Amintim astfel : 
• Sistemul  herbartian  
• Sistemul Bell- Lancaster  
• Planul Dalton 
• Sistemul Winetka 
• Metoda Complexelor 

În cadrul sistemului monitorial, un număr de aproximativ 300 de elevi erau instruiți de către 
un singur pedagog- profesor care preda unui grup mai restrâns , iar aceștia la rândul lor intruiau și 
supravegheau pe elevii mai mici ( o grupă de 10 elevi).  

Sistemul metoda proiectelor, inițiat de W. H. Kilpatrick în SUA în secolul al XIX-lea, 
prevedea că elevii să rezolve individual sau în echipă anumite teme sau proiecte alese de ei, 
profesorul având rolul de consultant consilier.  

O altă variantă de perfecționare a lecției în care accentul cade pe individualizarea activității 
didactice în conformitate cu particularitățile elevului este și planul Winnetka după numele unui 
cartier din Chicago, sau sistemul claselor mobile. Acesta cuprinde două tipuri de discipline : 
obligatorii ( matematică, limbă maternă, istoria, geografia) și discipline la alegere, care urmăresc 
dezvoltarea creativității (compunerea, muzică, teatru). La disciplinele cu caracter obligatoriu 
parcurgerea unităților didactice se realizează în ritmuri diferite, un elev putând parcurge maximum 
doi ani într-unul singur. Există astfel, în aceeași clasă, la acelașii obiect, elevi de diferite vârste, dar 
cu acelașii nivel de pregătire, tot așa cum fiecare elev poate fi mai avansat cu însușiirea materiei la 
un obiect decât la altul.  

Sistemul de învățământ pe clase omogene propune organizarea învățământului în funcție de 
capacitatea intelectuală a elevilor, care ar înlătura neajunsul claselor tradiționale în care învață elevii 
cu capacități intelectuale diferite și în care profesorului îi este foarte greu să predea după 
posibilitățile acestora.  

Metoda muncii individuale cu ajutorul fișelor se folosește pentru sporirea eficienței 
învățământului.  

Fișele care au un grad de dificultate diferit sunt de patru feluri:  
• De recuperare ( pentru înlăturarea unor lacune în pregătirea elevilor) 
• De dezvoltare ( pentru elevii dotați, peste nivelul programei școlare) 
• De exercițiu  
• De instruire 



Metoda centrelor de interes susține un învățământ care să aibă la bază interesele copilului, 
care pot fi determinate la rândul lor de anumite trebuințe:  

• Nutriție 
• Apărare de dușmani 
• Trebuința de a munci sau de a se odihni.  

Programele școlare trebuie elaborate în concepția susținătorului acestui mod nu pe obiecte 
de studiu, ci în funcție de asemenea interese ale copulului. Găsim aici o tendință a 
interdisciplinarității cunoștințelor și a legării învățământului de activitate practică.  Este sistemul 
care a prezentat așa numita educație modernă, care încearcă să aplice principiul pentru viață , prin 
viață.  

Lecția formă de bază a organizării procesului de învățământ  
Lecția reprezintă principala formă a organizării activității educaționale. Majoritatea 

definițiilor întâlnite în literatura de specialitate analizează lecția ca pe o formă a activității 
desfășurate în clasă, sub îndrumarea unui cadru didactic, într-un interval de timp precis determinat, 
pe baza cerințelor cuprinse în programă și potrivit orarului școlar. Astfel, lecția e definită ca o 
unitate didactică fundamentală, o formă a procesului de învățământ prin intermediul căreia o 
cantitate de informație este  percepută și asimilată activ de elevi, într-un timp determinat, pe calea 
unei activități intenționate, sistematice, cu autoreglare, provocând în sfera biopsihică a acestora o 
modificare în sensul formării dorite. În acest fel leția apare ca un program didactic, adică un sistem 
de cunoștințe, obiective operaționale, procedee de lucru în stare să activeze elevii. Â 

Lecția pe lângă faptul că asigură însușiirea sistematică a bazelor științelor, formează 
capacități de aplicare în practică a celor însișite , dezvoltă forțele de cunoaștere și creație, spiritul de 
observație, curiozitatea epistemină, atenția voluntară imaginația creatoare, memoria logică, gândirea 
abstractă, exersează capacitățile intelectuale și afective ale elevului, contribuie la formarea și 
consolidarea sentimentelor și convingerilor , a trăsăturilor pozitive de caracter, forme adecvate de 
comportament , asigură un sistem de relații între profesori și elevi precum și desfășurarea unor 
activități pedagogice menite să stimuleze performanțele învățării.  

Lecția devine eficientă în măsura în care îl ajută pe elevi să-și însușiească noțiuni, să 
surprindă relații între obiectre și fenomene, să emită ipoteze, să rezolve probleme, să elaboreze 
modele, planuri, fișe, teze, rezumate, conspecte, să formuleze concluzii, să folosească dialogul, 
munca de laborator, cabinet , atelier etc.  

Alte forme de organizare a procesului de învățământ:  
În această categorie intră anumite activități care încearcă să lege procesul de învățământ de 

viața socială, de munca productivă urmărind o cunoaștere intuitivă a obiectivelor și fenomenelor.  
• Excursiile și vizitele didactice – sunt forme organizate ale procesului de învățământ care 

urmăresc realizarea unor obiective intructiv- educative legate de anumite teme prevăzute în 
programele de învățământ.  

• Excursii și vizite introductive- se organizează înaintea predării unui capitol sau teme pentru 
a-i familiariza pe elevi cu cunoștințe ce vor trebui asimilate.  

• Excursii și vizite didactice în vederea asimilării de cunoștințe , organizate în natură sau în 
diferite instituții și întreprinderi în scopul transmiterii cunoștințelor din programă pentru o 
temă propriu zisă.  

• Excursii și vizite finale , de consolidarea a informațiilor , deprinderilor și priceperilor care 
au loc după predarea unei teme sau unui capitol, scopul fundamental urmărit fiind deci acela 
de concretizare a cunoștințelor predate, de sistematizare și fixare a lor.  
 
Bibliografie: 

1. Bocoș M. , Jucan D, Teoria si metodologia instruirii și evaluării- Repere și instrumente 
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Casa Cărtii de Știință, Cluj Napoca, 2007.  

2. Breban S, Gongea E., Ruiu G., Fulga M. , Metode interactive de grup, Editura Arves, 
Craiova, 2007, pag. 33.  

  



 
228. ACTIVITATEA INTEGRATĂ – INOVAŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Copos Elena, Şcoala Gimnazială Cuzdrioara 

 
Înainte de a pune mâna pe abecedar şi a-i dezlega tainele, prima şcoală este cea de acasă. 

Înainte de a înţelege ce e viaţa, o trăim aşa cum învăţăm în familie, lecţie de neşters, imprimată în 
sufletul nostru pentru tot restul vieţii, a existenţei noastre. Astăzi mai mult ca oricând s-a observat 
că ritmul cotidian alert, face ca majoritatea să-şi pună speranţele în sistemul de învăţământ, în 
sistemul de educaţie. Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre fapta şi măsura ei educaţională, 
şi că, dacă în natură sunt necesari şi utili toţi factorii meteorologici fiecare având rolul său, tot aşa şi 
în climatul educaţional sunt necesare toate ipostazele acestuia, toate cu măsură şi la timp în scopul 
formării personalităţii copilului. 

Instituţiile de educaţie nu se pot substitui familiei, ci o sprijină şi contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor intra şi extrafamiliale, nici o instituţie, oricât de bună ar fi ea, nu poate înlocui familia.  

Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui ca 
partener al propriei sale formări.  

Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că: ,,nu 
este nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. 

 În această perioadă asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care determină 
organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de 
necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi. În societatea de 
astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de diferenţiere, când apar noi 
discipline care se adaugă celor deja existente în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se 
opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a 
cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi 
de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, 
competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor 
noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza 
transferuri rapide si eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza si de a pune la lucru împreună 
cunoştintele dobândite prin studierea disciplinelor scolare. Dacă succesul şcolar este dat de 
performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul în viaţa personală, profesională şi 
socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi 
transferuri rapide între discipline  pentru soluţionarea problemelor ivite. 

Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini 
şi valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate 
de predare, de organizare şi planificare a instruirii care produce o interrelaţionare a disciplinelor sau 
a obiectelor de studiu, astfel încât vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor, ajută la 
crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor prezente si trecute. 

La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare, de convergenţă 
între cunoştintele, deprinderile, competenţele, atitudinile şi valorile care îşi au bazele în interiorul 
unor discipline şcolare distincte. Integrarea este un proces divers şi complex, care merge progresiv 
de la modelul clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – 
transdisciplinaritatea. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumitã modalitate 
de organizare şi planificare a instruirii şi produce o inter-relaţionare a disciplinelor sau obiectelor de 
studiu, astfel încât să se răspundă nevoilor de dezvoltare ale elevilor.  

Curriculum-ul de tip integrat hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o 
arie de studiu şi le utilizează în alta, conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate 
extinzând contextul şi aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor, eficientizează utilizarea 



timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în 
alta.  

Prin urmare, pentru optimizarea procesului educativ se cer a fi respectate anumite cerinţe: 
este firesc ca în procesul educativ să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi individuale, de 
etapele de dezvoltare fizică, ce nu sunt aceleaşi cu etapele de dezvoltare psihică;îmbunătăţirea 
metodologiei de lucru, cu accent pe învăţarea activă, prin efort propriu; cadrul didactic trebuie să 
adopte o atitudine creatoare atât în conceperea activităţilor, cât şi în relaţiile cu elevii. 

Toate aceste concluzii le-am tras în urma studierii de-a lungul anilor, a lucrărilor de 
specialitate care abordează această temă. Pentru a-ţi duce la bun sfârsit obligaţia morală faţă de 
copii, aceste minunate vlăstare, trebuie să-ţi reverşi peste ei dragostea nemărginită, ca la sfârşitul 
ciclului primar să simţi că ai pus o temelie durabilă, pe care se va clădi structura unui adevărat om, 
un individ care să ştie să trăiască în societatea care va putea să-l primească mândră de el. 

L. D. Hainaut propune o nuanţare între abordările intradisciplinare, interdisciplinare, 
pluridisciplinare şi transdisciplinare. 

Atunci când se predau succesiv diferite concepte şi principii în interiorul aceleiaşi discipline, 
abordarea este intradisciplinară. 

Exemplu: 
La clasa I sunetul şi litera “z”, “Z” se asociază cu venirea berzelor. Se asociază deci 

cunoştinţele despre sunet (literă) cu cele despre berze (păsări), iar intuiţia este dirijată spre 
înţelegerea fenomenului primăvara (schimbări din natură, caracteristici, plante, păsări etc.). 

La abordarea intuitivă a altei planşe se remarcă zebra (ca trecerea pentru pietoni), subliniind 
sensurile diferite ale aceluiaşi cuvânt. 

Dacă predarea conceptelor sau a principiilor se face în cadrul mai multor discipline, făcând 
să reiasă multiple aplicaţii şi faţete ale acestora, abordarea este interdisciplinară. 

Abordarea  interdisciplinară poate asocil matematica şi specii literare mult îndrăgite de 
copii, ca în cazul ghicitorii următoare: 

Riţa Veveriţa 
A strâns, sărăcuţa, nuci nouă. 
Două v-a dat vouă.  
Socotiţi deci, dragii mei: 
Câte nuci i-au rămas ei? 
Presărând operaţiile matematice pe textul support al unei povestiri sau poezii cu sarcini 

legate de alte discipline, copiii lucrează cu plăcere, fără a simţi efortul depus. 
Atunci când, prin mai multe discipline autonome, se abordează o temă, abordarea este 

pluridisciplinară. 
Exemplu: 
La casa I: Comunicare în limba română: sunetul şi litera “v”, “V” – “Veveriţa”. 
Matematică şi explorarea mediului: problema: Într-un copac erau 8 veveriţe. Două dintre ele 

s-au speriat şi au fugit. Câte veveriţe au rămas în copac? 
Muzică şi mişcare: cântecul “Veveriţa” 
Abordarea conţinuturilor în această perspectivă prezintă fenomenul în globalitatea sa, 

asigură un transfer al cunoştinţelor dobândite la situaţii noi, motivează elevul prin racordarea la 
realităţi. 

Abordarea  de tip transdisciplinar transcende  disciplinele, subordonându-le demersurilor 
personale de cunoaştere ale elevilor; disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, 
ci modalităţile sau situaţiile de învăţare. 

Exemplu: 
Tema propusă este “Toamna”, iar activităţile se vor desfăşura pe durata a două săptămâni. 
Scopul: 
- Dezvoltarea deprinderilor de observare a unor fenomene specifice anotimpului; 
- Sistematizarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile anotimpului; 



- Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematic în rezolvarea unor 
situaţii cotidiene; 

- Dezvoltarea interesului pentru participarea la viaţa grupului. 
Activităţile transdisciplinare pe obiectele de învăţământ au cuprins, pe lângă cunoştinţele de 

citire şi scriere, colectarea de flori şi frunze, convorbiri despre chipul toamnei şi roadele pământului 
în acest anotimp; exerciţii aritmetice despre plecarea păsărilor călătoare spre ţările calde; cântece şi 
dansuri inspirate de anotimp; confecţionarea de colaje din frunze şi flori în cadrul orelor de abilităţi 
practice; ştafete ale anotimpurilor şi concursuri în orele de sport. 

Asemenea activităţi sunt deosebit de atractive, stimulează interesul elevilor pentru învăţare, 
se sprijină pe sructurile oferite de disciplinele de învăţământ, dar permit o libertate totală faţă de 
acestea.  

Transdisciplinaritatea constituie pentru elevi oportunitatea de a învăţa să cunoască, de a 
învăţa să facă, de a învăţa să trăiască împreună cu ceilalţi. O învăţare eficientă, durabilă, este aceea 
care are la bază participarea activă a elevului la descoperirea informaţiilor, a sensului şi utilităţii lor. 

Dorim elevilor noştri să gândească critic, să-şi exprime liber ideile, să le examineze, să le 
compare cu altele convergente ori divergente, să le argumenteze.  

Noi, educatorii, învăţăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noştri, pe care 
încercăm să-i înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creative şi căutând să le punem în 
valoare cât mai mult potenţialul creativ.   
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229. FORMARЕA ŞI DЕZVOLTARЕA РЕRSONALITĂŢII ŞCOLARULUI MIC 
 

Prof.înv.primar Dobrinean Ligia 
Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

 
Ρеrsonalitatеa еstе organizarеa dinamică în cadrul individului a acеlor sistеmе рsiһofizicе 

carе determină gândirеa și comрortamеntul său caractеristic. Εa îmbrăţişеază fiеcarе asреct al 
caractеrului uman: intеlеct, tеmреramеnt, abilitatе, moralitatе şi fiеcarе atitudinе carе s-a format în 
cursul viеţii cuiva . 

Intrarеa în şcoală, trеcеrеa la o nouă formă dе activitatе şi la un nou mod dе viaţă vor 
influеnţa într-un mod dеtеrminant asuрra formării în continuarе a реrsonalităţii. Încерând cһiar cu 
asреctul ехtеrior – ţinuta vеstimеntaţiеi – coрilul caрătă o altă alură, alt рrofil, dеosеbit dе cеl al 
coрilului din grădiniţă. 

 Statutul dе şcolar, cu noilе lui solicitări, cеrinţе, sрorеştе imрortanţa socială a cееa cе 
întrерrindе şi rеalizеază coрilul la acеastă vârstă. Noilе îmрrеjurări lasă o amрrеntă рutеrnică asuрra 
реrsonalităţii lui, atât în cееa cе рrivеştе organizarеa еi intеrioară, cât şi în cееa cе рrivеştе conduita 
sa ехtеrnă. 

 Ρе рlan intеrior, datorită dеzvoltării gândirii logicе, caрacităţii dе judеcată şi raţionamеnt, sе 
рun bazеlе concерţiеi dеsрrе lumе şi viaţă, carе modifică еsеnţial oрtica реrsonalităţii şcolarului 
asuрra rеalităţii înconjurătoarе. Ca urmarе a caрacităţii dе a-şi dirija voluntar conduita, dе a anticiрa 
solicitărilе ехtеrnе şi dе a-şi рlanifica activitatеa, реrsonalitatеa şcolarului mic dеvinе din cе în cе 
mai aрtă dе indереndеnţă şi autodеtеrminarе. Ca rеzultat al instalării unor noi trăsături dе caractеr, 
ре carе lе rеclamă viaţa şi activităţilе şcolarе, реrsonalitatеa şcolarului înclină tot mai еvidеnt sрrе 
atitudini mai maturе şi sрrе manifеstări mai controlatе. Formarеa atitudinii рozitivе faţă dе 



învăţătură şi, ре acеastă bază, a aрtitudinilor реntru activitatеa dе învăţarе, facе ca реrsonalitatеa 
şcolarului mic să fiе mai, comреtеntă’’ dеcât acееa a рrеşcolarului. 

 Caractеristică еstе crеştеrеa gradului dе coеziunе a еlеmеntеlor dе реrsonalitatе, organizarеa 
şi intеgrarеa lor suреrioară, într-un tot unitar, sub imрactul cеrinţеlor sреcificе alе statutului dе 
şcolar. 

 Ca реrsonalitatе, coрiii sе disting рrintr-o marе divеrsitatе tеmреramеntală. Εхistă coрii 
vioi, ехрansivi, comunicativi şi coрii rеtraşi, lеnţi. Sunt şi unii total nеstăрâniţi carе, рarcă, nu-şi 
găsеsc locul, vorbеsc fără să fiе întrеbaţi, intеrvin în toatе îmрrеjurărilе. La lеcţiе, unii sunt mеrеu 
cu mâna ridicată, fiе că ştiu sau că nu ştiu, alţii, dimрotrivă, cһiar dacă ştiu, sunt tăcuţi, nu încеarcă 
să sе, afişеzе’’. Αcеasta еstе o rеalitatе рsiһologică – grеfată ре o rеalitatе biologică, naturală – 
carе, adеsеa, crеază multе dificultăţi activităţii dе instruirе şi еducarе. 

 Τrерtat, ре măsură cе coрilul înaintеază în vârstă, însuşirilе înnăscutе alе sistеmului nеrvos 
sе îmрlеtеsc cu influеnţеlе dе viaţă şi alе еducaţiеi, formând un, aliaj’’. Contactul cu influеnţеlе 
modеlatoarе alе рrocеsului еducaţional dă naştеrе la anumitеcomреnsaţii tеmреramеntalе. Coрiii 
agitaţi (colеrici) încер să dеvină mai stăрâni ре conduita lor, datorită рosibilităţilor ре carе lе ofеră 
activitatеa şcolară dе a-şi consuma еnеrgia рrin studiu. Τеmреramеntеlе flеgmaticе încер să-şi 
rеducă trерtat din inеrţiе şi să adoрtе un ritm dе lucru mai alеrt. Cеi cu trăsătuiri mеlancolicе – 
naturi sеnsibilе, cu tеndinţе dе încһidеrе în sinе – cunosc şi еi un рrocеs dе activizarе a conduitеi, 
încurajaţi dе succеsеlе ре carе lе obţin Αtitudinеa еducatorului faţă dе acеstе însuşiri 
tiрologicе şi tеmреramеntalе trеbuiе să fiе malеabilă, difеrеnţiată în funcţiе dе natura еlеvilor, 
tеmреrându-i ре unii, stimulându-i ре alţii; cеi vioi, cu tеmреramеnt sangvinic, trеbuiе oriеntaţi sрrе 
a-şi concеntra еnеrgia asuрra obiеctivеlor şcolarе; antiрaticii trеbuiе mеrеu stimulaţi sрrе a sе 
angaja şi mеnţinе în activitatе; imрulsivii trеbuiе frânaţi, disciрlinaţi; cеi cu trăsături mеlancolicе 
trеbuiе înconjuraţi cu căldură, trataţi cu dеlicatеţе, susţinuţi şi ajutaţi să-şi valorificе рotеnţialităţilе 
intеlеctualе. 

 Un rol imрortant în rеglarеa activităţii şi rеlaţiilor şcolarului mic cu cеilalţi îl joacă 
atitudinilе caractеrialе. Αctivităţilе şcolarе ofеdră cadrul рlămădirii unor calităţi cum sunt: 
sârguinţa, conştiinciozitatеa, рunctualitatеa, реrsеvеrеnţa, sрiritul dе organizarе, făcând ca еlеvii, 
cһiar şi cеi mai рuţin dotaţi intеlеctual, să sе rеalizеzе binе рrofеsional. Nu sunt ехclusе nici 
cazurilе dе indifеrеnţă, nеglijеnţă, suреrficialitatе dеzorganizarе, ca atitudini carе рot imрiеta 
asuрra concrеtizării unui рotеnţial intеlеctual bun, mai alеs atunci când еlе sе asociază cu trăsături 
dе-a drерtul rерrobabilе: minciuna, рrеfăcătoria, înşеlătoria. 

 Contactul şcolarilor mici cu litеratura, cu еroii difеritеlor рovеstiri lе dă accеs la multе 
ехеmрlе şi modеlе dе viaţă. Εi încеarcă, şi dе multе ori rеuşеsc să transрună în conduita lor, câtе 
cеva din sрiritul dе întrajutorarе şi răsрundеrе a ехеmрlеlor întâlnitе, din tactul şi dеlicatеţеa 
comрortamеntului cеlorlalţi. Τransрunеrеa acеasta însă nu sе facе automat. 

Ρutеm întâlni situaţii când şcolarul mic ştiе foartе binе cе însеamnă o anumită trăsătură şi îşi 
dеfinеştе corеct рoziţia faţă dе еa şi, totuşi, când еstе рus în situaţia să acţionеzе еfеctiv, nu 
рrocеdеază în concordanţă cu cunoştinţеlе şi atitudinilе ре carе lе arе. Caractеrul lui nu еstе încă 
suficiеnt dе еlaborat sub raрortul unificării într-un tot a cuvântului cu faрta. Εl nu şi-a format încă, 
în suficiеntă măsură, caрacitatеa dе a-şi рroiеcta şi рlanifica faрtеlе, dе a lе aрrеcia corеsрunzător, 
dе a lе coraрorta analitic faрtе cu cеrinţе socialе. 

 Εducatorul trеbuiе să cunoască divеrsitatеa caractеrеlor coрiilor, obsеrvând atеnt, mеticulos 
– la clasă şi în afara clasеi – faрtеlе coрilului, nu atât latura ехtеrioară a faрtеi, ci mai alеs carе a 
fost motivul faрtеi. În funcţiе dе acеstеa, măsura еducativă рoatе să mеargă dе la sancţionarеa 
faрtеi ехtеrioarе (рrin obsеrvaţiе, mustrarе) рână la rеstructurarеa sistеmului dе rеlaţii carе l-au 
dеtеrminat ре coрil să sе comрortе astfеl. 

 Ρеrsonalitatеa şcolarului mic sе distingе şi рrin modul cum sе manifеstă еl în рlanul 
rеlaţiilor cu cеilalţi. Αctivităţilе din grădiniţă au contribuit mult la socializarеa coрilului, la 
cultivarеa trеbuinţеi şi рlăcеrii dе a vеni în contact cu alţi coрii şi dе a comunica cu еi. În şcoală, 
continuă să sе dеzvoltе contactеlе socialе dintrе coрii. Sе amрlifică nеvoia coрilului dе a sе afla în 



colеctivitatе, dе a stabili rеlaţii intеrреrsonalе cu cеi dе o vârstă, dе a forma îmрrеună cu еi, gruрuri, 
еcһiре, carе să sе întrеacă cu altе еcһiре. 

 Intеracţionând şi comunicând cu alţii, şcolarul mic ajungе să înţеlеagă mai binе dеcât 
рrеşcolarul cе însеamnă cinstе, sincеritatе, corеctitudinе, curaj, mândriе, modеstiе. Crеştе indicеlе 
dе socializarе a coрilului şi sе amрlifică şansеlе lui dе intеgrarе intrând în viaţa socială. Un rol 
dеosеbit în рrocеsul intеgrării еlеvului din clasеlе mici în colеctivul şcolar rеvinе sistеmului dе 
intеrrеlaţionarе cu cеilalţi, climatului socio-afеctiv carе sе dеzvoltă în cadrul gruрului. Înlăuntrul 
microgruрului şcolar, sе formеază trăsături alе реrsonalităţii, cum sunt: simţul onoarеi, al dеmnităţii 
реrsonalе, onеstitatе, simţul adеvărului şi al drерtăţii. Cooреrarеa, întrajutorarеa, întrеcеrеa 
influеnţеază asuрra реrsonalităţii coрilului şi activităţii lui. Εstе ştiut că o funcţionarе dеficitară a 
mеcanismеlor рsiһosocialе sе рoatе traducе într-o sеriе dе fеnomеnе nерriеlnicе intеgrării 
socioеducaţionalе: rеlaţii comреtitivе ехagеratе, rеlaţii conflictualе, accеlеrarеa distonanţеi dintrе 
aрrеciеrеa colеctivă şi cеa individuală. Dе aici nеcеsitatеa cunoaştеrii situaţiеi rеalе a climatului 
рsiһosocial din gruрurilе dе еlеvi, în vеdеrеa găsirii unor рrocеdее mеtodicе dе oriеntarе a еvoluţiеi 
gruрului şi dе corеctarе a unor abatеri dе la modеlul unеi funcţionări oрtimе. Τotodată, cunoaştеrеa 
dinamicii factorilor рsiһosociali din microgruрurilе еducaţionalе din clasеlе рrimarе реrmitе 
intеrvеnţii constructivе în vеdеrеa crеştеrii acţiunii structurantе a acеstor factori asuрra 
реrsonalităţii şcolarului mic. 
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230. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN JOC 
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          Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, 
un caracter procesual supus influenţelor de mediu. 
          Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea 
potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, 
de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative. 
          La nivelul claselor primare, în structura metodelor activ-participative ( Brainstorming-ul, 
cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc.), îşi 
găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca 
tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică 
şcolii – învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea 
copilului. 
          Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să 
contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului. Şcolarul mic 
trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că vine la şcoală să 
desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalţi copii, cu educatorul, într-o 
atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiţii cu ceilalţi ceea ce a învăţat. 
          Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de 
vârstă şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub 
directa lui supraveghere, rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind 
mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. 
          Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut 
bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la 



momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de 
rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu 
pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor 
intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 
          Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 
argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non-intelectuali 
evidenţiaţi în cercetările de până acum. 
          Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 
deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 
prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind 
adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 
potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 
procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 
          A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 
educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 
decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este  înlocuit cu un interes 
imediat şi puternic. 
          Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica 
recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a 
cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” 
          Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a 
disponibilităţilor psihicului; efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc 
resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură. 
          Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida 
anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive 
ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii 
interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. 
          Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la 
dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea 
anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată 
capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi 
opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi 
evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. 
          Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va 
realiza ehilibrul între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 
creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a 
copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul trebuie să poată 
valorifica unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii 
copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de 
cooperare, de înţelegere. 
          Jocurile didactice în majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau 
chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul 
de disciplină, ordine, coeziune, în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoţii, 
bucurii, satisfacţii. 
          Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei 
superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de 
îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în 
rezolvare. 
          Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, 
siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. 



          Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi exersează cu metode 
cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii elevului, iar 
din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor primare. 
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În ultimii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. Acest 

lucru a determinat și o modificare a modului în care cadrele didactice  înțeleg să își exercite 
profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură tot mai strânsă între școală și 
societate. 

Renunțarea la stilul academic clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă  reprezintă o 
preocupare majoră a cadrelor didactice în prezent .Schimbările în stilul de instruire nu se realizează 
peste noapte, ci este nevoie de multă muncă, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe 
schimbare continuă.        

Pretențiile sunt cu totul altele în prezent. Asta nu înseamnă că vechile metode trebuie 
considerate  greșite și trebuie desființate definitiv. Dar prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, 
bazată pe informatizare, pe implementarea de noi tehnologii.      

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activitățile, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 
activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor, și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă.          

Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare pentru 
elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Astfel de metode de predare interactivă, centrate pe elev, sunt 
cunoscute (mai puțin utilizate) de către majoritatea cadrelor didactice. Amintim doar câteva dintre 
acestea: Brainstormingul, Știu/vreau să știu/am învățat, Jurnalul cu dublă intrare, SINELG, Turul 
galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, Mozaicul, Eseul de cinci 
minute etc.        

Date fiind cele prezentateb în introducere,consider că ceea ce doresc a împartăși în 
continuare în materialul meu se adaptează temei propuse a simpozionului si poate reprezenta un 
model de lecție. Menționez ca am  folosit  acest scenariu în lecția de limba  și literatura română 
susținută la inspecția finală pentru acordarea gradului didactic I, cu elevii clasei a-II-a. Faptul că 
activitatea a fost transdisciplinară și a implicat metode și procedee didactice multiple a făcut ca 
aceasta să fie apreciată pozitiv, lăudată chiar(fără modestie) și să rămână întipărită și în mintea 
elevilor, aceștia dorindu-și în timp să reluăm scenariul și cu alte ocazii. Fără a înșira etapele unui 
proiect didactic care să abunde de termeni și denumiri de specialitate, voi prezenta modul în care a 
decurs scenariul didactic.       

Unitatea de învățare-PRIMĂVARA, titlul lecției-LEGENDA GHIOCELULUI- 
De la început elevii au avut pe bancă o fișă de lucru care cuprindea intercalat între cele 4-5 

aliniate ale textului, fragmente din texte studiate până în acel moment în anul școlar în curs.De 
reținut este faptul că textul ,,Legenda Ghiocelului,, era text la prima vedere și că fragmentele care îl 
alcătuiau nu erau așezate pe fișa de lucru în ordine logică.     Am rugat elevii să 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1512


decupeze fragmentele de pe fișă și să le oprească doar pe cele despre care considerau ca fac parte 
din același text.Le-au asamblat apoi prin lipire pe o planșă suport în ordine logică, obținând astfel 
textul căruia i-au găsit și titlul dintr-o multitudine de idei culese de la ei.    

Pe marginea acestui text am lucrat apoi citit, cuvinte necunoscute, integrarea lor în enunțuri, 
cuvinte cu sens asemănător /diferit,despărțire în silabe, mesajul textului,exerciții de genul,,ce s-ar fi 
întâmplat dacă...,,sau,,găsiți alt final textului,, etc.     

Am desprins înțelesul termenului,,legendă,, făcând referire și la alte legende despre care ei 
mai auziseră. Am motivat lipsa autorului, ținând cont de faptul că discutam totuși despre un text 
literar despre care elevii știau că are titlu, autor și propoziții înlănțuite logic.      Nu au fost 
lăsate deoparte nici fragmentele care nu își găsiseră locul în textul nostru.Așa cum deja am precizat, 
acestea aparțineau unor texte studiate. Fiecare dintre ele a fost citit, și încadrat în textul mamă,s-a 
făcut referire la titlu, autor,mesaj.     

Textul obținut a fost apoi transcris pe caietele de lucru însoțit de un desen reprezentativ. 
Elevii despre care știam că întămpină dificultăți la scriere au primit ca sarcină de lucru scrierea 
fragmentului care i-a impresionat mai mult.     

Menționez faptul că activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două ore,că a fost o activitate 
antrenantă,bine receptată și cu un feed-back ridicat.     

În speranța că materialul prezentat de mine ar putea fi de folos unui coleg mai tânăr sau cu 
mai puțină experiență, urez tuturor cititorilor revistei realizările profesionale pe care și le doresc și 
succes în activitatea didactică. 

 
 

232. CONSIDERAŢII METODICE  ASUPRA ÎNŢELEGERII TEXTULUI LITERAR 
ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
prof. Înv. Primar Ionescu Paulina Costina 

Şc. Gimnazială „Anghel Manolache”-Scrioastea 
 
Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea elevilor asigurând evoluţia 

lor intelectuală. Un text literar, la ora de limba şi literatura română poate fi abordat în mod 
independent de la caz la caz. Este necesară cunoaşterea raportului dintre autor şi realitatea 
exprimată, pentru că facilitează înţelegerea, stimulează curiozitatea şi dorinţa de a afla lucruri noi. 

De ce este atât de importantă lectura pentru viaţa omului? - o întrebare la care mulţi au 
răspuns  cu variate şi inepuizabile argumente. De ce copiii generaţiei prezente sunt din ce în ce mai 
puţin atraşi de mirajul lecturii?- este o alta întrebare care ne frământă, fie noi părinţi, fie 
educatori. Am devenit noi oare neputincioşi în faţa erei tehnologizate? - este o întrebare la al cărei 
răspuns, în primul rând, noi, dascălii trebuie să reflectăm. Depinde mult de noi, de munca, voinţa, 
capacitatea  şi creativitatea noastră, pusă în lumina acestui înălţător scop: Toţi copiii trebuie să 
iubească şi să respecte cartea, căci numai ea le poate satisface interesul pentru a cunoaşte 
viaţa. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie atent îndrumat şi supravegheat de 
şcoală şi familie. 

După cum se ştie, activitatea de lectura este determinata de numeroşi factori: particularităţile 
de vârstă şi psihice, preferinţele cititorului, climatul familial, factori care  o pot transforma într-o 
necesitate sau nu. Gustul pentru citit nu vine de la sine ci se formează printr-o muncă caracterizată 
prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. Ca să-şi îndeplinească rolul său formativ, lectura 
cere muncă organizată, îndrumare şi evaluare. Cu cât mai mult face copilul cunoştinţă cu literatura, 
cu atât devine mai bun, mai drept, mai cinstit cu sine şi cu cei din jur, mai sensibil. 

Strategiile didactice oferă o bază de trecere de la concepţia de acţiune, de la modul de 
concepere a unei lecţii la programarea desfăşurării ei practice.                                                              

Alegerea strategiei trebuie să se armonizeze cu obiectivele, sarcina didactică de bază, 
precum şi cu tipul de învăţare, elemente care determină şi tipul de lecţie corespunzător. Modalitățile 
prin care elevii de ciclul primar sunt conduși spre înțelegerea mesajului unui text literar depinde atât 



de genul și specia literară în care se încadrează, cât și de conținutul tematic al acestuia. De aceea, în 
abordarea unui text este necesară cunoașterea raportului dintre autor și realitatea pe care o exprimă, 
a modalităților specifice de a a înfățișa această realitate. 

 La clasa a patra, textul literar este explicat prin aceea că “prezintă realitatea prin mijloace 
artistice (cuvinte și expresii frumoase), înfățișează realitatea conform modului de a o vedea al 
autorului” (Elena Nica, Limba română, clasa a IV-a, 2006), prezentându-se pe scurt și specificul 
textelor narative. De altfel, pentru ca un text să fie considerat literar, în opinia autoarei Gabriela 
Bărbulescu (2009) trebuie: să transmită o impresie individuală, subiectivă asupra realității, să 
reflecte idei general umane, să emoționeze receptorul și să aibă o construcție specifică (limbaj 
conotativ, bogăție lexicală, polisemantism, unicitate, expresivitate). Deci, este creaţia imaginaţiei 
autorului având drept scop sensibilizarea cititorului prin îmbinarea elementelor reale cu elementele 
ficţionale, dar și prin intermediul temelor şi motivelor literare ce tratează valori general-umane: 
dreptatea, cinstea. 
Textele literare destinate copiilor presupun o competență de lectură specifică, prin care cititorul mic 
să pornească de la suprafața textului și să ajungă la profunzimea specificațiilor: “competența de 
lectură constă din a construi sensurile textelor începând cu indicii exterioare până la interiorizarea și 
demultiplicarea imediată sau îndepărtată, a imaginilor de lectură.” (Costea2006) 

În şcoala românească contemporană, studiul limbii române doreşte să dea elevului libertate 
de expresie şi de creaţie. În realizarea acestui deziderat major, cadrul didactic dispune de o varietate 
de metode clasice sau moderne, specifice limbii şi literaturii române. Este bine ca învăţătorul să 
aplice cât mai multe metode didactice pentru a evita repetiţia şi plictiseala din partea elevilor. 
Pentru receptarea unei opere literare trebuie să folosim metode interactive la care să participe cât 
mai mulţi elevi. Ca o astfel de metodă să aibă succes la elevi, ea trebuie să fie bine pregătită de către 
cadrul didactic   şi chiar dacă   necesită timp odată ce  începem a o folosi elevii  nu numai că  
îndrăgesc tot ceea ce este nou dar participă cu mai multă atenţie, înţeleg mai bine contextul, se 
implică  mai conştient , se formează exprimarea  scrisă şi verbală. 

O metoda pe care o folosesc frecvent şi după care elevii lucrează foarte bine este metoda  
CADRANELE. Înţelegerea textului  cuprinde aceiaşi paşi însă abordarea este cu totul nouă: 

-pe tabla şi pe caiete se liniază  cele  4 cadrane , 
- introducerea în studiul operei este făcută de învăţător  conform particularităţilor de vârstă, 
- se parcurg toţi paşii pentru înţelegerea textului ,respectiv analiza  integrală,(tipuri de citire), 
     - se completează simultan cadranele aşa încât elevii descoperă noţiuni de vocabular, 

cuvinte noi, expresii, împărtăşesc opinii, argumenteză, alcatuiesc noi enunţuri, selectează  diverse 
cuvinte, alcătuiesc planul de idei, 

- se finalizează prin formulări de întrebări tip,, explozia stelară,,,  şi o scurtă povestire  prin 
derularea pe scurt a evenimentelor sub forma jocului ,,de-a reporterul,, sau o povestire în lanţ care 
poate fi orală cât şi scrisă. 

Pe tot parcursul  lecţiei se ţine seama în mod deosebit  de exprimarea clară şi corectă , elevii 
sa-şi valorifice deprinderile, experienţele, să argumenteze pro şi contra, să facă legatura cu 
realitatea, să înţeleagă mesajul transmis de text  cât şi oportunitatea acestuia  în funcţie de vârstă, să 
găsescă un proverb potrivit . 

În concluzie, abordarea textului literar poate fi interpretată într-o manieră diferită, în funcţie 
de genul literar studiat, importantă aici fiind viziunea cadrului didactic asupra receptării textului şi 
modul de transmitere către elevii cititori. Rămâne la  atitudinea învăţătorului să aleagă metodele şi 
procedeele optime pentru decodificarea textului, făcând apel la cunoştinţele elevilor şi la 
posibilitatea lor de înţelegere. Literatura română dispune de autori şi texte variate, în măsură să-i 
atragă pe copii către studiul şi lectura permanentă. 

,,Ceea ce avem de învăţat, învăţăm făcând.,, Aristotel 
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233. CONFLICT, MANAGEMENT ȘI NEGOCIERE ÎN CLASA DE ELEVI 
 

Învăţător, Benghea Patricia- Şcoala Gimnazială Nr. 1 , Sat Văleni 
 
Conflictul – perspective educaționale  
Termenul de conflict provine din latinescul conflictus,  desemnând „lovirea împreună cu 

forţă” şi implicând prin aceasta „dezacorduri şi fricţiuni între membrii grupului, interacţiune în 
vorbire, emoţii şi afectivitate” (Forsyth, 1983, p. 79). Gamble (1993, p. 216) defineşte conflictul ca 
o variabilă pozitivă în sensul că “dincolo de toate perspectivele, conflictul este o consecinţă naturală 
a diversităţii”. La rândul său, Steers vede conflictul ca „implicând situaţii în care aşteptările unei 
persoane (ale unui grup), comportamentele acesteia prin care ea îşi urmăreşte obiectivele sunt 
blocate de o altă persoană sau un alt grup” (Steers, 1988, p. 362). În sfârșit, citându-l pe Deutsch, 
Richard şi Patricia Schmuck afirmă: „Conflictul există în momentul în care activităţi incompatibile 
se întâlnesc – atunci când o activitate este blocată, interferează, lezează sau într-un anumit fel face 
cea de-a doua activitate mai puţin plăcută sau eficientă” (Schmuck, Schmuck, 1992, p. 275), autorii 
precizând însă că „în clasă conflictul oferă oportunitatea dezvoltării individuale şi de grup” 
(Schmuck, Schmuck, 1992, p. 289).  

Iată de ce putem începe de acum cu o întrebare esențială: tradițional conflictul este văzut ca 
un element negativ de care oamenii se feresc ori când sunt confruntați încearcă să iasă cât mai 
repede din el; putem vorbi însă și de situații în care conflictul este bun pentru planul educațional?  

Educatorii știu că de multe ori, dacă este corect gestionat, conflictul posedă în sine energia 
provocării, motivării și progresului cognitiv și afectiv pentru elevi 

Totuși, de cele mai multe ori cadrele didactice se confruntă cu dezechilibrele majore 
provocate de conflicte și de aceea ele trebuie să stăpânească un evantai cuprinzător de strategii de 
management al clasei și de negociere pentru a diminua și ulterior pentru a rezolva situațiile 
conflictuale la nivel profesor-elev ori elev-elev. Comunicare și conflict în clasa de elevi Clasa de 
elevi este un spațiu de comunicare complex cu o potențialitate crescută pentru apariția unor 
conflicte care pot să deturneze actul didactic de la finalitățile sale pozitive. Mai mult decât atât, 
clasa de elevi este un loc în care o mulțime de elemente duc spre dificultatea managementului 
acesteia. 

 Doyle (în Evertson și Weinstein, 2006) face o sinteză a acestora din perspectiva abordării 
ecologice a managementului clasei de elevi:  

(1) dimensiunile multiple – clasa de elevi este un loc în care persoane cu abilități și interese 
diverse trebuie să utilizeze un număr limitat de resurse pentru a atinge un spectru larg de obiective 
sociale și personale;  

(2) simultaneitatea – sunt multe lucruri care se petrec în același timp în clasă iar cadrul 
didactic trebuie în mod simultan să monitorizeze toți elevii, să răspundă cerințelor tuturor acestora, 
să facă față întreruperilor etc.;  

(3) imediatețea – cadrele didactice au puțin sau deloc timp pentru reflecție înainte de 
acționa;  

(4) impredictibilul – evenimentele școlare pot lua o turnură complet neașteptată și astfel este 
greu să planificăm o acțiune; 

 (5) spațiu public – elevii sunt martori la toate acțiunile din clasă, oricare dintre elevi poate 
vedea cum sunt tratați ceilalți; și  

(6) istoricul – clasa de elevi este un spațiu unic în care se acumulează și construiesc rutine, 
norme, set comun de experiențe, toate aceștia fiind un flitru prin prisma căruia elevii componenți ai 
clasei acționează. Avem deci de a face cu o activitate dificilă a cadrului didactic. Acesta încearcă 



obținerea unei atmosfere pozitive, bună pentru procesul de învățământ, departe de disturbările 
oferite de către indisciplina elevilor.  

Pe de altă parte, de multe ori indisciplina elevilor poate fi un indicator al ceea ce Olivier 
(apud Negreț-Dobridor în Cerghit, Neacșu, Negreț-Dobridor, Pânișoară, 2001) numea simptome ale 
sclerozei curriculare. Când un curriculum 22 îmbătrânește un indicator este și creșterea gradului de 
indisciplină a elevilor (alături de alte elemente cum ar fi abandonul școlar, insuccesele absolvenților 
ori "fuga după note" a elevilor). Însă când indisciplina elevilor nu este o consecință a unui 
curriculum îmbătrânit începem să ne întrebăm asupra eficienței activității cadrului didactic. Ce 
trebuie să facă și nu face și ce trebuie să nu facă și face acesta?  

Pedeapsa – avantaje sau limite  
De multe ori cadrele didactice confruntate cu o situație de indisciplină apelează la pedeapsă. 

Această practică tradițională suferă în actulitate o seamă întreagă de critici. Astfel, preluând 
contribuțiile aduse de către Daniels (2007) putem face o listă întreagă de dezavantaje ale utilizării 
pedepsei dintre care:  

(1) atunci când trebuie să facă ceva sub spectrul pedepsei, elevii vor face lucrul respectiv 
pentru că trebuie și nu pentru că doresc să-l realizeze;  

(2) folosirea pedepsei aduce o tensionare a relațiilor dintre cadru didactic și elev/elevi;  
(3) pedeapsa fixează anumite standarde minimale pe care elevul nu are nici un interes să le 

depășească (de exemplu, dacă cadrul didactic spune ceva de tipul: dacă nu faci un referat până 
săptămâna viitoare o să îți dau o notă mică! elevul știe că pentru a evita pedeapsa trebuie pur și 
simplu să facă referatul în cauză; dacă poate face două referate va face unul singur pentru că pur și 
simplu vrea să evite pedeapsa);  

(4) pedeapsa nu indică și ce comportament trebuie să facă persoana în cauză, de multe ori ea 
exprimă doar ceea ce trebuie să nu facă elevul (Profesorul spune: nu aveți voie să vorbiți între voi! 
dar nu și ce trebuie să facă concret);  

(5) bazată pe regula obișnuirii o dată ce elevul se obișnuiește cu o pedeapsă va trebui să 
creștem nivelul de pedeapsă; însă probabil curând ne vom lovi de "limita de sus" și nu vom mai 
putea crește nivelul pedepsei (ați auzit de elevi care "amenințați" cu nota 2 nu mai sunt deloc 
impresionați și acest nivel de pedeapsă nu mai are nici un efect asupra lor?).  

Atât recompensa cât şi pedeapsa se pot aplica cu raport fix (de fiecare dată când elevul face 
ceea ce trebuie este recompensat, de fiecare dată când greşeşte este pedepsit) şi cu raport variabil (la 
întâmplare, fără ca elevul să intuiască când va primi recompensa pentru ceea ce a făcut bun sau 
pedeapsa pentru o conduită negativă).  

Prin contrast cu recompensa, pedeapsa funcţionează bine doar în situaţia unui raport fix. 
Dacă elevul ştie că va fi pedepsit de fiecare dată când greşeşte, el va încerca să evite pedeapsa prin 
stoparea comportamentului care conduce la aceasta. În schimb, dacă pedeapsa este cu raport 
variabil, elevul învaţă că – din moment ce a „scăpat” o dată nepedepsit – există şansa să aibă 
„noroc” şi data viitoare şi să nu primească pedeapsa nici la următoarea abatere. Makin şi Cox oferă 
exemplul şoferilor care trec pe culoarea galben a semaforului (chiar înainte ca semaforul să devină 
roşu) deoarece de multe ori fac acest lucru şi nu au fost pedepsiţi. Au şansa să scape de pedeapsă şi 
de data aceasta. În schimb instalarea unor camere video în respectiva intersecţie induce ideea 
pedepsei sigure: o astfel de perspectivă scade comportamentul discutat până aproape de zero!  

Pedeapsa are deci nevoie neapărată de un raport fix; totuși cadrele didactice nu pot avea 
permanent o astfel de perspectivă, nu pot știi toate momentele în care elevul greșește. Iată de ce 
pedeapsa nu are decât rezultate iluzorii în practica școlară. Credem că funcționează, în fapt nu o 
face! Cu toate acestea avem de-a face cu o incidență puternică a pedepsei în practica școlară 
curentă. De ce aleg profesorii să o utilizeze încă?  

Kohn (2006) ne spune de ce cadrele didactice sunt îndemnate să folosească mai repede 
pedeapsa în încercarea de a diminua frecvența comportamentelor negative:  

(1) pedeapsa este simplu și ușor de aplicat;  



(2) acționează imediat cu consecințe clare pe termen scurt (pe termen lung are consecințe 
dezastruoase la nivelul interrelaționărilor, dar acest lucru este mai greu de observat în momentul 
aplicării pedepsei);  

(3) cadrele didactice s-au dezvoltat într-un mediu punitiv și aplică mai departe ceea ce au 
învățat "pe propria piele"; 

 (4) în momentul în care aplică pedeapsa, cadrele didactice se simt puternice;  
(5) satisface un nivel primitiv de justiție socială (de tipul: rău faci, rău găsești); 
 (6) cadrele didactice pot experimenta teama că dacă nu-i pedepsesc pe elevi aceștia vor 

continua să dezvolte comportamente negative și chiar vor avea conduite nepotrivite de o intensitate 
și mai mare. 

 Astfel observăm că pedeapsa este o primă opțiune pentru a păstra disciplina școlară. Dar, 
așa cum am observat, nu este și cea mai bună opțiune.  

Celălalt taler al balanței este reprezentat de recompensă, de stimularea comportamentelor 
pozitive.  

 Perspective ale managementului clasei  
Complexul fenomen al aplicării eficiente a pedepsei sau a recompensei în școală (pentru a 

obține un nivel de motivație satisfăcător de la elevi) poate să ofere cadrului didactic cheia 
succesului în activitatea cu elevii săi, ori poate să însemne riscul eșecului. Totuși, deși aceste două 
strategii sunt importante, ele sunt departe de a fi suficiente pentru a dezvolta un climat pozitiv în 
clasa se elevi.  
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234. DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE LA ȘCOLARUL MIC 
 

Prof.înv.primar Baciu Gina 
Înv. Drăghici Agnes 

Școala Gimnazială Vădeni, Jud.Brăila 
 
 Motto:  
„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate 

aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere 
sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ”  

Comenius 
  Dificultățile de învăţare sunt reprezentate de întârzieri, o tulburări, o dezvoltare 

încetinită în plan emoţional sau comportamental. La copiii cu  dificultăți de învățare se observă 
dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, 
scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi 
sociale.  

Următoarele trăsături ne pot indica faptul că un copil întâmpină  dificultăți în învățare:  
- diferenţe semnificative între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;  
- progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare 

de timp;  



- nu poate utiliza facilităţile educaţionale care sunt puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi 
vârstă cu el;  

- lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;  
- are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;  
- are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel 

considerabil procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;  
- are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau servicii specializate 

suplimentare;  
- are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor 

relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării. 
 
Caracteristicile elevuluilui cu dificultăţi de învăţare  
Cele mai întâlnite caracteristici sunt:  

a) caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de învăţare. 
Copiii sunt hiperactivi; nu pot fi atenți la ore; nu se orienteză în spațiu și timp. De asemenea, 

prezintă  incapacitate de a urmări indicaţiile orale, fac constant greșeli ortografice; inversează 
literele sau cuvintele. 

Mai sunt observate lipsa altor capacități, cum ar fi: prinde greu o minge şi o loveşte greu cu 
piciorul; nu poate sări coarda; dificultăţi la închiderea nasturilor; dificultăţi la legarea şireturilor; 
mod defectuos de a ţine creionul în mână; mers dificil; incapacitate de a sări; stângăcie; eşecuri 
frecvente; dificultăţi de a sta într-un picior; dificultăţi în a merge cu bicicleta sau de-a lungul unei 
linii.  

        b) caracteristici ce pot indica dificultăţi vizuale la elevi: capul foarte aplecat; simptome 
de tensiune vizuală (de exemplu: strabism, clipeşte des, îşi freacă des ochii, îi ―fug ochii), sare 
cuvinte sau rânduri când citeşte, îşi apropie foarte mult capul de pagină când scrie sau citeşte etc.;  

         c) simptome ce indică tulburări afective sau de comportament: imagine greşită despre 
sine; accese colerice sau de ostilitate; impulsivitate excesivă; închidere în sine sau dezorientare.  

         d) dificultăţi ce pot fi asociate cu unele de ordin social: tendinţa de a se juca cu copii 
mult mai mici decât el; dificultatea de a stabili raporturi cu colegii; evitarea situaţiilor sociale 

 
O tulburare des întâlnită la școlarii mici este numite ADHD. 
ADHD - tulburare cu deficit de atenţie, hiperactivitate/impulsivitate este o afecţiune 

comportamentală, de natură neurobiologică, destul de frecvent întâlnită la copii şi adolescenţi fiind 
caracterizată de un set de manifestări.. 

     Exemple  de comportamente ce pot fi asociate ADHD-ului:  
• un copil sare şi ţopăie, lovindu-se de pereţi, transformând sala de clasă sau propria casă într-

o arenă.  
• un altul nu poate citi sau memora tabla înmulţirii sau se rătăceşte adeseori pe coridoarele 

şcolii pentru că încurcă stânga cu dreapta.  
• altul nu poate arunca sau prinde o minge şi se împiedică la tot pasul, fiindu-i greu să 

navigheze prin spaţiul înconjurător.  
• mai sunt şi acei copii care au căderi nervoase şi emoţionale deoarece sunt cronic prea 

stimulaţi sau excitaţi de lumină şi zgomot.  
Un număr mare de copii şcolari au probleme comportamentale, jumătate dintre ei prezentând 

probleme legate de hiperactivitate sau atenţie. Deseori, medicii sunt rugaţi să evalueze şi să trateze 
copii care merg mai greu la şcoală, au relaţii necorespunzatoare cu colegii sau sfidează disciplina 
impusă de parinţi. 

 
 Pe lângă ADHD sau în paralel cu acestă afecțiune mai pot apărea și alte afecțiuni: 
 Dizabilităţile de învăţare  
 Dizabilităţile de învăţare, se referă la dizabilităţi de citire, probleme la matematică şi la 

formulările scrise. Persoanele cu dizabilităţi de învăţare obţin scoruri sensibil mai mici decât cele 



considerate normale în conformitate cu vârsta, şcolarizarea şi nivelul de inteligenţă. În plus, aceste 
caracteristici includ autoapreciere şi abilităţi sociale reduse. 

Tulburările afective şi anxioase  
Copiii cu ADHD au risc mai mare de a dezvolta probleme privitoare la anxietate, deşi este 

posibil ca aceste tulburări afective să nu se manifeste înainte de adolescenţă sau de vârsta adultă. 
Indiferent de originea tulburărilor, mulţi experţi consideră ca unele consecinţe ale 
comportamentelor cauzate de ADHD pot să producă prin ele însele anxietate sau depresie şi pot 
reduce stima de sine. Atunci când sunt prezente, tulburările afective sau anxioase necesită tratament 
specific, suplimentar faţă de ADHD. 

 
Cum se poate trata ADHD-ul  
În cele mai multe cazuri cel mai eficient mod de a trata persoanele cu ADHD este de a 

aborda metode diferite. Unele opţiuni de tratament ar fi următoarele:  
• medicamentele, care sunt în principal, psihostimulante şi antidepresivele triciclice. Aceste 

tratamente ajută partea de ―control‖ şi ―inhibare‖ a creierului pentru a lucra într-un mod 
cât mai normal, copilul fiind capabil să se concentreze mai bine şi să se comporte mai calm. 

• Terapii comportamentale 
• Intervenţiile bazate pe şcoală şi măsuri preventive 
• Sprijinul oferit părinţilor 
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         Terapia ocupaţională (TO) este forma de tratament care foloseşte activităţi şi metode specifice 
pentru a dezvolta, ameliora sau reface capacitatea de a desfăşura activităţile necesare vieţii 
individului, de a compensa disfuncţii şi de a diminua deficienţele fizice. (American Occupational 
Therapy Association, 2008). Scopul primordial  al acesteia este cel medical (de promovare a 
sănătăţii şi stării de bine) şi apoi cel economic-social, urmarindu-se efectul terapeutic prin muncă, 
prin activitate. În acest sens, putem spune că terapia ocupaţională prin specificul activităţilor 
derulate, prezintă  o serie de funţii precum urmează:  

 de diagnosticare şi adaptare individualizată a unui program recuperator adecvat; 
 stimulează încrederea în sine a bolnavilor şi dezvoltarea firească a personalităţii;  
 organizează un program de mişcări dirijate în condiţii de lucru;  
 constată capacităţile şi înclinaţiile restante ale bolnavului; 
 corelează recuperarea medicală cu cea profesională, realizând o mai bună inserţie în 
viaţa socială, economică şi profesională; 
 de formare a deprinderilor de viaţă cotidiană; 
 funcţia de diagnosticare şi adaptare individualizată a unui program recuperator 
adecvat; 
 facilitarea relaţiilor interpersonale; 



 de relaxare prin petrecerea utilă a timpului liber; 
 de formare, dezvoltare şi  exersare a capacităţilor psihomotrice a persoanelor cu  
dizabilităţi; 
 cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă; 
 cultivarea autocontrolului şi expresivităţii personale; 
 de comunicare şi  experesie; 
 gestionare a fricii, tensiunii şi agresivităţii;  

 
         Capacitatea de a acţiona reprezintă ceva de care avem nevoie în fiecare zi, în aproape fiecare 
moment din viata noastră. Nu contează ce  dorim să facem, întotdeauna vom avea nevoie de 
abilitatea de: - a planifica o activitate; - a începe activitatea respectivă; - a desfăşura activitatea într-
un mod satisfăcător; - a finaliza activitatea cu succes (sau cel puţin să fii capabil sa faci faţă unui 
rezultat negativ şi să înveţi din el).  
        Abilitatea de a trăi independent este un scop comun pentru terapia ocupaţională şi tratamentul 
medical (în general), deoarece  include abilitatea de a acţiona neasistat.Pentru a atinge o calitate a 
vieţii satisfăcătoare, copii cu  C.E.S.trebuie să devină capabili de  a acţiona singuri atunci  când este 
necesar. Pentru aceasta, programul de terapie ocupaţională individualizată se focalizează pe 
formarea şi dezvoltarea  urmatoarele capacităţi/abilităţi: - încredere în sine; - stima de sine; - 
abilitatea de a lua decizii; - responsabilitate pentru propria persoană; - conştientizarea realităţii; - 
putere de concentrare a atenţiei, perseverenţă; - toleranţă la frustrare; - gestionare a fricii, tensiunii 
şi agresivităţii; - exprimare a emoţiilor; - conştientizarea corporală; - comunicare şi abilităţi sociale; 
- potenţial şi energie; - stimularea  motivaţiei. 
        Numeroşi  autori  încearcă să clasifice mai  analitic domeniile de acţiune ale terapiei  
ocupaţionale, contribuind astfel la eliminarea unor confuzii şi  neclarităţi, care persistă într-o 
disciplină aflată în proces de formare şi  dezvoltare. În acest sens, autoarea Peggz L.Denton(1986, 
p.67) realizează o clasificare detaliată a principalelor arii de acţiune în terapia ocupaţională care se 
exercită în următoarele direcţii de bază: - stimularea responsabilităţii în diverse situaţii de viată; - 
formarea deprinderilor de autoîngrijire şi  igienă personală; - cultivarea deprinderilor de muncă; - 
organizarea de jocuri şi  distracţii; - formarea imaginii de sine şi  stimularea încrederii în propria 
persoană; - cultivarea autocontrolului şi expresivităţii personale; - educarea capacităţilor cognitive; - 
educaţia capacităţii de reacţie la diverse situaţii de viaţă;  - antrenarea funcţiei neuromusculare; - 
antrenarea integrării senzoriale; - sprijinirea relaţiilor interpersonale; - educarea capacităţii de 
acţiune în funcţie de constrângerile şi  resursele de mediu. 
        Intervenţia terapeutică centrată pe aceste arii de acţiune,  contribuie la realizarea unor obiective 
comune ce se referă la recuperarea, adaptarea şi integrarea socio-profesională a tinerilor şi  adulţilor 
cu  dizabilităţi.  
        În ceea ce priveşte formele pe care această terapie le poate îmbrăca, autorul Emil Verza(1987, 
p.94), consideră că terapiile ocupaţionale sunt variate, însă pentru persoanele cu deficienţe cele mai 
semnificative se referă la ludoterapie, muzicoterapie, terapie prin dans şi ergoterapie. Autorul 
Popescu A., consideră că terapia ocupaţională propriu-zisă cuprinde artterapia, ludoterapia, 
meloterapia, biblioterapia, terapia recreaţională, cultură fizică medicală, dar integrează şi ocupaţii 
uşoare precum lutterapia(diverse procedee de modelare a lutului), broderia, ţesutul, etc., ce implică 
afectivitatea, simţul estetic. 
        Terapia ocupaţională prin toate ariile de acţiune şi  formele sale de manifestare, oferă copiilor 
cu  C.E.S. (deficieţe  asociate –deficienţa mentală şi  motorie) metode variate, activităţi plăcute, 
distractive, relaxante, formând sau îmbunătăţind deprinderile cognitive, sociale, fizice şi motorii, 
dar în acelaşi  timp sporind şi  încrederea în forţele proprii ale participanţilor prin dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare. 
        Terapia ocupaţională reprezintă una dintre cele mai importante forme terapeutice care ajută 
copiii cu C.E.S. să-şi dezvolte abiţităţile necesare pentru integrarea lor familială, şcolară şi  socio-
profesională. Astfel, dezvoltarea abilităţilor funcţionale, de comunicare, comportamente sociale 
acceptate, au rolul de a ajuta în procesul de adaptare la noile condiţii de viaţă a  acestor copii. 



Mediul de terapie ocupaţională este amenajat astfel încât să îi ofere copilului siguranţa şi să-i 
permită să se exprime liber, să experimenteze diverse situaţii şi emoţii, cautând şi găsind soluţii 
adecvate. Toate aceste lucruri îi imbunătăţesc imaginea şi încrederea în sine, dar şi abilitatea de a se 
integra în societate. Jocurile sau activităţile educative adaptate vârstei mentale, ţintesc dezvoltarea 
cogniţiei, a proceselor de inter-relaţionare prin apelul la efectele şi beneficiile integrării senzaţiilor 
şi emoţiilor. În terapia ocupaţională, sunt folosite jocuri şi activităţi motrice şi senzoriale care 
favorizează iniţiativa, cautarea unei soluţii, exprimarea unei dorinţe, conştientizarea propriului corp 
ce ajută copilul să depăşească pasivitatea. 
        Mediul artistic produce experienţe pe un anumit nivel senzorial (parfum, textură, melodii etc.) 
şi îmbunătăţeste motricitatea fină. Se utilizează muzica (cântat, improvizat, ritm, scriere de poveşti, 
mişcare şi sunet, discuţii) şi artele plastice în promovarea sănătăţii şi calităţii vieţii, dezvoltării 
cognitive, motrice, emoţionale, comportamentului şi socializării. Toate aceste metode şi tehnici 
îmbinate susţin împreună dezvoltarea armonioasă şi abilităţile de viaţă independentă ale copilului. 
Abordarea vizează  copilul, nevoile şi dorinţele sale, luând în considerare contextul în care acesta 
trăieste. 
        Tinându-se cont de faptul că majoritatea copiilor cu  C.E.S. manifestă un interes viu pentru 
muzică, pictură, dans, joc, confecţionare de obiecte etc., constituie nu doar  un mod de consumare a 
energiei, dar şi o  modalitate de formare a unor abilităţi motrice esenţiale şi practice, ce se pot 
constitui în deprinderi profesionale viitoare. Astfel, datoria cadrelor didactice şi a terapeuţilor este 
de a depista  înclinaţiile, interesul elevilor pentru o anume activitate care prin acţiuni  şi  metode 
specifice terapiei ocupaţionale  să devină o premisă a viitoarei integrări socio-profesionale a 
acestuia. De asemenea, terapia ocupaţională contribuie  la integrarea subiecţilor într-o activitate cu  
caracter social, prin care îşi pot valorifica, la maxim, potenţialul fizic şi psihic restant. 
       Reeducarea psihomotricităţii prin activităţi de terapie ocupaţională trebuie să fie flexibilă şi  să 
se axeze pe o  varietate de tehnici, metode şi  procedee care să suscite interesul copiilor pentru 
activitate. Astfel, implicaţi într-un proces de învăţare gradată, prin activităţi  simple, plăcute, 
relaxante, atractive, dobândesc o  bogată experienţă vizuală, perceptivă, motrică cu rol 
corectiv(Verza Emil, 1996, p.37). 
       Terapia ocupaţională fiind o activitate cu scop, presupune implicarea în egală măsură a 
sistemelor senzoriale, motorii, cognitive şi  psiho-sociale ale individului, deoarece presupune 
participarea voluntară, dezvoltând funcţiile volitive şi motivaţia individului pentru  învăţare şi  
perfecţionare.De asemenea, solicitările la care sunt  antrenaţi, trebuie adaptate la posibilităţile 
subiectului pentru evitarea descurajării şi scăderea interesului  în raport cu activitatea, atunci  când 
aceştia nu-i pot  face faţă. În ceea ce priveşte metodele diverse ce pot fi utilizate în procesul de 
recuperare psiho-motorie, Henri Wallon(1975, p.84), precizează că este imperios necesar să se 
respecte o anumită ordine în utilizarea acestor dându-se întâietate acelora pe care copiii le preferă. 
Foarte important  este să le formăm buna dispoziţie astfel încât să perceapă că activitatea 
desfăşurată prezintă importanţă nu numai nu  numai  pentru el, ci  şi pentru membrii  comunităţii  
din care acesta face parte. 
       Un rol important  îl au activităţile extraşcolare şi  parteneriatele numeroase joacă un rol 
important atât în dezvoltarea de noi priceperi, deprinderi şi activităţi  cognitive şi  comportamentale 
mult mai  solide, cât şi de contact  direct cu  realitatea socială (activităţile desfăşurându-se în alt  
spaţiu decât  sala de clasă). 
       Atât munca cât şi jocul sunt forme de activitate prin care copilul îşi poate valoriza 
disponibilităţile sale în raport  cu  grupul şi  cu  aportul său la desfăşurarea actiunii. Aici  punându-
se accent pe stimularea funcţiilor normale şi pe posibilitatea de a compensa, de către acestea, lipsa 
de activitate a celor deficitare. Astfel, activităţile în care sunt implicaţi copiii cu  C.E.S.,  trebuie să 
fie căt mai  apropiate de condiţiile obişnuite pentru a forma abilităţi  şi  comportamente necesare 
integrării profesionale şi  sociale viitoare. 
În activităţile de formare şi dezvoltare a psiho-motricităţii, indiferent de metodele folosite, trebuie 
avut mereu  în vedere, elementul relaxării subiecţilor, având  ca scop calmarea acestora şi   
acceptarea parcurgerii tuturor etapelor de lucru până la finalizarea activităţii. 



       Prin formele şi metodele de aplicare a terapiei ocupaţionale, se urmăreşte înlăturarea unor 
comportamente neadecvate, dar şi dezvoltarea afectivă, stimularea activităţii psihomotorii şi 
formarea obişnuinţelor de tip adaptativ. Se va stimula deopotrivă  dezvoltarea sentimentelor de 
cooperare şi intrajutorare, formarea spiritului de stăpânire de sine şi de autocontrol, de antrenare în 
activităţi  care să-i aducă copilului  satisfacţie şi recunoaşterea capacităţilor sale în şcoală şi  
comunitate.  
        Etapele optime ale recuperării se apreciează în condiţiile formării unor calităţi  fizice şi  
psihice care permit subiecţilor să ajungă la : -  un anumit nivel de autonomie personală şi  socială 
care să-i ofere independenţă faţă de adult; - exercitarea unor acţiuni, a unei ocupaţii sau profesii în 
diferite instituţii  , ateliere protejate, care să-i asigure un  minim de venit; - capacitatea de a 
comunica prin limbaj oral şi  scris; -  formarea simţilui de responsabilitate şi de autocontrol; - 
însuşirea de abilităţi motorii şi a dexterităţii manuale etc.; -  formarea unor comportamente adecvate 
la situaţii diverse. Încetul cu  încetul profesorul trebuie să solicite o mai mare autonomie a copilului  
cu  C.E.S. şi o emancipare progresivă printr-o mai  mică frecvenţă a controlului şi a sprijinului  
concret acordat din ce în ce mai  rar(Verza Emil, 1996, p.36). 
       Scopul metodelor şi a tehnicilor specifice terapiei  ocupaţionale, nu este numai acela de a 
ameliora psihomotricitatea, ci  şi de a acţiona asupra întregii  personalităţi a elevului, în vederea 
recuperării lui totale deoarece totul este subordonat perspectivei integrării socio-profesionale 
viitoare. 
      Acest proces de compensare prin intermediul terapiei ocupaţionale reprezintă un demers de 
durată ce necesită răbdare şi  perseverenţă atât din partea profesorului, cât şi  din partea elevului şi a 
familiei sale, care joacă un rol deosebit de important  în toate demersurile terapeutice de orice fel. 
Acestea presupun un program ce vizează ca finalitate, creşterea încrederii  în sine, creşterea 
independenţei în activitatea individului, reintegrarea în mediul familial, social şi profesional, astfel 
oferind persoanei condiţia psihosocială a normalităţii. 
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236. IMPORTANȚA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE 
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Inteligenţa emoţională este capacitatea de a recunoaşte propriile emoţii şi sentimente şi pe 

cele ale celorlalţi, de a ne motiva şi de a face un mai bun management al impulsurilor noastre 
spontane, cât şi al celor apărute în relaţiile cu ceilalţi. Ea descrie calităţi complementare, dar 
distincte de inteligenţa pur cerebrală (IQ). Aşa se explică faptul că multe persoane dotate cu IQ 
sfârşesc prin a lucra pentru oameni cu IQ mai scăzut decât al lor pentru ca nu au inteligentă 
emoţionala dezvoltată.  

Salovey şi Mayer (1990) definesc inteligenţa emoţională ca „instanţa capabilă de a controla 
şi regla propriile sentimente şi pe cele ale celorlalţi şi de a ne dirija gândurile şi acţiunile”. 

Inteligenta emoţională nu înseamnă numai „a fi amabil”, a da frâu liber sentimentelor, ci să-
ţi controlezi afectele pentru a le da expresia cea mai adecvată şi mai eficientă, ceea ce permite o 
cooperare fără fricţiuni între oameni, în vederea realizării unor obiective comune. 
 Trăim într-o cultură în care copiii sunt învăţaţi încă de mici să asculte cu supunere şi să nu 
dea frâu liber imaginaţiei, să stea în banca lor şi să răspundă numai când sunt i 

întrebaţi. Pentru părinţi, notele foarte bune si premiile şcolare sunt probabil principala 
garanţie pentru succesul în viaţa al copilului. E drept, performanţa şcolară este binevenită dar nici 
pe de parte suficientă. Ba mai mult, statisticile ne arata ca mulţi dintre foştii elevi, nici pe departe 
străluciţi, sunt astăzi adulţi realizaţi atât în plan profesional cât şi personal. 

 Pentru o dezvoltare cât mai armonioasă, este bine ca părinţii să aibă  grijă deopotrivă de 
mintea şi emoţiile copilului său. De aceea multe persoane nu reuşesc azi în viaţă deşi au o 
inteligentă dezvoltată. 

  Cercetările au arătat că succesul la locul de muncă sau în viaţă depinde 80% de inteligenta 
emoţională şi doar 20% de intelect. În timp ce intelectul ne ajută să rezolvăm probleme, să facem 
calcule sau să procesăm informaţii, inteligenţa emoţionala (EQ) ne permite să fim mai creativi şi să 
ne folosim emoţiile pentru a ne rezolva problemele. Când părinţii sunt întrebaţi cum şi-ar dori să fie 
copiii lor atunci când vor fi mari. Răspunsurile se încadrează aproape invariabil în gama: 
„descurcăreţ”, „hotărât”, „independent”, „sigur pe el”. 

La întrebarea „Cum vă doriţi să fie copilul dvs. acum?”, răspunsul vine adeseori: „elev bun, 
cuminte, cu note mari”. Nu întotdeauna însă „elevul cuminte, cu note mari” devine adultul 
„descurcăreţ”, „hotărât”, „independent”, „sigur pe el”. Ce se întâmpla pe parcurs? Cheia este 
inteligenta emoţională ... 

Studiile de psihologie din ultimul deceniu afirmă în mod hotărât că inteligenţa emoţională şi 
abilitatea de a stabili relaţii cu cei din jur reprezintă principalul factor de predicţie privind reuşita în 
viaţă. Pentru părinţi, notele foarte bune si premiile şcolare sunt probabil principala garanţie pentru 
succesul in viata al copilului. E drept, performanta şcolara este binevenită dar nici pe de parte 
suficientă. Ba mai mult, statisticile ne arata că mulţi dintre foştii elevi, nici pe departe străluciţi, sunt 
astăzi adulţi realizaţi atât in plan profesional cât şi personal. 

 Pentru o dezvoltare cât mai armonioasă, este bine ca părinţii să aibă  grijă deopotrivă de 
mintea şi emoţiile copilului său. Dacă notele şi performanţa academică le dau măsura minţii, cum 
îşi dau seama că  au copii inteligenţi emoţional?  

 
Cum arată un copil inteligent emoţional? 
 
Copilul inteligent din punct de vedere emotional  

• este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele;  
• recunoaşte emoţiile celor din jurul său;  
• comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;  



• ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi;  
• are un bun management al emoţiilor negative (de pilda, nu face crize de furie atunci când ai 

casa plina de musafiri);  
• are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu 

abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă;  
• are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activitatea doar pentru că i 

s-au cerut  să le facă sau doar cât stă lângă el cineca şi este supravegheat,  ci le face pentru 
că a înţeles că sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă beneficii;  

• este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere 
ajutorul;  

• se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi;  
• nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele;  
• are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele noi de 

comportament. 
 Perioada optima de învăţare a abilităţilor emoţionale, şi deci de dezvoltare a inteligenţei 

emoţionale, este dată chiar de primi ani din viaţa copilului nostru; astfel, perioada preşcolarităţii 
este esenţială, deoarece atunci învaţă copiii vocabularul emoţiilor, asocierea dintre emoţii şi 
contextele de viaţă, exprimarea facială a emoţiilor (de pilda, învaţă să decodifice o frunte încruntată 
ca fiind semn de îngrijorare sau supărare, un zâmbet ca semn al bucuriei etc.), modalităţi de reacţie 
la emoţiile celor din jur. 

 Părinţii sunt primii care contribuie la dezvoltarea abilitaţilor emoţionale ale copiilor, prin 
exprimarea propriilor emoţii în familie, prin reacţiile şi răspunsul comportamental la emoţiile 
copilului şi prin crearea de contexte în care se vorbeşte despre emoţii. 

 De exemplu, un părinte care ridică tonul atunci când este nemulţumit de ceva, îl va învaţă pe 
copil (prin modelare comportamentala) să ridice tonul în prima situaţie mai dificilă; intr-o familie în 
care nu se vorbeşte deschis despre emoţii şi nimeni nu arată ceea ce simte, copilul învaţă că a-ti 
exprima emoţiile şi a vorbi despre ele este neadecvat sau chiar semn de slăbiciune. Sunt studii de 
specialitate care arată că exprimarea emoţiilor pozitive faţă de copii este un predictor pentru 
abilităţile empatice ale copiilor şi buna funcţionarea socială a acestora în clasele primare.   

 
Ce poţi face ca părinte  pentru a stimula inteligenţa emoţională a copilului ? 
 

• Utilizează  mesaje formulate  la persoana I, pentru exprimarea propriilor păreri, emoţii, 
dorinţe (de exemplu, în loc de „m-ai supărat” pot spune „mă supăra faptul că nu îmi 
răspunzi atunci când te strig”); 

• Oferă copilului posibilitatea de a alege între două sau mai multe alternative. Aceasta este o 
foarte bună metodă de a-l învaţă pe copil să ia singur decizii. Creează contexte în care 
copilul poate să ia singur decizii;  

• Rezolvă probleme împreună cu copilul, să fii atent la ceea ce simte şi gândeşte, la reacţiile 
tale emoţionale; notează împreună cu copilul alternative de soluţionare.  

• Aplica consecventa regulile de reglementare a comportamentului copilului; 
• Încurajează copilul să analizeze critic o situaţie şi să anticipeze consecinţele propriilor sale 

comportamente;  
• Ignoră aspectele minore  pentru diminuarea conflictelor; 
• Încurajează şi laudă permanent comportamentele dezirabile ale copilului; el are nevoie să-şi 

dezvolte încrederea în sine şi în propriile competenţe şi abilităţi.  
 Şi nu uita!  
 Eşti primul şi cel mai important reper în viaţa copilului tău. De la tine învaţă tipare de 

reacţie şi comportament, care sunt lucrurile esenţiale în viaţă şi cât este de important să ne 
valorizăm şi să ne respectăm, pe noi şi pe cei din jurul nostru. 
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237. INIȚIATIVE DIDACTICE PENTRU STIMULAREA ȘI MODELAREA 
IMAGINAȚIEI PRIN ACTIVITĂȚILE AVAP 

 
prof. înv. primar Rechiţean Elena Tatiana 

Liceul Teoretic, Orașul Azuga, Jud. Prahova 
 
,,Există adesea, în prima copilărie, o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un 

fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare 
greutate''.( Gaston Berger – „L'homme moderne et son education”) 

Pornind de la această remarcă a lui Gaston Berger, putem să ne îndreptăm atenţia spre o 
abordare cu încredere a problematicii dezvoltării imaginaţiei, susţinuţi de orientările noi din 
Curriculum-ul Naţional şi de Planul- cadru de învăţământ. 

Valorificând cele mai de preț însușiri ale copilăriei ( inventivitatea, fantezia, creativitatea, 
elanul spre aventură și cunoaștere ) vom stimula și vom forma inteligențe îndrăznețe, oameni cu o 
gândire independentă, creativă. 

Activitățile de arte vizuale și abilități practice nu sunt doar modalități de autocunoaștere și 
autodezvoltare ci sunt totodată un mijloc de comunicare și de intrare în relație cu alte persoane, prin 
intermediul lucrului în grup.  

 În contextul noului curriculum,  se pune accent pe un demers didactic personalizat. Faţă de 
proiectarea tradiţională, centrată pe lecţie, proiectarea integrată, pe unităţi de învăţare are avantaje, 
creează un mediu de învăţare coerent, implică elevii, dă perspectiva lecţiilor.  

Fiecare pas făcut pe drumul cunoaşterii, prin arte vizuale şi abilitaţi practice, îi înalţă pe 
elevi spiritual, le face viaţa mai bună şi mai frumoasă, le oferă posibilitatea de a-şi manifesta 
curiozitatea, sensibilitatea, spontaneitatea. În acest sens, o importanţă deosebită o au materialele 
folosite: hârtia, cartonul, staniolul, materialele din natură (asamblate sau îmbinate cu alte elemente), 
deşeuri textile, plastice, sfoară, dopuri, sârmă, material lemnos, chibrituri, etc. Prin diversitatea 
materialelor folosite, a coloritului, a posibilităţilor de îmbinare, combinare, sunt stimulate gândirea 
creativă, imaginaţia elevilor şi simţul estetic.  

 Culorile alese de copil, suprafața ocupată, modul de lucru cu materialele sunt detalii foarte 
importante pentru cunoașterea persoanei. Prin intermediul acestor activități, el își exprimă  
sentimentele, trăirile, nevoile, se exprimă pe sine, descoperindu-și astfel identitatea. Pentru copil, 
acesta este un mod de a descrie povestea care nu poate fi spusă în cuvinte. Materialele de lucru 
precum culorile, hârtia  îl pot stimula pe acesta  să povestească diferite întâmplări din viața sa, pe 
care verbal nu le poate exprima.   

 Orice elev care îşi propune să realizeze ceva începe prin observarea unor planşe model sau a 
unor obiecte similare cu acelea pe care doreşte să le creeze. El se va strădui să conştientizeze 
principiile tehnice elementare care stau la baza construcţiei şi funcţionării acestora, elementele 
componente aflate în interacţiune: rolul fiecărui element, astfel încât reproducerea să aibă un 
caracter cât mai personal. Elevii lucrează cu mare plăcere cu hârtia glasată, creponată, carton, 
celofan, însuşindu-şi tehnici de lucru: îndoire, lipire pe suport, tăiere, rupere liberă, rupere pe 
contur, trasare după şablon, decupare după contur, rupere şi mototolire, ţesere cu benzi de hârtie, 
confecţionare de jucării. Vin cu idei de a-şi completa lucrările în mod original realizând compoziţii 



deosebite . Deşi nu este artist, şcolarul elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula 
sau cu creioane colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa propriilor produse.  

 Este pregătirea pentru  viitoarea conduită creativă. 
 Fiecare dintre cele două emisfere ale creierului uman procesează informaţia diferit. Cititul, 

scrisul, procesele matematice şi ştiinţa sunt controlate de emisfera stângă. Ea este responsabilă de 
gândirea analitică şi raţională. Emisfera dreaptă a creierului controlează imaginaţia, percepţia 
spaţială şi vizuală. Este dominantă în ceea ce priveste artele, muzica sau mişcarea fizică. Copiii 
învaţă cel mai bine şi se dezvoltă armonios când ambele emisfere ale creierului sunt stimulate şi 
participă activ în diverse activităţi. Artele  vizuale și abilitățile practice  au acest rol de a le stimula 
pe amândouă şi de a promova şi interactivitatea, contactul şi relatiile cu alţi copii, atât de esenţiale 
în dezvoltarea lor. 

Creativitatea înseamnă îndrăzneală: tot ce e nou și nonconformist. Pentru a se avânta în 
necunoscut individul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel sentiment de siguranță. 
În învățământ, nu se pune problema de a forma creatori de valori originale, cât e vorba de a forma și 
cultiva câteva trăsături care vor permite  viitoare manifestări creatoare. 

Imaginaţia reprezintă funcţia esenţială a procesului de creaţie originală. Dar orice proces 
creator implică noi combinări, noi sinteze. Iar sintezele noi nu se petrec doar în domeniul ideilor şi 
imaginilor, ele au loc şi pe plan afectiv. Astfel , imaginaţia poate fi definită ca acel proces psihic al 
cărui rezultat este obţinerea unor reacţii, fenomene psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor. 

 Fiind componenta cea mai importantă a creativităţii, însuşirile prin care ea se manifestă pot 
fi considerate drept principalele caracteristici ale creativităţii. Ele sunt: 

fluiditatea, plasticitatea, originalitatea şi flexibilitatea. Fiecare dintre aceste patru 
caracteristici are însemnătatea ei; principală rămâne originalitatea , ea garantând valoarea 
rezultatului muncii creatoare . 

Imaginaţia , componenta principală a structurii mentale creative , are la bază două procese 
fundamentale : analiza şi sinteza. Analiza realizează o sfărâmare a unor asociaţii, o descompunere a 
unor reprezentări care apoi, prin sinteză, sunt reorganizate în alte structuri , deosebite de cele 
percepute sau gândite anterior. Sinteza are loc în diferite modalităţi numite de obicei ,,procedeele 
imaginaţiei’’. 

 Creativitatea poate fi stimulată și dezvoltată doar dacă sistemul pedagogic dominant nu este 
unul care accentuează conformismul și reproducerea servilă a informațiilor transmise de profesor. 

Constrângerea elevilor de a imita unele scheme prezentate, la conformism, reprezintă o 
piedică , un blocaj pentru activităţile lor creatoare.  

Apariţia blocajului apare chiar la intrarea în clasă a unui învăţător cu o atitudine autoritară, 
dispreţuitoare, obosit sau chiar plictisit. Toate acestea provoacă la elevi o atitudine de respingere. 

Frica de eşec este alt factor care produce blocajul creativităţii. Acest blocaj le slăbeşte 
încrederea în forţele lor de a încerca cu îndrăzneală să facă noi asocieri şi combinări între 
elementele cunoscute şi să abordeze noi tehnici de lucru sau să combine tehnicile de lucru ştiute. 
Frica de eşec distruge la elevi sentimentul valorii. Alţi factori care blochează creativitatea elevilor 
sunt subaprecierea şi supraaprecierea lucrărilor elevilor . Aceasta face să apară acea indiferenţă, 
suficienţă sau tensiune care le distruge curiozitatea de a încerca şi altceva , de a face noi eforturi. 

  Pentru elevi, inovaţia artistică cere un anumit interes, libertate în a face ,,jocuri” de 
combinări şi asocieri noi de imagini, de materiale, de tehnici de lucru, cu scopul de a exprima o 
viziune, o idee, un sentiment, un adevăr. 

 Aceste blocaje trebuie evitate, combătute prin instaurarea unui climat afectiv pozitiv, de 
exigenţă, dar şi de înţelegere, de responsabilitate, printr-o comunicare generoasă, între învăţător şi 
elevi, prin oferta cu care învăţătorul iese în întâmpinarea copilului . 

 Sunt lucruri, cel puţin aparent, la îndemâna oricăruia dintre cei care tratăm copilul ca 
partener în educaţie :  

-  Lăsăm copilul să exploreze lumea înconjurătoare şi apoi să utilizeze ideile sale originale; 
- Folosim mereu alt tip de unelte de lucru (pensulă, beţişor, cretă, etc.) pe care le încercăm noi 

anterior; 

http://www.copilul.ro/copii-1-2-ani/dezvoltare/Imaginatia-copilului-mic-a87.html


- Schimbăm cât mai des materialul pe care se lucrează (diversitate ca formă, mărime, 
compoziţie ) 

- Folosim cât mai multe procedee de obţinere a unor forme spontane; 
- Încurajăm orice încercare a copilului şi nu subapreciem explicaţiile lui; 

 În contextul unei strategii activ-participative , în activităţile de arte vizuale şi abilităţi 
practice se pot folosi următoarele metode de dezvoltare a creativităţii: jocul didactic , metoda 
brainstorming , metoda sinectică, exerciţiul , Chindogu. 

 Jocul didactic  are o mare valoare educativă, întrucât prin joc elevii îşi încearcă atât 
abilităţile lor de desenare , cât şi cele de găsire a diferitelor soluţii posibile pentru realizarea unei 
teme plastice. Jocul poate fi organizat în forme atragătoare, surprinzătoare şi folosit în anumite 
scopuri şi în diferite etape ale lecţiei. În denumirea fiecărui joc este inclusă o anumită problemă de 
limbaj plastic: ,, Nu avem multe culori şi preparăm noi altele'', ,, Picături însufleţite'', ,, Provoacă, 
descoperă, continuă'', ,,Ghiceşte intenţiile vecinului şi continuă'' etc. 

 O altă metodă de creativitate aplicată cu succes în activităţile de avap este 
brainstorming -ul. Pentru realizarea unei invitaţii, pe o coală albă s-au notat ideile enunţate 

de elevi în legătură cu cele mai potrivite materiale pentru realizarea invitaţiei, cu forma invitaţiei, 
dar şi cu mesajul pe care aceasta trebuie să-l transmită. Elevii propun idei,  iar critica este amânată . 
Se acceptă orice idee, chiar dacă pare absurdă, neobişnuită sau imposibilă. 

După o scurtă pauză, sunt reluate şi selectate acele idei care pot fi puse în practică, sunt 
atractive sau interesante. În timpul realizării produsului, elevii dovedesc o bună cunoaştere a 
regulilor brainstormingului de grup, nu critică ideile colegilor, iar produsul final este unul interesant 
şi atractiv . 

 Metoda sinectică vizează dezvoltarea gândirii divergente. Este similară metodei 
brainstorming , însă foloseşte analogia sau metafora pentru a permite ca problema să fie privită din 
alt unghi , în vederea rezolvării ei. 

O problemă greu de rezolvat devine familiară răspunzând mai întâi la întrebarea: „Cu ce se 
aseamănă?”. O problemă extrem de banală poate deveni interesantă dacă punem mai întâi 
întrebarea: „ Cum ar fi dacă s-ar asemăna cu…”. Se pot face unele asociaţii ciudate care să conducă 
la idei noi. Rezolvarea este amânată până se constată că s-au emis soluţii eficiente. Abia acum se 
anunţă în ce constă esenţa problemei. 

 Poate fi aplicată această metodă în ora de avap, în modul următor: propunem, mai întâi,  
elevilor să acopere suprafaţa foii de desen cu o tentă din culoarea preferată . Apoi cerem să 
deseneze cu pensula, cu o culoare contrastantă, mai închisă sau mai deschisă, unul sau doi pomi 
tineri, ale căror ramuri par că sunt mişcate de vânt şi care pot fi aşezaţi oriunde în pagină. În 
continuare, solicităm elevilor să deseneze o stradă uşor şerpuită, dar care să treacă, de exemplu, prin 
spatele unui pom şi prin faţa celuilalt pom.  

 Urmează ca elevii să aleagă şi să-şi completeze desenele cu alte elemente propuse de ei, dar 
toate să exprime ideea de mişcare.  

 După ce desenele sunt terminate, se enunţă esenţa problemei : rolul culorii dominante în 
compoziţia plastică. Acest rol se subliniază şi prin analiza unor lucrări mai reuşite, cu dominante de 
culori diferite.  

 Chindogu -este o metodă nouă de stimulare a imaginaţiei, aplicabilă mai ales în activităţile 
de abilităţi practice. Se cere elevilor să creeze un produs original, răspunzând la întrebările ,,Ce-aş 
putea face cu...?'' , “Care este cea mai bună cale pentru...?''. 

 Produsul trebuie să îndeplinească obligatoriu două condiţii: 
1. să nu aibă nicio funcţionalitate practică; 
2. să poată fi confecţionat; 
 Criteriile de evaluare în urma aplicării acestei metode, pot fi: creativitatea (neobişnuit, unic , 

plin de imaginaţie), designul plăcut etc. 
Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare, bazată pe colaborarea între elevi, care 

sunt puşi în ipostaza de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme. Această metodă presupune 
evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi 



 Expoziţiile organizate în clasă, în şcoală sau în alte împrejurări contribuie la stimularea 
elevilor care doresc să realizeze lucrări cât mai frumoase, care să fie apreciate şi expuse, la formarea 
gustului artistic, nu numai al elevilor participanţi, ci şi al celorlalţi elevi ai şcolii şi în general al 
publicului vizitator.  

Toate aceste metode şi tehnici de creativitate provoacă spiritul elevului,  obişnuinţele lui 
mentale . 

Nouă ne revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului, utilizând metode de 
stimulare a creativității, folosind cât mai multe procedee de obținere a unor forme spontane.  

Important este ca învăţătorul să creeze cadrul şi ambianţa necesare scopului urmărit. 
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Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi 

integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul 
trebuie să fie  implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui 
educaţie.  

Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul 
îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev, 
succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de 
învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat 
şi adaptat nevoilor grupului. 

Avantajele învăţării centrate pe elev sunt: 
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de 

învăţare; 
 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări 

folosesc învăţarea activă; 
 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, 

de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice. 
Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea 

conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. 
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează 

productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 
extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare 
cu ,,priză” la elevi. 

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un 
nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.            

http://www.didactic.ro/


Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele 
de matematică fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, 
ciorchinele. 

1. Brainstormingul 
Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi 

inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. 
Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile 
şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Se expune un concept, o idee sau o problemă şi 
fiecare îşi spune părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei 
comice sau inaplicabile.  

O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se 
poate dovedi o acţiune foarte constructivă.  

Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele:  
 deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezintă scopul acesteia şi se discută  

tehnicile şi regulile de bază care vor fi utilizate;  
 perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în  

atmosfera brainstormingului, unde participanţii sunt stimulaţi să discute idei generale pentru 
a putea trece la un nivel superior; 
 partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca 

în timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a 
trecut şi cât timp a mai rămas, să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai 
acorde câte 3-4 minute în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie 
stimulaţi să-şi spună părerile fără ocolişuri. 

 la sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate 
şi puse în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul în 
care se vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face 
şi o evaluare a sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea 
sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, 
repartiţia timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse.  

 pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea 
şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să 
stabilească singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut.  
Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru 

ideile lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare a 
procesului în sine. 

Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea calităţii prin cantitate şi îşi 
propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică. 

Vă recomandăm 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedinţe reuşite de 
brainstorming: 

1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă. 
2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate. 
3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct. 
4. Notaţi tot. 
5. Fiecare elev este la fel de important. 
6. Naşteţi idei din idei. 
7. Nu vă fie frică de exprimare. 
Este important de reţinut că obiectivul fundamental al metodei brainstorming constă în  
exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate 

ideile, chiar trăznite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent 
dacă acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul în învăţare al 
elevilor este necesar să îi antrenaţi în schimbul de idei; faceţi asta astfel încât toţi elevii să îşi 
exprime opiniile! 



2. Mozaicul  
Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în 

echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi 
responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

 În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la 
începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul 
activităţii când va prezenta concluziile activităţii. 

 Există mai multe variante ale metodei mozaic iar noi vom prezenta varianta standard a 
acestei metode care se realizează în cinci etape. 

1. Pregătirea materialului de studiu 
 Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili 

pentru fiecare sub-temă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci 
când studiază materialul în mod independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie 
afirmativ, fie un text eliptic care va putea fi completat numai atunci când elevul studiază materialul. 
 Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită  

fiecărui grup. 
2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor 

în clasă) 
 Fiecare elev din echipă, primeşte o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină să studieze în mod  

independent, sub-tema corespunzătoare literei sale. 
 El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu litera A vor aprofunda 

sub-tema din Fişa „A”. Cei cu litera B vor studia sub-tema din Fişa „B”, etc. 
 Faza independentă: fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest 

studiu independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată 
înaintea organizării mozaicului. 

3. Constituirea grupului de experţi 
 După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu aceaşi literă se reunesc, 

constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu litera A, 
părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema din 
Fişa „A”. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu literele B, C, şi D. Dacă grupul de experţi are 
mai mult de 6 membri, acesta se divizează în două grupe mai mici. 

 Faza discuţiilor în grupul de experţi: elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au  
studiat independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se 

adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlaţi 
membrii din echipa iniţială. 
 Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. Din  

punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie 
plasate în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 
 Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având  

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 
4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 
 Faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor  

cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de 
transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, 
diverse materiale. 
 Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot 

ilustra ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să 
discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. 

5. Evaluarea 
 Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt 

gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau 
un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la 



evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă fără 
ajutorul echipei. 
Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele 

avantaje: 
- stimularea încrederii în sine a elevilor; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 
- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 
- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 
„Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea 

efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci 
când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu 
precizie. Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda mozaicului un 
remediu sigur împotriva acestui efect”. 
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239. ENTROPIA PERSONAJELOR CARAGELIENE 
 

Două loturi  (I.L. Caragiale)  şi/vs.  Două lozuri ( (regia) Aurel Miheleş şi Gheorghe Naghi5) 
 

Înv. Prof. Elena Pintilie, Școală de Arte și Meserii Nicolae Stoleru din Baia, Suceava  
 
Justificare 
 Ne adaptăm zilnic la nevoile noii generații și nu putem să nu remarcăm că învățam o dată cu 

ei să fim în pas cu tendințele moderne; cetitul cărților rămâne o îndeletnicire imperios necesară 
oricărei  generații care vrea să crească frumos, dar din ce în ce mai dificil de propagat din pricina 
fosilizării vechilor obiceiuri și moravuri (cum ar zice tinerii de azi) și lipsei empatiei cu condiția 
tânărului angrenat în social. Propun în acest articol să ne apropiem de ai noștri tineri plini de viață 
creatoare și să le dăm ocazia de a face o comparație între o creație scrisă și una analoga, anume 
vizuală. Să nu uităm despre interdisciplinaritate și să explicăm un parcurs al personajelor folosind 
terminologie din termodinamică.   

  Oare debate-ul de la finalul orei va înclina balanța spre carte ori spre film?  
 
 Thomas Pinchon folosea termenul de entropie în 1950, în scurta sa naraţiune cu acelaşi 

nume. Prefaţa conţinea referinţe în legătură cu sorgintea acestui termen care este întrebuinţat diferit 
în fizică şi sociologie. În 1850, Rudolf Clausius a introdus termenul de entropie drept o cantitate ce 
creşte ca urmare a disipării căldurii. Căldura, în general, face referire la mişcarea întâmplătoare a 
particulelor ce constituie un sistem, entropia fiind  apreciată drept gradul de dezordine pe care 
sistemul îl are.6  În sociologie, termenul s-a impus tot ca fiind gradul de dezordine al unui sistem cu 
                                                      
5FIŞA FILMULUI: 
Regia: Aurel Meheleş şi Gheorghe Naghi 
Radu Beligan: narator 
(Grigore Vasiliu Birlic: Lefter Popescu, Dorina Done: Madae Lefter Popescu, Alexandru Giugaru: 

Comisarul Turtureanu, Ion Iancovescu: Flaşnetarul,Mircea Constantinescu: Bancherul, Margareta 
Pogonat: Tica, Remus Ionaşcu: Turbatu) 

6 http://elkadot.com/index.php/ro/carti/termodinamica/entropia-si-rolul-ei-in-stiinta 
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diferenţa că efectul pentru sistemele sociale este diferit, anume: creativitatea. Acolo unde domină 
tensiunile cu grade diferite, omogenizare este creatoare, deci  se impune autoaccelerarea catalitică 
a ciclurilor de creativitate a sistemului. 7 

 Acelaşi lucru poate fi sesizat şi în interiorul operelor carageliene, aceeaşi tendinţă de 
stabilire a unui climat echilibrat sau cum s-a mai explicat, o ciclicitate a evenimentelor care se 
desfășoară în haos şi se reitereză prin (aparenta) stare de echilibru. Pentru a exemplifica acest lucru, 
am ales nuvela Două loturi. Titlul filmului diferă de cel al nuvelei care a stat sursă regizorului, 
anume: Două lozuri. Aluzia este mult mai puternică întru cât loz în plic este şi titlul jocului care 
mistuia generaţia anilor ’70. Tema deja este anunţată, pe când la Caragiale, loturile pot desemna 
grup de obiecte sau de ființe cu trăsături commune, conform dicţionarului explicativ. Ideea de 
mediu claustrant şi indivizi care-şi sporesc creativitatea în sensul unei omogenizări a maselor la 
nivel superior şi nu inferior, poate fi extrasă şi din titlu. Pe scurt, Lefter Popescu, un funcţionar 
reperezentant al clasei mijlocii îşi doreşte să fie înstărit; este foarte aproape de acest lucru, dar 
neşansa este mai puternică. Simplul fapt că simte o îmbunătăţire privind situaţia financiară, îi dă un 
impuls să-şi sfideze şeful şi să se transforme într-un alt personaj, cel care zace în spatele smereniei 
forţate. Dar, cum într-o entropie niciodată nu se pot schimba forţele actanţilor căci echilibrul se 
păstrează doar printr-o menţinere a stării deja infiltrate, aşa şi Lefter Popescu continuă (probabil) să 
fie acelaşi om căci succesul său ar fi fost posibil doar dacă s-ar fi inversat statusul dintre el şi şef. 

 Lefter Popescu este prezentat ca un om cu o condiţie financiară destul de buna; în momentul 
în care pleacă de acasă, el urcă într-un mijloc de transport în comun, semn că 
viaţa sa liniştită e a omului mulţumit cu coliba sa, vorba bătrânei din Moara 
cu noroc. Funcţionar la unul dintre ministere, Lefter are biroul la subsol, 
acolo unde petrece chiar mai mult timp decât ar fi normal din cauza unei 
sarcini dificile care necesită foarte mult timp. Imaginea şefului este descrisă 
scurt: Turbatul. Pe cât de multe spune această poreclă despre acest ins, pe atât 
de ambiguă rămâne referinţa clară la adresa acestuia. Mai revelator este 
punerea în paralel a expresiilor faciale a celor doi.  

 Berăria, loc al socializării, dar şi al şantajului, este locul de unde personajul nostru îşi ia 
biletele. Sfătuit şi împrumutat de prieteni, Lefter acceptă provocarea pe motiv 
că nu are nimic de pierdut. Raţionamentul folosit este clar greşit: Te 
împrumutăm noi, nu ai nimic de pierdut. Deşi el dă replică în contra acestui 
fals silogism, mai puternică îi este speranţa născută în umbra presentimentului 
acut al soartei nefaste. Din categoria aceloraşi întrebări şi răspunsuri ilogice 
este şi discuţia cu ghivuţele:  

N-ai fost tu, o-ntrerupe d. Lefter, în strada Pacienţii numărul 13, la madam Popescu, 
madam Lefter Popescu, o damă - naltă, subţirică, frumoasă, oacheşă, casele ale verzi cu geamlâc, 
care are o aluniţă cu păr d-asupra sprâncenii din stânga şi se poartă legată la cap cu roşu?; - Ba, 
am fost.; - Atunci, de ce minţi?; - Ba, nu minţ, boiarule; am fost. Ei? 

 Vestea marelui câştig îi croieşte funcţionarului un viitor măreţ, unde bilete de loterie sunt 
firul Adriadnei (Toţi zeii! toţi au murit! toţi mor! numai Norocul trăieşte şi va trăi alături cu 
Vremea, nemuritoare ca şi el!… Sunt aci!... aci biletele!... aci era soarele strălucitor căutat atâta 
timp orbeşte pe-ntuneric!). Nici rătăirea lor nu este lipsită de tensiune atât interioară cât şi 
exterioară căci nici una dintre farfuriile nevestei sale nu a rămas întreagă. Drumul spre chivuţe, 
posibilele posesoare ale biletelor, este unul invers drumului pe care intrinsec Lefter îl parcursese o 
dată cu speranţa câştigului. De la zona centrală la cea mai periferică zonă, 
regizorul suprinde un drum înapoi, un drum retrograd al personajului 
principal care angrenează-n obsesia sa şi alte două personaje: poliţistul şi 
cel care îi împrumutase bani pentru cumpărarea biletelor. 

 Momentul în care el le explică chivuţelor cum arată soţia sa, 
vizionează exact momentul de la începutul filmului când el îşi ia la 
                                                      
7 Самоорганизация: становление теории и перспективы социальных 
приложений. http://www.synergetic.ru/society/index.php?article=hc03 
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revedere; soţia sa, la fereastră, îl salută în timp ce acesta pleacă la muncă. Probabil dificultatea 
acceptării neşansei după ce fusese încercat de hybris îl întoarce pe personaj la imaginea vieţii sale 
trăite în acceptare, înainte de a îndrăzni să-şi sfideze destinul, cumpărându-şi biletele. În operă, 
Caragiale nu predinde să prezinte o poveste care aduce aminte de un mit al omului care doreşte să-şi 
depăşească condiţia; evoluţia evenimentelor este mult mai simplă şi mai aproape de moftul român 
(Am fost bolnav, domnule şef./- Mofturi!…). Pe departe de a fi o dramă, existenţa acestui ins este 
una banală cu aceeaşi banală tendinţă de a te întrece într-o manieră superficială şi cu cât mai mult 
zgomot.  

Domnule Ministru, 
"Sănătatea mea prea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale 

serviciului. 
Vă rog dar respectuos să binevoiţi a-mi primi demisia din postul ce ocup la acest onor 

minister. 
Binevoiţi etc." 
"ELEUTHERIU POPESCU”.” 
 Acest pasaj este revelator în sensul trădării superficialităţii personajului; el nici măcar nu 

este cuprins de imagini din trecut, are doar reminiscenţe. De fapt sunt două imagini care i s-au 
amprentat: imaginea soţiei şi imaginea biletelor. Cea a soţiei devine o obişnuiţă iar biletele rămân 
reminiscenţe. Tocmai de aici provine problema sa, el nu-şi poate clădi un viitor dacă nici măcar 
imaginile nu le are fundamentate bine în conştiinţă. Acest ins nu reuşeşte să meargă înainte din 
cauză că nu e capabil să privească conştient trecutul şi prezentul. Tot avântul pe care îl simte cu 
biletele norocoase este un fals viitor, o proiecţie pe cât de subiectivă, pe atât de labilă. 

 Cartea nu conţine pasajul cântecului plin de pathos din berărie. 
Strigarea nefericirii învinse emoţioneză întreg auditoriul, scena amintind de 
cântecele vitejeşti ale cavalerilor medievali. Victoria sa se arată ca o minune 
a întâmplării fericite ce l-a ales pe el părtaş. Privitorii par a fi desprinşi din 
filmele cu domni şi domniţe unde cântecul despre dragostea care învinge îi 
transformă în romantici incurabili, prin urmare supuşi ai unui penibilism 
infantil. 

 Finalul cu izgonirea domnului Lefter din cârciumă este ori izgonirea 
din paradisul pe care el îl trăia în modestie ori eliminarea din ecuaţie a 
individului care creează probleme în sistem. Dacă echilibrul se menţine 
printr-o omogenizare iar Lefter nu e capabil să-şi accepte statusul, el este 
exclus: Ş-a-nceput să se jelească, să se bată cu palmele peste ochi şi cu 
pumnii în cap şi să tropăie din picioare, făcând aşa un tărăboi, încât a 
trebuit bancherul să ceară ajutorul forţei publice…Oare totul se conturează 
sub acțiunea forțelor ?! Forțele divine, forțele din fizică, forțele sociale, iar omul are neșansa de a fi 
forța cea mai precara ? 
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240. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA METODELE DE PREDARE A POEZIEI 

LA CICLUL PRIMAR 
 

Institutor: Bîrnea Nicoleta   
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” – Peștișani, județul Gorj 

 
Predarea-ȋnvăţarea textului versificat ridică mai multe probleme deoarece la vârsta 

şcolarităţii, textul versificat se adresează unui cititor neavizat, un cititor care nu este obişnuit cu 
limbajul metaforic, cu simbolurile şi imaginile artistice, aşadar rolul cadrului didactic  este de a 
sensibiliza copilul de a-i deschide ochii în faţa universului poeziei, de a-l conduce cu răbdare şi de 
a-l ajuta să dezlege tainele acestor texte mai greu de descifrat, atât pentru cei mici cât şi pentru cei 
mari.  

Din aceste motive, ȋn abordarea textului versificat, trebuie să pornim de la explicarea 
sensului figurat al limbajului folosit de autor, de la stilul său, de la simbolistica artei sale. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o 
reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. 

Metoda: termenul derivă etimologic din cuvintele greceşti metha (către, spre) şi odos (cale, 
drum). Astfel, în didactica, termenul ar putea avea sensul de drum care conduce la atingerea 
obiectivelor educaţionale, cale parcursa de profesor pentru a le înlesni elevilor dеsсopеrirеa unor 
instrumеntе dе ӏuсru proprii. 

Mеtodеӏе didaсtiсе rеprеzintă aсţiuniӏе subordonatе rеaӏizării sсopuriӏor aсtivităţii dе 
instruirе prin avansarеa unor сăi dе învăţarе еfiсiеntе dе organizarе şi dеsfăşurarе aӏе prеdării-
învăţării din pеrspесtiva еӏеvuӏui, сorеӏându-sе сu сеӏеӏaӏtе сomponеntе aӏе instruirii. 

Mеtodеӏе nu au vaӏoarе fixă, сi сapătă vaӏoarе prin еfiсiеnta сu сarе сonduс aсtivitatеa 
subiесtuӏui sprе un obiесtiv, în сondiţii datе. Proсеsuӏ dе еduсatiе fiind foartе divеrs, nесеsită, în 
ansambӏuӏ său, mеtodе difеritе, fiесarе utiӏă în anumitе situaţii, singura sau în asoсiaţiе, şi 
nеpotrivită în aӏtе situaţii. 

Pеntru obiесtivе rеstrânsе, punсtuaӏе şi în сondiţii datе, еstе dе obiсеi mai utiӏă o anumită 
mеtodă. Pеntru obiесtivе сompӏеxе sе apеӏеază ӏa stratеgii didaсtiсе, adiсă ӏa ansambӏuri in сarе 
mеtodе difеritе îşi сompӏеtеază rесiproс еfесtеӏе şi сonstituiе un dеmеrs сoеrеnt dе еduсarе. 

Metodele pedagogice derivă din metodele de cercetare sau ştiinţifice, dar între ele există o 
deosebire esenţială. În timp ce metodele de cercetare ajuta la descoperirea propriu-zisa a 
cunoştinţelor, la producerea si elaborarea lor într-o forma ştiinţifică, metodele pedagogice ajuta la 
prezentarea si transmiterea acestor cunoştinţe si ajuta elevii sa le redescopere ca pe adevăruri noi, 
deşi ele sunt deja parte integranta a experienţei umane. 

Metoda poate fi provotă ca o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod 
comun de a proceda care reuşeşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi. 

Metoda îndeplineşte în cadrul procesului de învăţământ mai multe funcţii: 
- funcţia cognitivă, prin intermediul căreia elevul are acces, sub supravegherea profesorului, 

la valorile cunoaşterii umane. 
- funcţia formativ-educativă are în vedere realizarea în practică a valenţelor formativ-

educative ale procesului de învăţământ, îndeosebi este vorba despre metodele activ-participative. 
- funcţia motivaţionala, prin care se urmăreşte trezirea şi dezvoltarea curiozităţii în procesul 

de cunoaştere. 
- funcţia instrumentală sau operaţională sugerează ca metoda mijloceşte atingerea 

obiectivelor urmărite. 
- funcţia normativă, de optimizare a acţiunii prin intermediul căreia, subordonându-se 

acţiunii, metoda garantează într-o anumită măsură o acţiune eficientă, arată modul cum trebuie să se 
procedeze în anumite situaţii concrete. 



Reforma curriculară include şi modificări la nivelul metodologiei folosite, în favoarea 
activismului şi creativităţii, ca o consecinţă firească a mutaţiilor produse în zilele noastre, care 
influenţează societatea: creşterea exponenţială a informaţiilor, sporirea rolului ştiinţei şi ritmul 
accelerat al schimbărilor. 

Un elev este activ în măsura în care încetează a fi un simplu receptor, un destinatar al 
informaţiei gata prelucrate de către profesor şi încearcă să ajungă la noile cunoştinţe prin eforturi 
proprii (psihice şi fizice), reorganizându-şi cunoştinţele dobândite, folosind în acest scop operaţiii 
superioare ale gândirii: analiză, comparaţie, sinteză, generalizare abstractizare şi concretizare. 

Pentru aceasta, metoda trebuie să devină, dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor, o 
cale de învăţare realizată efectiv de elevi, cu ajutorul căreia aceştia să-şi poată construi o 
personalitate autonomă, capabilă de o gândire critică şi creativă, ceea ce nu se poate realiza exclusiv 
cu anumite metode, neexistând o metodă universal valabilă. 

De aici, concluzia firească ca nicio metodă nu este responsabilă de eşecul sau succesul 
didactic, ea fiind doar o virtualitate care devine eficientă, vie, doar prin priceperea profesorului şi 
doar în măsura în care contribuie la atingerea scopurilor propuse şi în măsura în care reuşeşte să 
facă lecţia interesantă pentru elev, trezindu-i curiozitatea şi formându-i deprinderi de învăţare care 
să-i confere un grad cât mai mare de autonomie. 

Alegerea metodelor este una dintre etapele importante ale proiectării didactice, de aceea 
opţiunea trebuie să se facă în cunoştinţă de cauză, fără a urmări cu orice preţ folosirea unor metode 
la modă, ţinând cont de faptul că importantă este eficienţa, nu caracterul de noutate sau de 
spectaculozitate al metodei. Nu se poate vorbi despre un proces eficient de instruire, de o proiectare 
eficientă fără existenţa unei corelaţii între metode, procedee, mijloace, obiective. 

Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică mai limitată de 
acţiune. Metodele apar astfel ca ansambluri de procedee, folosite în funcţie de oportunitatea lor într-
o situaţie concretă de instruire. Calitatea şi gradul de adecvare a corelaţiilor dintre procedee la 
situaţia concretă de învăţare sunt cele care dau seama de calitatea şi eficienţa unei metode. 

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică, de 
multe ori delimitarea categorică între metodă, procedeu şi tehnică de cercetare fiind greu de realizat. 
Caracterul dinamic reiese din posibilitatea ca o metodă să devină procedeu în cadrul altei metode, 
iar un procedeu să îndeplinească uneori funcţia unei metode, prin raportare la celelalte procedee. 

De exemplu, explicaţia poate fi metodă de sine stătătoare sau poate fi un procedeu folosit în 
cadrul metodei demonstraţiei. 

Opţiunea pentru o metodă sau alta va fi luată doar după analiza tuturor factorilor din 
întâlnirea cărora rezultă o metodă sau alta, aceştia fiind, principiile didactice, 
obiectivele/competenţele, conţinuturile, resursele şi formele de organizare a activităţii. 

Alegerea unei metode trebuie precedată de o serie de interogaţii, precum: 
- ce urmăresc: formarea unor deprinderi/îmbunătăţirea lor, împărtăşirea/transmiterea unor 

cunoştinţe, influenţarea unor atitudini? 
- care metode sunt mai potrivite pentru subiecţi (pentru majoritatea lor)? 
- cât timp am la dispoziţie? există elevi care au nevoie de un timp mai mare de lucru? 
- ce echipamente, mijloace am la dispoziţie? care sunt condiţiile ergonomice ale sălii în care 

se desfaşoară: temperatură, lumină, spaţiu, dispunerea băncilor? 
- care este stilul meu predilect? se potriveşte el cu metoda pe care vreau s-o utilizez? cât de 

familiară îmi este metoda? 
- există elevi cu nevoi speciale? se pot concentra ei suficient timp? 
Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de 

vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale 
date de cărţile de metodologie. 

Metodele nu apar în stare pură, ci sub forma unor variante şi aspecte diferite. Ele nu se 
manifestă izolat, ci apar şi se concretizează în variante metodologice compozite, prin difuziunea 
permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai multe metode. Există însă o serie de 



metode primare, de „ideal-tipuri” metodologice din care derivă combinaţii inedite pe care este bine 
să le trecem în revistă. 
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241. TRATAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
PREMISĂ A UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT 

 
Prof. înv. primar Asalomia Mirela Geanina 

Şcoala Gimnazială Cleja, loc. Cleja,  jud. Bacău 
 
 Cerinţele obiective ale societăţii moderne de a asigura cadrul favorabil dezvoltării 

multilaterale ale personalităţii umane în scopul afirmării depline a aptitudinilor şi talentului 
fiecăruia, impun necesitatea tratării diferenţiate a elevilor . Tratarea diferenţiată este o problemă 
esenţială atât pentru societate pentru că abordarea ei corectă poate duce la sporirea productivităţii 
muncii, cât şi pentru individ deoarece îl ajută pe acesta să se realizeze la nivelul capacităţilor sale 
reale şi să-şi atingă aspiraţiile sale sociale.  

 Tratarea diferenţiată a elevilor este un proces complex ce face necesară cunoaşterea cât mai 
exactă a tuturor elementelor componente. Alegerea celor mai eficiente metode de lucru, a 
mijloacelor necesare, adică stabilirea întregului program de lucru, dobândesc o motivaţie ştiinţifică 
a acestei activităţi.  

 Activitatea diferenţiată cu elevii ciclului primar trebuie să aibă ca obiectiv principal luarea 
în considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. Pe parcursul desfăşurării 
procesului de învăţământ este necesar să se pornească de la nivelul real, atins de copil în fiecare 
moment dat, să se urmărească impulsionarea dezvoltării şi pregătirii lui la un nivel superior, prin 
solicitare la eforturi din ce în ce mai mari dar obiectiv posibile pentru el.  

 Diferenţierea pregătirii se impune prin următoarele coordonate:  
 activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad a sarcinilor 

învăţământului formativ; 
 activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ, desfăşurat cu 

întregul colectiv al clasei pentru a se putea obţine un nivel ridicat de pregătire al tuturor 
elevilor şi pe această bază, promovarea lor în clasa următoare; 

 obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în 
principal în timpul lecţiei – activitatea de bază în formarea capacităţilor, dobândirea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prevăzute în Curriculum Naţional pentru 
învăţământul primar; 

 activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii, atât pe cei care întâmpină 
dificultăţi la învăţătură, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca folosindu-se metode 
şi procedee specifice particularităţilor individuale să se asigure stimularea dezvoltării lor 
până la disponibilităţile pe care le au fiecare;  

 în tratarea diferenţiată a elevilor se va evita atât suprasolicitarea cât şi subsolicitarea lor faţă 
de potenţialul psihic de care dispun, întrucât aceste condiţii extreme ale activităţii constituie 
frâne în dezvoltarea personalităţii copiilor; 

 activitatea diferenţiată trebuie să se întemeieze şi să traducă în viaţă concepţia ştiinţifică 
psiho - pedagogică cu privire la raportul dezvoltare/învăţare; 

 în timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permanenţă metode şi procedee care 
antrenează capacităţile intelectuale ale elevilor, care trezesc şi menţin interesul faţă de 



învăţătură, stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort acţional propriu, asigură o 
învăţare activă şi formativă; 

 diferenţierea activităţii presupune îmbinarea şi alternarea activităţii frontale cu activitatea 
individuală şi pe grupe de elevi; 

 diferenţierea activităţii se realizează în toate momentele lecţiei, precum şi în distribuirea 
temelor pentru acasă.  
 Eficacitatea generală a instruirii depinde de rigoarea şi corectitudinea diferenţierii şi 

motivării instruirii.  
 Diferenţierea efectivă a instruirii se realizează la nivelul strategiilor didactice. Sarcina de 

învăţare va fi întotdeauna aceeaşi pentru toţi elevii clasei în ceea ce priveşte natura ei, întrucât toţi 
elevii trebuie să atingă acelaşi obiectiv. Tratarea diferenţiată este un mod de abordare educaţională, 
care vizează contribuţia fiecărui copil adusă la situaţia predării şi învăţării. Copiii contribuie la 
activitate cu propriile lor experienţe, atitudini, calităţi, abilităţi, personalitate. De aceea pentru a 
realiza o activitate eficientă cadrul didactic trebuie sa fie receptiv la aceste diferenţe. 

 Tratarea diferenţiată are loc atunci când cadrul didactic şi copilul se influenţează reciproc, 
între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazată pe încredere şi sinceritate. Prin muncă 
diferenţiată, elevii cu un ritm lent de învăţare şi cu dificultăţi în însuşirea capacităţilor prevăzute de 
programele şcolare sunt ajutaţi, evitându-se rămânerea în urmă la învăţătură, iar elevii cu un ritm 
mai accelerat de lucru şi cu dispoziţii mai pronunţate într-un domeniu sau altul, sunt ajutaţi să-şi 
perfecţioneze pregătirea şi să atingă un nivel crescut de performanţă.  

 Tratarea diferenţiată se adresează tuturor elevilor. Modul de învăţământ diferenţiat 
pregăteşte elevii pentru educaţia permanentă, deoarece diferitele metode şi procedee utilizate de 
elevi în munca independentă solicită efortul propriu şi atitudinea creatoare şi îi obişnuiesc pe elevi 
cu tehnica de studiu, de cercetare. Metodele active de predare mediază învăţarea diferenţiată. 
Aceasta constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de sporire a randamentului şcolar şi de a 
oferi şanse egale tuturor elevilor în ceea ce priveşte instruirea şi educarea lor în concordanţă cu 
particularităţile de vârstă şi individuale.  

 Tratarea diferenţiată nu se face pentru a reduce exigenţa faţă de elevi, ci pentru a obţine 
maximum de randament din partea fiecăruia, pentru a-i învăţa pe copii cum să înveţe, cum să se 
autoinstruiască.  

 Nu în ultimul rând, tratarea diferenţiată presupune şi realizarea unei relaţii pedagogice 
optime institutor/elev, ce se caracterizează printr-o atitudine din partea institutorului generatoare a 
unui climat de încredere în posibilităţile elevului, de bunăvoinţă şi sprijinire, de perseverenţă şi 
răbdare.  

 Şcoala modernă este aceea în care elevii trebuie să-şi asume într-o mai mare măsură 
responsabilitatea dobândirii cunoştinţelor, cadrul didactic devenind în acest fel un organizator al 
activităţii de învăţare. Cerinţele formării individului în şcoala modernă - în perspectiva educaţiei 
permanente-impun formarea şi dezvoltarea capacităţilor acestuia de a-l învăţa să înveţe, să se 
instruiască independent. Tehnicile de diferenţiere a instruirii vizează o gradare a sarcinilor şcolare, 
potrivit posibilităţilor individuale şi a ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui individ, astfel încât 
randamentul să fie asigurat pentru toţi. Putem sublinia în acest sens rolul deosebit de important al 
cadrului didactic în generarea unui climat de încredere în posibilităţile individului încât să combată 
complexul de inferioritate pe care îl trăiesc mulţi dintre cei care nu pot atinge performante ridicate 
si, de asemenea, să combată atitudinea de uniformizare a condiţiilor de învăţare si dezvoltare pentru 
indivizii capabili de performanţe. 
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1. Învăţarea în concordanţă cu cerinţele şi condiţiile vieţii sociale 

 
Continuitatea în  munca intelectuală o putem considera o lege de aur a studiului individual, o 

muncă plină de efort, cu atât mai importantă cu cât noi, oamenii, căutăm să evităm eforturile prea 
mari. 

Pentru formarea unui om care să se profesionalizeze rapid în anumite direcţii se impune o 
nouă viziune asupra sarcinilor care revin şcolii şi implicit dascălilor ei. 

În această etapa creşte rolul şi importanţa învăţământului primar pentru evoluţia tineretului. 
Sunt prioritare obiectivele centrate pe asimilarea instrumentelor de bază, cele care deschid calea 
spre dobândirea viitoare a valorilor esenţiale ale culturii, pe stilul activităţii intelectuale, pe atitudini 
şi capacităţi psihice fundamentale. Nu este suficient ca elevul „să ştie”, ci trebuie abilitat să facă să 
ştie, adică „să ştie să înveţe”, să se poată folosi în situaţii noi de cunoştinţele dobândite, sa facă 
legături logice şi transferuri. Sporeşte astfel rolul învăţătorului, care trebuie să declanşeze , să 
dirijeze procesul învăţării, să creeze situaţii noi şi sarcini de învăţare , să selecteze şi să utilizeze 
deliberat şi creator strategiile şi mijloacele didactice care să conducă spre o învăţare eficientă. 

 
2. Necesitatea învăţării eficiente 

 
Predarea nu constituie un scop în sine. Vehicularea informaţiilor comunicate de învăţător 

sau descoperite, nu are ca finalitate depozitarea lor în memorie, ci modificări de natură formativă ce 
urmează a se produce în personalitatea copiilor, achiziţii cognitive, afective, trăiri şi experienţe ce 
pot fi utilizate în următoarele etape ale învăţării, în practică sau în viaţă. 

De altfel, studiile de specialitate susţin că elevii au statut de receptori, ascultători într-un 
procent situat sub 57%, iar ascultarea însoţită de înţelegere presupune ca elevii să fie învăţaţi să se 
concentreze, să fie deprinşi să se detaşeze de propriul eu, intrând în rezonanţă cu cel care vorbeşte. 
Ştim cu toţii că aceste deprinderi se formează în timp şi nu putem vorbi de finalizarea lor în clasele 
primare. Prin urmare, se impune abordarea metodelor activ-participative care dau elevului libertate 
de exprimare şi acţiune, îl stimulează şi-l încurajează să caute singur cunoştinţele, să se implice, să 
dovedească responsabilitate în argumentarea afirmaţiilor. 

 
3. Modalităţi de învăţare eficientă a citit-scrisului în ciclul primar 

 
„Învăţarea nu are scopul doar de a ne conduce undeva, ea trebuie să ne permită să continuăm 

mai uşor în etapa următoare.” ( J. S. Bruner ). 
La finalul ciclului primar, elevii trebuie să aibă deprinderi de scriere şi exprimare formate şi 

stabilizate, dacă ţinem seama că principalul scop al studiului limbii şi literaturii române în şcoala 
generală este acela al formării obişnuinţelor de exprimare corectă, clară şi nuanţată, în scris dar şi 
oral. 

Ştim că exprimarea greşită a celui mai valoros bagaj de cunoştinţe, anulează orice calitate, 
că greşelile de ortografie şi pronunţie îngreunează munca învăţătorului şi a profesorului. Pentru ca 
greşelile să fie înlăturate, e necesar să cunoaştem cauzele care le-au generat şi să aplicăm apoi acele 
modalităţi de corectare care să asigure succesul. 

Cauzele pot fi: 
• de ordin didactic: exigenţă scăzută, corectare superficială, metode lipsite de eficienţă etc. 



• de natură psiho-socială: superficialitate, dezinteres, învăţare mecanică, climat dăunător în 
unele familii etc. 
Pentru prevenirea sau corectarea greşelilor din scrierea elevilor, metodele sunt variate. 

Exemplu: 
• învăţarea pe grupe: 
• atenţionarea elevului că a greşit „în rândul doi”, sau are „trei greşeli pe pagină” fiind apoi 

îndemnat să gândească, să le descopere şi să le corecteze; 
• autocorectarea unei dictări, autodictări pe rândurile lăsate libere în, în momentul scrierii, în 

acest scop; 
• unitate de cerinţe şi în cazul altor discipline predate de profesori; 
• verificarea temei scrise cu ocazia răspunsului oral sau a caietului de notiţe; 
• păstrarea evidenţei greşelilor personale ale fiecărui elev, in fişe de observare individuală sau 

a greşelilor colective şi urmărirea persistenţei sau remedierea acestora; 
 
Scrisul şi cititul se învaţă simultan, într-o unitate integratoare. Însuşirea cititului este un 

proces relativ îndelungat, care parcurge două etape: 
a). învăţarea tehnicii, a mecanismului propriu-zis al cititului; 
b). asimilarea acestui instrument al muncii intelectuale, adică familiarizarea elevului cu 

capacitatea de a se orienta într-un text scris, de a folosi cartea ca mijloc de informare şi formare; 
A şti să citeşti înseamnă a fi dobândit o tehnică ce nu prezintă valoare şi interes decât dacă 

cel ce „ştie să citească” înţelege ceea ce citeşte. Cititul devine operaţional numai atunci când el 
constituie „o metodă de lucru care să-i facă pe elevi în stare să-şi completeze singuri instruirea 
elementară pe care au primit-o în şcoală”. 

 
4. Lectura  -  formă specifică a muncii intelectuale 

 
Depăşirea stadiului de asimilare a cititului, ca deprindere fundamentală, se face prin intrarea 

progresivă a elevului în rolul de cititor avizat. Spre sfârşitul ciclului primar, elevii al căror gust 
pentru lectura a fost stimulat, ori cei care au această plăcere pornită din structura lor sufletească, pot 
fi ajutaţi să deprindă tehnici de lectură rapidă şi eficientă. Astfel, elevii vor fi îndrumaţi în etape 
premergătoare : 

• să-şi organizeze un program zilnic raţional şi eficace; 
• să stăpânească diverse modalităţi de citire: cu voce tare, în gând, expresivă şi rapidă, fluentă, 

dialogată; 
      Rapiditatea, viteza de citire, se perfecţionează în timp, prin exerciţiu susţinut, fără rabat 

la corectitudine. Elevul va fi ajutat să-şi mărească câmpul de vizibilitate atât pe orizontală cât şi pe 
verticală, să-şi disciplineze ochii, ajungându-se spre sfârşitul clasei a IV-a la viteza de 190-200 
cuvinte pe minut sau până la 25 pagini într-o oră. La baza vitezei stau procesele mintale 
(coeficientul de inteligenţă, un bagaj bogat de informaţii, cultura precum şi antrenamentul în 
lectură). 

Pe de altă parte, motivaţia este un filtru ce nu lasă să treacă decât mesajele care ne 
interesează la un moment dat, deci adevărata lectură este una motivată, deosebită de cea 
întâmplătoare. 

Din acest punct de vedere descoperim elevi care citesc pentru informare dar şi elevi pentru 
care autorul ăi personajele devin prieteni şi confidenţi. 

Un cititor pasionat va ajunge în scurt timp să stăpânească şi să utilizeze un vocabular bogat 
şi nuanţat. La intrarea în şcoală, numărul cuvintelor cunoscute de un copil variază între 2 000 şi 3 
000, însă multe dintre ele constituie vocabularul pasiv al acestuia. Pentru activizarea şi îmbogăţirea 
lui, învăţătorul caută în permanenţă cele mai eficiente modalităţi , ştiut fiind faptul că inamicul nr. 1 
al lecturii în general este televizorul şi că elevii utilizează un vocabular pentru şcoală şi unul,foarte 
colorat, pentru comunicarea în afara scolii. 



Aşadar, cartea rămâne principalul izvor de informaţie, suportul nelipsit în activitatea 
educaţională în perioada şcolarităţii şi a sta aplecat asupra cuvântului scris înseamnă a căuta calea 
cunoaşterii, a înţelegerii şi a propriei realizări. Chemarea cărţii vine la început din afară, fiind 
favorizată de atmosfera din familie si şcoală, apoi se constituie într-un stil de munca. 
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243. PRACTICI EDUCAȚIONALE, SĂNĂTOASE 
 

Profesor, Cătălina Pană 
Liceul de Arte, ,,Ionel Perlea”, Slobozia 

 
Întotdeauna, mi-am dorit să fac pentru copii, mai mult și, poate,   un pic diferit.   Ce 

înseamnă asta?   Să-i ajut. Cum? Prin resurse ,,mai potrivite”.   În ce sens, mai   potrivite?  Să 
inventez    altceva?  Nu,    doar  să  aplic  ce  știu  deja,  conform    nivelului  lor,    individual, de 
dezvoltare, nimic special, doar...simplu, prin practici sănătoase, într-un mediu propice. 

Să începem  periplul! O zi normală, de lucru;  mai precis, o lecție de evaluare, la Matematică 
și Explorarea Mediului. Să precizez că,  nicio zi , nicio oră,  chiar de-ar fi de același tip, nu seamănă 
cu alta. Respectăm programa, respectăm planificarea calendaristică,  dar, există  un  …,,dar”.  
Nimic  nu  este  și  nu  poate  fi  bătut  în  cuie.  Nici  măcar  la  o   lecție 

,,demonstrativă”!! Nu? Creativitatea învinge. Ea nu poate fi planificată. Mi-am propus să 
desfășor  lecția  de  evaluare  în  clasă,   bineînțeles,   cu  fișe  pregătite,  cu  material  de  verificare 
frontal, cu activități în completare.  Și, totuși, copiii mei dau semne de  oboseală.  Sunt fără chef. 
Din  treizeci  de  suflete,  două  treimi  dau  semne  că,  și-ar dori evaluarea. Ce fac, însă, cu ceilalți? 
Schimb planul.  Ieșim în curte.  Ne jucăm, alergăm, ne îmbrățișăm, ne spunem cuvinte frumoase. 
Învățăm! Cum? De la cine? Unul de la altul și toți de la natură. Unii recită versuri , alții fac scurte   
și haioase   jocuri de rol, cântăm, alergăm, respirăm aer curat , imităm natura, copiem liniștea ei. 
Mintea  funcționează  mai  bine.  Ați  ghicit.  Consider  că,  sunt  pregătiți.  Este timpul să ne 
întoarcem   în clasă.   Liniștea și bucuria se citesc pe chipurile lor.   Ajunși în  clasă, facem o scurtă 
conversație de verificare. Pentru test nu mai este timp. Sună clopoțelul.   Este pauză de masă . 
După, ați ghicit,  începe ora. 

,,-Sunteti pregătiți? 
-Da, se aude un strigăt colectiv, puternic, plin de viață.” 
Ora  de  evaluare  începe.  Se  desfășoară  conform  planului,  riguros,  de    altfel. 
Rezultatele au fost pe măsură, chiar mai bune decât s-au așteptat ei înșiși. 
O altă zi, o oră de Comunicare. Se întâmplă, de multe ori, să nu vorbim aceeași limbă. Cum 

rezolvăm?   Exercitii diverse: jocuri  didactice, citire în cor,  în  lanț,  pe sărite, un jurnal dublu 
,,adaptat”: un desen potrivit  însoțit de un cuvânt  sau o expresie  (scrise de tipar, acum, se înțelege); 
cântecele, dramatizare, fișe de scriere, imagini sugestive; momente scurte și diversificate.  Nu le 
place monotonia. Dar, știți asta. Toate acestea ei le cer, ei le creează,  sub discreta  mea îndrumare. 
Le place, îi destind, învață cu mai mare plăcere. 

Avem și momente tensionate. Sunt câțiva ,,muschetari”. Vorbesc mult, ba, chiar: 
,,-Nu vreau să scriu! 
-Dar, ce ți-ai dori să faci? 



-Să pictez! 
-Nu pot să-ți îndeplinesc această dorință, dar, ai putea să faci, pe tablă,  un desen despre 

tema lecției de astăzi? 
-Imi place ideea.” 
Există , aici, un moment în care și alții si-ar dori să facă ,,altceva”.  Ne  oprim pentru o clipă 

și le  împart  diverse  fișe,  pregătite  dinainte,  pentru  astfel  de momente      ,, dezordonate ”.   
Anunțăm  finalizarea scurtului moment de destindere,  printr-un alt moment, de relaxare fizică, 
însoțit de o melodie  ritmată.  Sunt mulțumiți. Ne intoarcem  unde am  rămas, cu mai mult 
,,aplomb”. 

,,Cum a fost ora?  Imaginați-vă!  Pe placul lor. Chiar dacă, unul dintre obiective   nu l.am 
îndeplinit,  avem timp  pentru el. Există timp pentru  toate.  Poate chiar,  la orele  dedicate celorlalte 
discipline,  printr-o abordare interdisciplinară.” 

,, Cum este la Școală? îi întreb uneori. Este minunat , Doamna! Te iubim! “ 
Sunt treizeci de elevi și, în procent de 90% știu foarte bine, să scrie și să  citească. Trebuie 

să subliniez că, atunci când au intrat în clasa Pregătitoare,  patru-cinci copii  știau să citească câteva 
cuvinte scurte, uzuale. Sunt la început de drum, un drum lung, obositor adesea pentru fiecare dintre 
noi, dar un drum început cu dreptul. 

Exemplele pot continua,  dar cred că, am  reușit să vă transmit  mesajul: structura în care se  
desfășoară  lecția  nu  este  rigidă,  ba  din  contră,  foarte  flexibilă. Copiii învață să-și exprime 
punctele de vedere, armonios.  Orele  noastre înseamnă multă mișcare, cântec, joc. Dar, înseamnă,   
la   fel   de   mult,   cultivarea     talentelor, gândire critică, libertate de exprimare, creativitate, 
diversitate,  expresie  de  sine, responsabilitate. Nu întotdeauna putem face  ce  ne dorim.  Aici, 
intervine  negocierea.  Și, după cum spuneam, nu ne grăbim. Programa ar trebui să stea după noi, nu 
noi după programă. Așteptăm, încă! 

 
Printre toate aceste comportamente, atitudini, necesare formării personalității, scot capul ,,ca 

niște ghiocei plăpânzi”, competențele. Este plăcut să le surprinzi în manifestările lor, la Școală ca 
dascăl, acasă ca părinte. 

Am  citit  undeva  că,  ,,  educația  de  calitate  este  asigurată  de  profesorii care se implică 
în permanență,  analizând  practicile  folosite  și  cooperând  cu  alții  pentru a modela satisfacția 
legată de procesul de învățare”. Sunt de acord cu această afirmație. Asta fac , nu mi se pare foarte 
greu și  folosesc  pe  deplin  principiul  coform căruia, profesorul este responsabil pentru ceea ce 
decide și alege, asfel încât tot mai mulți copii să se bucure de succes. Consider mediul de învățare 
printre cele mai importante. Asigurându-mă că, elevul se simte binevenit, încurajez copiii să-și 
asume riscuri în  procesul de învățare. 

,,  Îi  ascultam  pe  copii  cu  mintea,  cu  ochii  și  inima,  comunicăm  cu  ei  și  îi 
înțelegem.” 

 
 
 
 
 
 



 
244. IMPLICAŢII EDUCAŢIONALE ALE TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

 
Pip.Andrunache Carmen-Garbriela 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 
 

Dezvoltarea cercetării pedagogice și încurajarea inovației în învățământ devin în cadrul unei 
instruiri interactive și a unei reformări a învățământului cerințe explicite. În conceperea activităților 
de formare trebuie să se țină seama de conținutul științific ce urmează a fi abordat cât și de factorii 
care influențează modul de aplicare a actului învățării: profilul de inteligență al elevilor, stilurile de 
învățare, strategiile de învățare și predare valorificate, metodologiile didactice etc. 
           Una dintre finalitățile educaționale generale ale oricărui sistem de învățământ este 
dezvoltarea gândirii eficiente, productive, critice și creative. Gândirea creativă este o gândire 
complexă, o gândire activă și critică. Acestea fiind complementare una alteia și se sprijină reciproc. 
Indivizii care gândesc eficient și productiv sunt cei care valorifică atât gândirea critică, cât și 
gândirea creativă.  De-a lungul istoriei psihologiei, inteligența a fost un concept critic mult studiat. 
În primele teorii ale psihologiei, inteligența echivala cu abilitățile de gândire, referindu-se la cât de 
bine și cât de mult învață un individ, în teoriile moderne ea fiind văzută ca multidimensională și 
dinamică. 
            O temă tot mai prezentă în preocupările teoretice și practice din domeniul educațional și care 
câștigă tot mai mult teren o constituie Teoria Inteligențelor Multiple, elaborată de profesorul 
Howard Gardner. El afirmă că educația ar trebui să se ghideze pe trei domenii: al frumosului, 
adevărului și moralității. Activitatea sa științifică și aplicativă a fost percepută de multe ori ca fiind 
limitată, însă, el o vede ca pe un efort mult mai larg, care implică motivație, emoții, practici și valori 
morale sau sociale, după cum spune chiar el însuși în cartea sa „Minte disciplinată”. Activitatea sa 
de psiholog în domeniul inteligențelor multiple a avut o consecință nebănuită. Ideea de inteligențe 
multiple este văzută ca o critică a noțiunii de unică inteligență și a unui curriculum școlar orientat 
exclusiv spre deprinderi și preocupări lingvistice și logice. El aduce critici testării tradiționale 
standardizate, ceea ce i-a făcut pe unii să ajungă la concluzia că nu îi place evaluarea în general. 
Încrederea în inteligențele multiple îl face să afirme că „o educație pentru toate ființele umane nu 
poate avea succes dacă nu avem căi de a aproba ce s-a înțeles și ce s-a interpretat greșit”. Potrivit 
acestuia scopul educațional ar fi de a transmite roluri culturale, de a comunica un anumit conținut 
disciplinar, de a introduce informații, de a forma moduri de gândire. 
           Instituțiile educaționale din întreaga lume au aplicat aceste scopuri în moduri diferite, 
existând de-a lungul timpului diferite tendințe:  

• Între extindere și profunzime; 
• Între acumularea și construirea cunoștințelor; 
• Între rezultatele utilitariste și evoluția intelectuală de dragul  evoluției; 
• Între educația uniformă și cea individualizată; 
• Între educația oferită de mai multe entități private și educația ca responsabilitate publică; 
• Între educația care ignoră sau fuzionează disciplinele și o educație care accentuează 

cunoașterea disciplinară; 
• Între o educație care minimalizează sau critică evaluarea și una care se bazează pe evaluare; 
• Între standarde nuanțate, relative și standarde universale; 
• Între o educație care aduce în prim plan tehnologia și o educație care evidențiază 

dimensiunea umană; 
            La toate aceste neconcordanțe Howard Gardner are o viziune proprie, el preferând 
profunzimea în locul extinderii, construcția în locul acumulării, cunoașterea ca scop în sine în locul 
utilității, educația individualizată și publică, preferă educația centrată pe elev și sprijină educația 
care este atentă la diferențele individuale și de dezvoltare, preferă educația axată pe discipline, cu o 
evaluare ritmică și folosirea standardelor ridicate pentru a aprecia munca elevului, iar în privința 
tehnologiei acestea trebuie văzute ca mijloc și nu ca scop. Identificarea acestor scopuri este 



importantă ținând cont de schimbările enorme care s-au produs în lume și care vor afecta educația și 
școala în anii care urmează. Problema educațională din perspectiva inteligențelor multiple constă în 
faptul că oferă o abordare flexibilă și poate fi folosită atât pentru studierea unor subiecte foarte 
specializate, cât și a unora generice crede în abordarea inteligențelor multiple pentru că poate fi 
folosită competent pentru a prezenta idei înlănțuite logic. Implicațiile educaționale ale acceptării și 
utilizării inteligențelor multiple ar fi că vizează toate componentele și subcomponentele  majore ale 
procesului curricular, începând cu regândirea obiectivelor educaționale și a metodelor de 
învățământ. 
Copiii pot avea ritmuri diferite de dezvoltare, în funcţie de potenţialităţile înnăscute, cât şi de 
calitatea condiţiilor instructiv-educative, de gradul adecvării activităţilor formative desfăşurate de 
aceştia. Pe fondul luării în considerare a particularităţilor de vârstă şi a celor individuale, pe baza 
programelor şi proiectelor educative personalizate, se vor îngemăna activităţile şi strategiile 
didactice realizate cu întreaga clasă de elevi, cu activităţi şi strategii diferenţiate - pe grupe de nivel 
- şi cu cele individualizate, toate acestea vizând mai ales aspectul formativ al procesului instructiv-
educativ.  Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării are la bază şi principiul accesibilităţii 
cunoştinţelor şi deprinderilor. Acesta se realizează prin selecţionarea şi gradarea informaţiilor 
ştiinţifice şi a exerciţiilor care conduc la formarea unor deprinderi. Prin efort gradat, cu ajutorul şi 
sub îndrumarea profesorului, cunoştinţele şi deprinderile dobândite prin atingerea unor obiective 
operaţionale devin accesibile pentru elevii clasei respective, dacă li se activează potenţialul 
intelectual real. Un conţinut ştiinţific, un set de noţiuni se consideră accesibil când beneficiul, 
sporul de cunoştinţe datorat învăţării este proporţional cu investiţia de efort şi de exerciţii. 
Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare a 
potenţialului creativ atât individual cât şi grupal, promovând o metodologie care exersează 
capacităţile cognitive superioare ale elevilor, dezvoltând inteligenţele multiple. Testele de 
inteligență acoperă în mod obișnuit inteligența lingvistică și cea logico-matematică, acestea având 
cea mai mare însemnătate în școala contemporană, iar uneori și inteligența spațială. Ca specie însă, 
omul mai posedă și inteligența muzicală, inteligența corporal-chinestezică, inteligența naturalistă, 
inteligența despre noi înșine (inteligența intrapersonală), inteligența despre alte persoane 
(inteligența interpersonală) și a noua inteligență posibilă, inteligența existențială. 
 Sistemul instructiv-educativ trebuie proiectat astfel încât elevul să poată progresa cât mai 
repede cu putință de la stadiul de dependență, de controlul extern, la stadiul învățării autonome și al 
autoinstruirii.    
Exemplu: 
Unitatea de învățare: Bun venit, primăvară! 
Tema lecției: Cuibul de păsărele, de Cezar Petrescu 
Clasa a II-a 
Obiective operaționale: 
Cognitive 
OC1: să dezvolte o  propoziţie dată folosind cât mai multe  cuvinte însuşiri; 
OC2: să stabilească numărul de vocale şi consoane dintr-un enunţ; 
OC3: să completeze spaţiile  folosind cuvinte din text; 
OC4: să alcătuiască un text sau o poezie în care să folosească expresii date; 
Afective 
OA2:  să scrie o listă cu acţiuni de protejare a păsărelelor pe care le-ar putea desfăşura chiar ei; 
OA2: să ajute pasărea să ajungă la cuibul ei; 
OA3: să prezinte ce reprezintă pentru ei culorile care desemnează cuvintele date; 
Psihomotrice: 
OPM1: să povestească cu ajutorul mişcărilor textul referindu-vă la: loc, timp, personaje şi acţiune; 
Strategia didactică 
Metode și procedeee didactice: conversaţia, explicaţia, jocul de rol; 
Mijloace didactice: coli, fişe, carioci, manual, puzzel; 
Forme de organizare:  pe grupe; 



Desfășurarea activității: 
În studiul textului Cuibul de păsărele, de Cezar Petrescu am formulat sarcinile cuprinzând cele opt 
tipuri de inteligenţă, copiii având posibilitatea de a-şi alege sarcina care li se potriveşte mai bine. 
Inteligenţa naturalistă 
   Scrieţi o listă cu acţiuni de protejare a păsărelelor pe care le-aţi putea desfăşura chiar voi. 
Ajutaţi pasărea să ajungă la cuibul ei! 
Inteligenţa vizual-spaţială 
    Dezvoltaţi propoziţia dată folosind cât mai multe  cuvinte însuşiri, apoi reprezentaţi printr-un 
desen ceea ce aţi obţinut. 
           În cuib erau patru ouă………. 
Inteligenţa logico-matematică 
    Stabiliţi numărul de vocale şi consoane din următorul enunţ. Alcătuiţi o problemă, cu numerele 
obţinute, care să se rezolve prin două aflări . 
         Cuibul mic era zidit cu paie și crenguțe. 
Inteligenţa interpersonală 
     Completaţi spaţiile  folosind cuvinte din text. Ce aţi face, fiecare dintre voi, dacă aţi găsi un cuib 
de păsărelele? 
         Într-o ______________, autorul se afla în ______________ împreună cu prietenul său, 
________________ . Soarele ______________ pământul, iarba era ______________, iar copacii 
_________________________. 
      Gheorghiţă îi arată autorului_________________. Băiatul, emoţionat, vede un cuib 
________, construit din ___________________________, căptuşit cu ____________ _______. În 
cuib se aflau ____________________. Autorul vrea să pună ___________ pe ouă, dar prietenul lui 
nu îl lasă şi îi propune să se întoarcă peste __________________ să vadă puii. Copiii au plecat, iar 
_____________ s-a întors să ____________________. 
    Peste _______________, cei doi băieţi au fost să vadă __________ şi au observat că în el se aflau 
________________________ . 
Inteligenţa muzicală 
         Scrieţi, din text, cum este prezentată primăvara. Gândiţi-vă la un cântec de primăvară învăţat 
şi interpretaţi-l. 
Inteligenţa verbal-lingvistică 
    Alcătuiţi un text sau o poezie în care să folosiţi următoarele expresii: raze calde, covor pufos, 
copaci înveşmântaţi, haine verzi, pui golaşi. 
Inteligenţa intrapersonală 
     Coloraţi cu aceeași culoare cuvintele cu același înțeles. Prezentaţi ce reprezintă pentru voi 
culoarea aleasă. 
        luncă, a dărui, a ticăi, a oferi, câmpie, a zvâcni. 
Inteligenţa kinestezică 
    Joc de rol: Povestiţi cu ajutorul mişcărilor textul referindu-vă la: loc, timp, personaje şi acţiune. 
Bibliografie: 
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245. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ DIN 

ŞCOALĂ 
 

Prof. Iorga  Eugenia 
C.S.E.I. ,,Constantin Pufan” 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 

,, Doamnaaa…! M-a lovit! M-a înjurat! A spus un cuvânt urât!… “ De câte ori nu auzim 
aceste cuvinte pe parcursul unui an şcolar?! Asistăm, de obicei, aproape neputincioşi, mai ales în 
ultimii ani, la o creştere a agresivităţii, chiar în rândul şcolarilor de vârstă mică. Neastâmpărul, 
nerăbdarea, dorinţa de mişcare fac tot mai dificilă respectarea regulilor clasei. Neglijând aspectele 
teoretice, interesant este ce e de făcut concret, practic, încă de la debutul şcolarităţii. 

Toţi avem în prezent clase numeroase, de câte 30 de elevi sau chiar mai mulţi. La un număr 
aşa de mare de elevi, la ciclul primar, este dificil şi anevoios de aplicat metode moderne de lucru, 
mai ales de urmărit munca în echipe şi realizarea cu succes a unor activităţi care implică această 
formă de organizare.    

Ce este de făcut?Iată câteva exemple din ceea ce am făcut eu cu clasa mea, urmărind 
dezvoltarea personală prin prisma prevenirii şi combaterii violenţei în rândul şcolarilor de clasa I. 
Profitând de semnificaţia zilei de Dragobete – sau ne putem lega de orice altă zi, 1 Martie, Paşte, 1 
Iunie etc. – am propus jocul „Cui ofer o inimioară?”Fără să le spun ce am de gând, le-am oferi mai 
întâi şabloane, au desenat, au colorat şi apoi au decupat câte 3 inimioare, fiecare copil. Apoi au avut 
de ales, în secret, câte 3 nume ale unor colegi de clasă: câte un nume scris pe fiecare inimioară. Cei 
aleşi trebuie să aibă anumite calităţi: sunt prietenoşi, buni colegi, nu sunt supărăcioşi, sunt activi la 
ore, respectă regulile clasei şi regulamentul şcolar. Apoi, fiecare copil a oferit inimioarele celor ale 
căror nume erau scrise. ”Destinatarii” inimioarelor şi le-au pus în piept ca pe nişte broşe. 
Rezultatul?!Unii copii au primit foarte multe inimioare, având pieptul plin de „broşe”, iar doi dintre 
ei nu au primit nici o inimioară. Cine erau cei doi?… Erau elevii care deranjau tot timpul pe ceilalţi, 
cei care puneau piedici altora, vorbeau urât, jigneau… şi multe altele din acestea. La sfârşitul 
jocului, cei doi erau foarte trişti. Agresivitatea dispăruse, dezamăgirea era mare! L-am întrebat pe 
A. dacă înţelege ce s-a întâmplat, din ce cauză nu a primit nici o inimioară. Roşu la faţă, cu ochii în 
pământ şi cu glas moale, mi-a şoptit… într-un final: „Pentru că sunt rău şi bat copiii!”. De ce îi 
baţi?… dar întrebarea a rămas fără răspuns. Totuşi a venit şi mi-a şoptit la ureche: „N-am să-i mai 
bat!”Au trecut aproximativ două luni, iar A. nu a mai creat probleme de violenţă fizică, dar mai are 
multe de corectat în comportament: atenția la ore (de multe ori), uneori vocabularul („mai scapă” 
câte un cuvânt… care nu ar trebui folosit de copii). Este foarte adevărat că familiile acestor elevi 
sunt alături de profesorii clasei, „tragem la acelaşi jug, în aceeaşi direcţie”. Eforturile unite 
profesori-părinţi au dus şi duc mai repede la succes! Un alt exemplu practic a fost punerea în scenă 
a unei piese de teatru. Elevii de la clasa I B au pus în scenă piesa “Pumnul nu te face mare”, piesa a 
fost luată şi  adaptată de pe didactic. ro . Piesa a fost  jucată pe 7 decembrie 2015, în cadrul 
Olimpiadelor Kaufland, iar pe 17 decembrie 2015 în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în şcoală. Cu această ocazie, copiii s-au distrat datorită rolurilor, cât şi 
talentului colegilor care au interpretat rolurile. Rezultatele? Copiii au aflat, într-un cadru atractiv 
vârstei lor, că violenţa fizica şi/sau verbală nu aduce nimic bun, din contră, ea deteriorează relaţiile 
dintre ei. Colegii dintr-o clasă, dintr-o şcoală trebuie să fie uniţi, să aibă relaţii de prietenie, 
colaborare şi ajutor reciproc. Pentru că acord o importanţă deosebită relaţiilor de colaborare dintre 
elevi, în cadrul Olimpiadelor Kaufland am pregătit mai multe proiecte inovative și soluţii practice. 
După ce,  în prealabil, am organizat o sesiune de comunicări pe tema soluţii practice, elevii clasei I 
B au propus spre realizare proiectul inovativ: “Cum să dăm viaţă borcanelor din cămară?” 
Activitatea a avut 2 părţi: în prima parte, copiii s-au împărţit pe echipe şi au strâns borcanele, 
stabilind ce vor lucra, iar în a doua parte, au lucrat efectiv la clasă. S-au format 7 echipe de 3-5 



membri. Au avut următoarele responsabilităţi: 1 elev a stabilit obiectul pe care îl vor lucra, un altul 
a decis finalizarea lui, iar al treilea/ al patrulea a demonstrat utilitatea. 
Echipa 1: a realizat mini-sera de flori 
Echipa 2: acvariul cu peşti 
Echipa 3: “sporul casei” în tricolor 
Echipa 4: veioza şi suportul de lumânare 
Echipa 5: vaze pictate pentru flori 
Echipa 6: suportul pentru periile de păr 
Echipa 7: solniţa pentru sare, solniţa pentru piper 

Copiii s-au distrat, deoarece au lucrat în colaborare, au pictat şi au demonstrat utilitatea 
obiectelor realizate. Concluzie:Pot spune că, la sfârşitul clasei I, după nici măcar un an de muncă 
educativă la acest colectiv de elevi (în clasa pregătitoare au avut altă învăţătoare), am o clasă fără 
“probleme”  de disciplină, fără violenţă, îndeosebi violenţă fizică, dar… mai este de “lucrat” la 
nerăbdare, neastâmpăr, şuşoteli (uneori)…căci “suntem mici şi avem timp să ne îndreptăm!” 
Interacţiunea individ-mediu şcolar are o mare importanţă în demersul educativ, iar mediul şcolar 
trebuie să ofere toate condiţiile necesare bunei desfăşurări ale activităţii didactice, astfel încât 
ambianţa educaţională din cadrul şcolii să fie una propice dezvoltării elevilor. Unul dintre factorii 
care poate afecta comunicarea şi relaţiile ce se stabilesc în acest mediu este violenţa şcolară. „A 
lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate 
persoanele angrenate în actul educaţional”, spune Dardel Jaouadi. Acest lucru este esenţial pentru 
desfăşurarea activităţilor educaţionale, care au ca scop formarea de personalităţi armonioase, active 
şi creatoare, în concordanţă cu cerinţele individuale şi sociale. 
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Când vorbim de rolul basmului în viaţa copiilor, ne amintim că aceste creaţii populare 

reprezintă mai mult decât „o poveste de adormit copiii”. Care este, de fapt, rolul basmului? Ce 
beneficii le aduce copiilor? Cum reuşesc, totuşi, copiii să decripteze mesajele poveştilor? Cum 
reuşesc ei să decodifice sensurile, transpunerile şi similitudinile realului ce se regăsesc în basme şi 
poveşti? 

Ca învăţătoare, am constatat că lectura îi oferă celui ce o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe 
care le aduce orice fapt de lectură, prilejuri unice de reflexie şi de trăiri spirituale. Ea îndeamnă la 
introspecţie, contribuind substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului 
cititorului. La vârsta şcolară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea limbajului prin formarea şi 
dezvoltarea unui vocabular adecvat. Marea varietate a creaţiilor artistice aparţinând unor genuri şi 
specii literare diferite, evidenţiază receptivitatea copiilor faţă de frumos, dorinţa lor de cunoaştere. 
Dintre creaţiile în proză, basmele şi poveştile au rămas de-a lungul vremii, operele cele mai 
îndrăgite de copii. Valoarea lor instructiv-educativă este deosebită, ele aducând o preţioasă 
contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de 
voinţă și caracter, la formarea personalităţii copiilor. Lecturile care exprimă înţelepciunea, 
năzuinţele, necazurile, bucuriile poporului, lupta cu forțele naturii, relaţiile dintre oameni, îi ajută pe 
elevi să înţeleagă complexitatea aspectelor vieţii. Prin lecturile care exprimă conflicte între cele 
două forţe, ale binelui şi răului, micii cititori îşi formează reprezentări şi noţiuni despre dreptate, 
cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseverenţă, hărnicie. Elevii vor alege prin aceste lecturi partea 



dreptăţii, adevărului, binelui şi vor detesta nedreptatea, lăcomia, îngâmfarea, minciuna, răutatea. 
Poveştile lecturate au anumite trăsături specifice, apropiate de realitatea vieţii de toate zilele. Aceste 
lecturi cu valoare educativă contribuie la formarea unei atitudini de combatere a unor manifestări 
negative din comportamentul oamenilor. Lectura legendelor îmbogăţeşte fondul cognitiv şi afectiv 
al copilului. Analiza atentă a structurii legendelor şi a personajelor supradimensionate îi ajută pe 
elevi să descifreze mesajul estetic, fondul real al operei, concizia, simplitatea și expresivitatea limbii 
şi stilului, le dezvoltă capacităţi intelectuale şi verbale, trăsături de voinţă și caracter. Hristu 
Cândroveanu afirma că este necesar că literatura pentru copii să aibă valenţe educative în plan 
moral şi estetic, să contribuie la cultivarea unor sentimente alese (curajul, eroismul, cinstea, 
bunătatea, spiritul de dreptate etc.), să ducă la eliminarea fricii, laşităţii, necinstei, răutăţii şi a altor 
înclinaţii negative. „Această îmbinare între spunerea frumoasă şi bogăţia de idei şi sentimente, între 
expresie şi fond aşadar înseamnă literatură, artă adică. Cu personaje memorabile, ce exprimă 
esenţial, lumea” (Cândroveanu 1988:39). Poveştile şi basmele sunt mijloace eficiente în procesul de 
formare a exprimării corecte la copiii din ciclul primar. Prin personajele literare se pot forma 
comportamente morale, căci copiii se identifică şi preiau din calităţile/defectele acestora. De cele 
mai multe ori, ei vor să fie harnici, curajoşi, cinstiţi, corecţi asemeni lui Făt Frumos sau Rapunzel. 
Sunt şi copii care se identifică cu personajele negative: zmeii sau zgripţuroaice. Preluarea modelelor 
negative poate fi determinată de agresivitate şi frustrări neexprimate sau poate fi efectul 
fenomenelor agresive din desenele animate larg promovate în ultima vreme. 

Părinţii reprezintă un factor cheie în educaţia şi dezvoltarea psihosocială a copilului. 
Uşurinţa cu care copilul se adaptează la solicitările vieţii, performanţele academice, precum şi 
nivelul de implicare şi participare sunt rezultatele directe al factorului educaţional şi afectiv al 
relaţiei părinte-copil. Rolul pe care şi-l asumă părintele în primii ani de viaţă a copilului, atitudinea 
şi aspiraţiile acestuia, vor pune amprenta semnificativ asupra dezvoltării intelectuale şi sociale a 
acestuia. La vârsta copilăriei, poveştile şi basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele 
reprezintă un instrument foarte important aflat la îndemâna cadrelor didactice cât și a părinţiilor, 
pentru a stimula dragostea de lectură şi cărţi, curiozitatea intelectuală a micuţului, dar şi un 
instrument pentru a consolida legătura afectivă copil-părinte. Prin lectura basmelor, prin sondarea 
mesajului profund al lor, cititorul, se pare, că vrea să producă în interiorul lui o descătuşare, o 
purificare, ca să poată ajunge la echilibru. Basmele aduc o contribuţie foarte precisă la creşterea 
mândriei naţionale şi la întipărirea în mintea cititorilor a anumitor evenimente istorice, fiind 
capabile să insufle elevului cititor o sumă considerabilă de calităţi: identitate personală şi naţională, 
umanism, comportament moral decent, stăpânirea unui şir de valori general-umane etc. 

Date fiind valenţele educative ale poveştilor şi basmelor, trebuie să găsim cele mai bune 
modalităţi de a-i atrage pe copii să citească. Diferenţa dintre preşcolari şi cei din clasele primare 
este aceea că micuţii trebuie transformaţi din ascultători în cititori de lectură. Datoria noastră, a 
dascălilor şi părinţilor este aceea de a a-i apropia pe copii de carte şi de a le trezi interesul pentru a 
citi poveşti, nu de a-i obliga să o facă. La vârsta copilăriei, poveştile şi desenul sunt principalele 
mijloace de exprimare a vieţii afective a copilului. În această etapă de vârstă se fixează principalele 
valori şi modele de viaţă, iar copilul se identifică cu personajul care corespunde cu modelul lui 
educaţional existent. Personajele din basme ne însoţesc în anii copilăriei şi ne oferă modele pe care 
să le urmeze în viaţa adultă. O modalitate eficientă este de a evidenţia dintr-un basm tot ceea ce este 
mai atrăgător, să le prezentăm o acţiune incitantă şi să ne oprim brusc pentru a-i atrage să citească 
pentru a afla continuarea şi finalul acţiunii. Nu este suficient doar să citim. Învăţătorul şi părintele 
trebuie să vadă ce a înţeles copilul, să-l determine să prezinte conţinutul basmului. Acesta reprezintă 
un exerciţiu important de exprimare orală. De multe ori, copiii vor începe să povestească momentul 
care le-a plăcut cel mai mult, sărind anumite evenimente. Astfel ei trebuie direcţionaţi în sensul 
aşezării acţiunilor în ordinea desfăşurării lor. 

Textul epic este un mijloc destul de eficient de valorificare a celor trei sfere principale ale 
fiinţei umane: sfera cognitivă, sfera psihomotorie, sfera motivaţional - afectivă, acoperind în mare 
parte obiectivele de formare ale personalităţii elevului. E de remarcat că textul narativ devine mijloc 
de formare a elevului, a celui educat, şi nu scop al învăţării. Basmele joacă un rol foarte important 



din punct de vedere educativ. Prin intermediul poveştilor, copilul descoperă lumea şi se poate plasa 
în situaţii de viaţă în afara contextului familial. Prin luptă dintre bine şi rău şi situaţiile conflictuale 
întâlnite, copilul învaţă strategii de viaţă, descoperă consecinţele unor fapte şi atitudini şi îşi 
însuşeşte comportamente sociale pozitive. Fără a fi obligat să treacă printr-o experienţă negativă, 
copilul poate învăţa astfel să descopere lumea din jur, oamenii şi modul în care aceştia acţionează în 
diferite situaţii de viaţă. Multe dintre poveştile pentru copii semnalează, la nivel metaforic, lupta 
dintre bine şi rău, identifică principalele tipologii comportamentale, precum şi modul în care 
anumite situaţii concrete de viaţă îşi pot găsi rezolvarea. 

Modele de viaţă sunt transmise în poveşti precum Capra cu trei iezi sau Scufiţa Roşie. În 
Capra cu trei iezi, copiii înţeleg prin intermediul metaforei faptul că până la o anumită vârstă trebuie 
să asculte şi să respecte sfatul părinţilor pentru a evita pericolele iminente. Această povestire este 
plină de exemple educative prin care copilul este expus în plan imaginar unor primejdii cu care se 
confruntă adunci când iese din cuvântul părinţilor. Finalul acestor poveşti aduce, întotdeauna, 
soluţia salvatoare prin implicarea factorilor educaţionali, reprezentaţi de familie şi ceilalţi formatori 
din viaţa copilului. Dorinţa de cunoaştere, imaginaţia şi creativitatea copilului sunt stimulate în 
basme. Contextul narativ facilitează accesul copilului la cuvinte şi expresii noi, permite înţelegerea 
sensului unor cuvinte abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel limbajul şi gândirea. Imaginaţia şi 
creativitatea joacă un rol important în viaţa copilului pentru că ea este cea care îl ajută pe copil să 
stabilească o legătură între lumea sa internă şi cea externă, să îşi construiască propria imagine de 
sine şi să dezvolte pe viitor strategii de succes pentru rezolvarea problemelor şi identificarea 
soluţiilor. 

Copilul descoperă existenţa unor lumi complexe, ce sunt guvernate de reguli şi principii în 
basmele fantastice. Astfel, copilului îi este activat interesul pentru înţelegerea şi fixarea unor 
concepte care altfel ar fi fost foarte greu de înţeles. Atunci când zmeul cel mare, din Greuceanu, a 
furat de pe cer soarele şi luna, copilului îi va fi stârnit interesul să descopere funcţionalitatea 
universului. Învățătorii și părinții în aceste situaţii trebuie să reacţioneze pozitiv în sensul explicării 
acestor concepte, în funcţie de vârstă şi cunoştinţele deja existente. 

Poveştile îmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul ajungând să 
trăiască alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experienţele la care acestea sunt supuse şi 
să înveţe să îşi exprime propria agentă emoţională în funcţie de contextul şi desfăşurarea povestirii. 
Copiii pun întrebări învățătorilor sau părinţilor, se bucură pentru victoria personajului cu care se 
identifică, devin trişti sau îngrijoraţi atunci când personajul respectiv se află în dificultate şi învaţă 
să îşi definească propriile emoţii în raport cu anumite situaţii de viaţă. Tot în acest context, copilul 
învaţă să îşi definească emoţiile pozitive, în raport cu cele negative şi dezvoltă anumite 
comportamente de tip social. „Personajele fantastice prezente în literatura cultă sau populară, fie ele 
pozitive sau negative, exercită în mod cert o influenţă asupra gândirii copiilor, de cele mai multe ori 
benefică. Dacă vorbim strict de personajele negative, înrâurirea lor se manifestă pe două planuri: o 
dată că stimulează imaginaţia şi creativitatea celor mici prin suita de detalii fizice prezente în texte, 
iar în al doilea rând faptul că micul lector descoperă că orice rău poate fi combătut, oriunde este şi 
un punct vulnerabil, o slăbiciune. Basmele se termină, invariabil, cu izgonirea Mumei, uciderea 
Zmeoaicei, arderea vrăjitoarei etc.", spunea domnul învăţător Vlad Poiană. 

Basmele au un rol important în dezvoltarea anumitor abilităţi specifice necesare în viaţă. 
Greuceanu sau Harap Alb sunt basme ce au un profund caracter iniţiatic, oferindu-le copiilor 
anumite repere despre cum să acţioneze în viaţă în anumite situaţii. Deşi poveştile pentru copii aduc 
beneficii şi sunt recomandate ca principal factor educativ pentru această etapă de vârstă, sunt situaţii 
când profesorii sau părinţii trebuie să filtreze şi să explice copilului anumite cadre sau evenimente 
în funcţie de personalitatea celui mic. Scenele de violenţă trebuie să fie estompate mai ales atunci 
când copilul este sensibil şi reacţionează negativ. Aceste imagini pot declanşa anumite emoţii 
negative, temeri sau frici din partea copilului. De asemenea, anumite personaje negative, 
întruchipate în balaur sau zmeu, sunt folosite dept mijloace educative pentru pedepsirea copilului. 
Afirmaţii de genul “O să vină balaurul să te mănânce dacă nu eşti cuminte” pot fixa anumite frici 
care ulterior se pot transforma în fobii sau dependenţe de alte persoane. Prezenţa părintelui în 



preajma copilului devine astfel un factor de echilibru şi securitate care poate declanşa anumite 
dependenţe. 

Nu putem recomanda aceleaşi basme tuturor copiilor pentru că nu toţi au aceeaşi capacitate 
şi nivel de înţelegere şi reţinere. Astfel dascălii ar trebui să recomande diferenţiat lecturile, în 
funcţie de vârstă şi nivelul exprimării. Motivaţia elevilor pentru lecturarea textelor basmelor poate fi 
formată prin modalităţi de intervenţie educaţională, care fac conexiune între situaţiile de învăţare şi 
structurile psiho intelectuale precum percepţia, gândirea, imaginaţia. Drumul lecturii porneşte pe 
întreg procesul de învăţământ, de la cel preșcolar la cel postuniversitar; altfel spus, n-are sfârşit. 
Toate cărţile bune ne învaţă câte ceva pe planul ştiinţei, tehnicii, artelor, moralei, 
comportamentului, etc. Cine consideră că, după ce a încheiat procesul de învăţământ în şcoală, 
încheie totodată şi contactul cu lectură, acela a renunţat la progres. 
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 Sistemul educaţional are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă 

informaţia preţioasă de cea excedentară, de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a 
apărut termenul de „educaţie modernă”. Cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar 
pentru „a şti” şi a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat 
eşti”, ci, înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, 
în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei 
actuale. 

 Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe 
cooperare. Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea educativă 
presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se 
renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. 

 Activismul elevului  implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea 
activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării moderniste în educaţie. 
Şcoala trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, 
organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi 
pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi 
de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului 
este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea.  

Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte, incitarea interesului 
către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare, 



dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra 
activităţii proprii, sunt coordonate  majore ale învăţării prin cooperare.   

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu 
activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia modernă. Specific 
metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
Elevul se transformă din obiect în subiect al învăţării; el devine coparticipant la propria formare. Se 
angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; se asigură elevului condiţii optime de a se 
afirma individual şi în echipă; 

se dezvoltă gândirea critică,  motivaţia pentru învăţare şi se realizează evaluarea propriei 
activităţi.  

 Spre exemplu, Procedeul Phillips 6 / 6 presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane 
care dezbat o problemă timp de 6 minute.  

       Etapele procedeului sunt: 
 Anunţarea temei discuţiei şi dezbaterea sa în grupe; 
 Prezentarea de către conducătorul fiecărei grupe a concluziilor, soluţiilor la care s-a ajuns; 
 Discutarea concluziilor şi soluţiilor cu participarea clasei de elevi pentru a armoniza 

punctele de vedere; 
 Stabilirea de către cadrul didactic a soluţiei optime şi argumentarea respingerii celorlalte 

variante. 
      Avantajele Procedeului PHILLIPS 6 / 6 

 Implică pe toţi membrii colectivului în analiza şi soluţionarea unei probleme; 
 Oferă fiecărui elev posibilitatea să-şi valorifice experienţa proprie; 
 Prezentarea şi argumentarea punctelor de vedere şi a opiniilor 

              Exemplu: clasa a IV-a, geografie: 
 S-a propus următoarea situaţie problemă: “România are potenţial turistic, dar străinii nu o 

vizitează în număr mare. De ce?” 
 Clasa s-a împărţit în grupe de câte 6 elevi lăsându-se ca timp de lucru 6 minute. 

Conducătorul fiecărei grupe a prezentat soluţiile la care s-a ajuns. S-au discutat apoi 
punctele de vedere a grupelor pentru a ajunge la idei comune. 

 Învăţătorul stabileşte soluţia optimă şi argumentează respingerea celorlalte variante. 
Concluzia: România nu are potenţial turistic la fel de dezvoltat ca alte ţări pentru că: 

  - nu este cunoscută în lume; 
  - căile de transport sunt deteriorate; 
  - nu se face publicitate punctelor de atracţie turistică; 
  - este multă poluare; 
  - nu sunt amenajate corespunzător traseele turistice.  

     Metoda Bulgărelui de zăpadă: presupune împletirea activităţii individuale cu cea 
desfăşurată în mod cooperativ în cadrul grupelor.  

           Fazele de desfăşurare: 
      1. Faza introductivă:  expunerea problemei. 
      2. Faza lucrului individual: elevii lucrează individual 5 minute. Notează întrebările 

legate de   subiect. 
      3. Faza lucrului în perechi: discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare. Se solicită 

răspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor. 
      4. Faza reuniunii în grupe mai mari: se alcătuiesc grupe egale cu numărul de participanţi 

formate din grupele mai mici formate anterior şi se discută despre situaţiile la care s-a ajuns. 
      5. Faza raportării soluţiilor în colectiv: întreaga clasă reunită analizează şi 

concluzionează asupra ideilor emise. 
      6. Faza decizională: se alege situaţia finală şi se stabilesc concluziile.  
          Avantaje: 



 Motivează elevii să gândească cu  îndrăzneală fără să fie descurajaţi de părerile 
altora. 

 Sunt încrezători în forţele proprii. 
 Dezvoltă motivaţia pentru învăţare.  

          Exemplu: clasa a IV-a, geografie, tema: “Să salvăm pădurea!” 
1.  S-a citit textul “Să salvăm pădurea!”; 
2.  Elevi au lucrat individual 2 minute timp în care şi-au notat întrebări de tipul: Ce se întâmplă 

cu plantele dacă dispar pădurile? Dar cu animalele? De ce verile sunt foarte călduroase, iar 
iernile foarte friguroase? Care sunt urmările tăierii necontrolate a pădurilor?  

3.  Se lucrează apoi în perechi discutându-se rezultatele la care au ajuns şi se solicită 
răspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica.  
4.Elevii se grupează preferenţial în grupe aproximativ egale şi discută rezultatele la care au 

ajuns.   Se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate. 
      5. Copiii reuniţi analizează şi concluzionează rezultatele obţinute şi învăţătorul stabileşte 

că: 
      6. Tăierea abuzivă a pădurilor are ca efecte: 

- dispariţia unor plante; 
- dispariţia unor animale; 
- alunecări de teren; 
- secete îndelungate; 
- creşterea cantităţii de dioxid de carbon.  

Metoda Pălăriilor gânditoare: această metodă corespunde diferitelor tipuri de gândire. 
Desfăşurare: 
 Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu 

controlul demersurilor desfăşurate. 
 Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului. 
 Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite. 
 Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe 

aprecierea negativă a lucrurilor. 
 Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative. 
 Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează 

finalul.  
Avantaje:  

 Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere. 
 Dezvoltă gândirea critică. 
 Manifestă empatie faţă de anumite personaje.  

Exemplu: clasa a IV-a, limba şi literatura română, textul “Neguţătorul florentin”, de Petre 
Ispirescu 

1. Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul lecturii; 
2. Pălăria albastră – caracterizează marele voievod Vlad Ţepeş ca fiind impunător, iute ca 

focul, în timp ce negustorul era fricos, suspicios, grijuliu pentru averea şi viaţa sa; 
3. Pălăria roşie – arată că domnitorul îşi iubea poporul pe care-l conducea şi purta de grijă 

tuturor celor aflaţi în ţara sa, inclusiv a neguţătorului florentin; 
4. Pălăria neagră – critică atitudinea neguţătorului neavând încredere în oamenii şi legile 

ţării. El trebuia să se informeze despre ţara condusă de Vlad Ţepeş. Domnitorul trebuia 
să-şi înfrâneze mânia explicându-i cu calm neguţătorului situaţia creată. 

5. Pălăria verde – spune că neguţătorul ar fi putut să-şi adăpostească averea la un han sau 
şi-ar fi putut plăti oamenii care să-i apere avutul fără să-l deranjeze pe domnitor. 

6. Pălăria galbenă – găseşte alt final textului.  
Alte metode interactive: mozaicul, cascada, scheletul de peşte, pânza de păianjăn,  tehnica 

florii de nufăr, cartonaşele luminoase, brainstorming, explozia stelară, caruselul, multi-voting, masa 



rotundă, interviul de grup, studiul de caz, incidentul critic, tehnica acvariului, tehnica focus grup,  
metoda Delphi, etc. 

 Acestea sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele 
înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. 
Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate 
desfăşura în propriul colectiv de elevi. Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va 
căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce apar.  

În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte 
abordări ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin participarea 
activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării.  
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248. CREATIVITATEA COPILULUI, PILON PENTRU INIŢIATIVE DIDACTICE 
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“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a 

creea, a naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a 
antrena şi polariza toate celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. 
Grădiniţa este prima treaptă a învăţământului şi este implicată activ în acţiunea de formare a 
omului, având menirea de a-l forma sub aspect intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai 
uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar, cât şi la adaptarea socială. Perioada preşcolară reprezintă 
o etapă a dezvoltării copilului în care se construiesc, se împletesc şi se delimitează treptat 
principalele trăsături ale viitoarei personalităţi. Este de la sine înţeles cât de important este ca toate 
aceste împletiri să continue în aceeaşi manieră de succes şi în perioada şcolară, pentru ca 
personalitatea elevului să fie una perfect conturată. Această reuşită depinde originalitatea şi 
deschiderea cadrului didactic. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a 
freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său.Această dorinţă vie de 
cunoaştere se menţine, bineînţeles şi pe parcursul şcolarităţii mici şi nu numai. În perioada 3-10 ani 
imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă sau la şcoală, la toate activităţile. 
Datorită acestui fapt, este important ca elevii să fie susţinuţi în realizarea activităţilor care 
contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii lor, de toţi cei care îl înconjoară şi alături de 
care îşi petrec cea mai mare parte a timpului, fie că vorbim de cadre didactice sau de părinţi. Este de 
la sine înţeles că educabilul va beneficia de susţinere din partea îndrumătorului său – cadrul 
didactic, căci aceasta este menirea acestuia, însă este cu atât mai important să aibă parte de aceeaşi 
susţinere şi din partea familiei, deoarece motivaţia copilului pentru activităţile artistico-plastice 
reprezintă nevoia de exprimare a propriilor trăiri, nevoia de a reda imaginea într-un mod artistic sau 
plăcerea de a povesti în imagini.  

Activităţile care contribuie la dezvoltarea acestei laturi pot fi diverse, de la mâzgălituri şi 
desene simple la picturi şi colaje. În cadrul instituţionalizat, în grădiniţă, putem încadra aceste 



activităţi fie la domeniile experenţiale, în cadrul Domeniului Estetic şi Creativ (DEC), fie în cadrul 
centrelor de interes, la centrul ARTE. Domeniul Estetic şi Creativ (DEC) pune la dispoziţia 
copilului pe lângă muzică, activităţi de pictură/desen şi modelaj. Acest domeniu prezintă interes 
deoarece este plin de culoare şi este un domeniu ce cuprinde activităţi relaxante, care sunt de prea 
puţine ori cu reguli stricte. Aici putem încadra activităţi precum coloratul, pictatul sau modelajul, 
activităţi ce dezvoltă creativitatea preşcolarilor, precum şi percepţia lor asupra lumii. În cadrul 
şcolar, toate activităţile bazate pe creativitate, de la desene simple până la diverse colaje sau chiar 
fişe de colorat pentru relaxare, destinate în general adulţilor, se încadrează în aria curriculară a 
Artelor şi tehnologiilor, la disciplina Arte Vizuale şi Abilităţi Practie, dar, datorită modului de 
predare integrat, ele pot fi cu uşurinţă încadrate şi în alte discipline, pentru a eficientiza procesul de 
predare. 

Fiind vorba de preşcolari şi şcolar, este uşor de înţeles că educatoarea, respectiv 
învăţătoarea, reprezintă pionul central, care coordonează totul şi îndrumă fiecare copil spre o 
realizare a lucrării cât mai aproape de cerinţă. Surprinzător însă, aceasta nu deţine controlul deplin, 
deoarece nu poate – şi nici nu trebuie-  să „îngrădească” imaginaţia copilului, imaginaţie care poate 
depăşi uneori „graniţele” cerinţelor iniţiale, în acest mod elevul schimbând regulile după bunul său 
plac. Concret, în cadrul unei activităţi de pictură cu tema „Câmpul cu maci”, copilul poate introduce 
în compoziţia plastică culori ce nu respectă realitatea, „creând” maci portocalii sau roz, caz în care 
tema se schimbă şi devine „Câmpul cu flori”.   

  O iniţiativă didactică de mare succes ce are la bază creativitatea şi zona aceasta a artelor o 
constituie realizarea unor „centre de pictură, modelaj, sau desen” în cadrul orelor aferente, „centre” 
care reprezintă de fapt grupuri de lucru, dar care au la baza alegerea elevului: el se va aşeza la unul 
din centrele puse la dispoziţie, cel care-i este mai mult pe plac, şi se va exprima liber, sau printr-o 
temă impusă în cadrul acestuia, fără a-i fi impusă o anume tehnică de lucru, singura condiţie fiind 
cea a împărţirii echitabile (un nr. aproximativ egal) în cadrul centrelor. Bineînţeles, această 
„iniţiativă” va fi împletită şi îmbinată cu mult talent şi măestrie de către cadrul didactic cu metode 
de predare atractive, şi va fi „integrată” cu muzică sau comunicare, deoarece pornind de la tema 
unui centru se poate cânta un cântecel apropiat temei, sau se poate „construi” o poveste. 

 Lucrările artistico-plastice, care contribuie la dezvoltarea creativităţii, nu presupun doar 
activităţi de pictură sau desen, ci şi activităţi ce ţin de abilităţile practice alea preşcolarului, cum ar 
fi confecţionarea unui colaj, a unor păpuşi, sau a unor elemente cu rol decorativ, lucrări ce se 
realizează cu diverse materiale, altele decât hărtie. Realizarea acestora nu ar fi posibilă fără 
susţinerea din partea părinţilor (pentru furnizarea materialelor) şi fără o cooperare eficientă între 
părinţi şi şcoală. Părinţii reprezintă o piatră de bază în dezvoltarea acestui palier al şcolarului, în 
primul rând prin susţinerea activităţilor de acest gen, cât şi prin participarea activă în cadrul acestora 
(ateliere de creaţie părinte-copil) precum şi prin încurajarea copilului în realizarea compoziţiilor 
plastice şi aprecierea acestora şi a eforturilor depuse de copil în realizarea lucrării.  

 Concluzionând, prin activităţile de desen se orientează întreaga activitate cognitivă şi 
creativă spre autoformarea unui sistem coerent de noţiuni şi a unor modalităţi proprii de exprimare 
artistico-plastică, motiv pentru care este foarte important ca aceste activităţi să fie susţinute şi 
încurajate atât de către părinţi, cât şi de cadrele didactice.  
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249. CUNOAȘTEREA   DE   CĂTRE  PROFESOR  A  GRUPURILOR  ȘCOLARE 
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METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE A GRUPURILOR 
Oamenii trăiesc organizați în grupuri deoarece sunt ființe sociale. Un grup social reprezintă 

un ansamblu de indivizi între care există relații bine definite și în care fiecare individ are conștiința 
apartenenței la grup. Membrii unui grup au o anumită structură, funcționează după unele reguli 
prestabilite, au interese comune și urmăresc realizarea unor scopuri specifice, bine delimitate. 

Metodele de investigație a grupului sunt puține, iar acestea care există sunt, cele mai multe 
dintre  ele, adaptări ale metodelor folosite în studierea personalității individului. Psihologia de grup 
este diferită de suma psihologiilor fiecărui individ ce îi aparține, de aceea se simte nevoia unor 
modalități noi, specializate, proprii cunoașterii grupurilor. 

Pedagogia  este  o  muncă  ce  necesită o activitate de grup. În  acest caz grupul are o 
dimensiune restrânsă (de la 2-3 persoane, la maxim 30 persoane), și este cunoscut în literatura de 
specialitate ca fiind un grup mic. Într-un astfel de grup oamenii simt nevoia unor atitudini de 
receptivitate și prietenie. Pentru ca un grup școlar să ajungă la atingerea scopurilor, este necesar ca 
organizatorul și conducătorul acestuia să aibă informații despre caracteristicile grupului, să 
cunoască deci psihologia sa.  

Proprietățile grupurilor mici au fost analizate în foarte multe lucrări de specialitate. Printre 
psihologii străini care au abordat această temă se numără: Robert F. Bales “Interaction process 
analysis: a method for the study of small groups”; J. Piaget “Traite de psichologie experimentale”; 
M.A. Bany, L.V. Johnson “Dinamique des group et education. Le group-classe” ; J.L. Moreno 
“Fondements de la sociometrie”; Roger Mucchielli “La dinamique des groups”; Edwin Hollander 
“Principles and methods of social psychology”; Anne Ancelin-Schutzenberger “L’observation dans 
le groupes de formation et therapie”. Câteva exemple de autori români care au studiat problema 
grupurilor sociale sunt: Achim Mihu “Sociometria. Eseu critic”; Pantelimon Golu “Psihologie 
socială”; Ionescu Ion “Sociologia școlii”; Radu Nicolae, Carmen Furtună “Psihologie socială”; 
Dumitru Cristea “Tratat de psihologie socială”. 

 Lucrarea “Cunoașterea și activitatea grupurilor școlare”, elaborată de Mielu Zlate și Camelia 
Zlate oferă și ea o serie de metode și tehnici de cercetare a grupurilor sociale, produse în psihologia 
de specialitate sau împrumutate și adaptate de la științele învecinate.  

 Printre aceste metode se numără: 
• Autobiografia grupurilor 
• Observația sistemică a grupurilor pe baza categoriilor informaționale 
• Tehnica sociometrică 
• Determinarea personalității interpersonale 
• Profilul psihologic al grupurilor 

Există multe situații în viața socială în care este foarte utilă aplicarea metodelor de 
cunoaștere a grupurilor, ca de exemplu: 

1) Începerea activității cu un grup necesită deținerea unor informații despre el. Într-o astfel 
de situație, dacă un profesor cere detalii elevilor referitoare la performanțele sau la aspirațiile lor, el 
va obține caracteristici psihoindividuale, nu unele psihosociale. De aceea este foarte necesară 
utilizarea metodelor “autobiografiei” și “profilului psihologic” al grupului. 

2) Aprecierea gradului de participare al fiecărui elev individual sau a întregului grup la 
activitatea de seminar necesită utilizarea metodei “observației sistemice pe baza categoriilor 
interacționale” elaborate de Bales. Astfel se poate aprecia conținutul și calitatea celor discutate, 
numărul participanților la discuții și felul în care s-au implicat ei în rezolvarea problemelor ridicate.  



3) Aprecierea eficienței grupului în funcție de relațiile dintre membrii acestuia, de 
atmosferă creată în grup, se poate face utilizând “tehnica sociometrică”. Această metodă analizează 
relațiile afectiv-simpatice, deci relațiile de simpatie sau antipatie manifestate de membrii grupului. 

4) În situațiile de selecție sau promovare a oamenilor și în cele de formare sau reconstituire 
a grupurilor sociale, este necesară luarea în considerare a criteriilor de ordin psihologic și 
psihosocial, a trăsăturilor de personalitate, relațiilor din cadrul grupurilor și atmosfera de grup. 
Stabilirea tipului de “personalitate interpersonală” al grupului  poate fi de mare folos în atingerea 
acestor obiective. 

Rolul aplicării metodelor de cunoaștere a grupurilor sociale este acela de a-l ajuta pe 
cercetătorul, organizatorul sau conducătorul unui astfel de grup de a culege cât mai multe informații 
referitoare la grupul în cauză, de a înțelege funcționarea sa și a comportamentelor de grup. Dacă 
acesta reușește să atingă  scopurile prezentate, va fi capabil să anticipeze cu ușurință evoluția 
viitoare a grupului. 

PROFILUL PSIHOSOCIAL AL GRUPULUI 
Este o metodă de reprezentare grafică a rezultatelor unor măsurători făcute prin utilizarea 

diferitelor probe, fie pe un individ în parte, fie pe un eșantion de subiecți.  
Cu ajutorul unor teste sau a altor modalități, se determină nivelul de dezvoltate al diferirelor 

capacități psihice globale ale individului și a elementelor componente ale acestora, ca de exemplu: 
• Gândirea – rapiditatea, ritmul, flexibilitatea,  creativitatea 
• Atenția – stabilitatea, concentrarea, volumul, distribuția, mobilitatea 
• Memoria – rapiditatea întipăririi, trăinicia păstrării, exactitatea, promptitudinea și 

completitudinea reactualizării datelor memorate 
• Alte capacități precum: imaginația, afectivitatea, aptitudinile, motricitatea, temperamentul, 

caracterul. 
Fiecare caracteristică are în final o anumită valoare. Dacă se așază toate aceste valori pe 

verticală, iar apoi sunt unite printr-o linie, se obține o figură asemănătoare siluetei umane. Din acest 
motiv metoda este numită “profil psihologic”. 

Această metodă are menirea de a vizualiza performanțele obținute de un individ, sau a unui 
grup la o serie de probe, având și posibilitatea comparării rezultatelor obținute de o persoană în 
diferite perioade de timp, sau a rezultatelor obținute de diferiți indivizi la același moment. 

Se pot remarca două puncte în profilul unui individ: 
    a)   Puncte slabe  –  care  necesită  intervenții  educative,  remedieri  sau ameliorari. 
    b)   Puncte forte  –  elementele  de  sprijin în vederea desfășurării  unor comportamente 

eficiente. 
Pentru ca aceste trăsături ale indivizilor să fie convertibile la trăsături psihice ale unui grup, 

trebuie să se țină cont de câteva aspecte ale grupului:  
1) Stabilirea unor particularități ale grupului care urmează să fie măsurate iar apoi vizualizate 

sub forma profilului. Alegerea acestor particularități se face în funcție de scopul urmărit (dacă se dorește 
aflarea multor informații, se vor utiliza majoritatea proprietăților grupurilor mici; dacă se dorește 
caracterizarea grupului după proprietățile esențiale, se face apel doar la o parte a lor).   

Cele mai utilizate proprietăți sunt: 
•   Consensul (existența atitudinilor asemănătoare în grup) 
•   Conformismul  (respectarea normelor de grup) 
•   Autoorganizarea  (capacitatea grupului de a se organiza singur) 
•   Coeziunea (unitatea grupului) 
•   Eficiența  (îndeplinirea obiectivelor) 
•   Autonomia (independența) 
•   Controlul (grupul ca mijloc de control a acțiunii membrilor săi) 
•   Stratificarea (ierarhizarea statutelor) 
•   Permeabilitatea (acceptarea altor membri) 
•   Flexibilitatea (de manifestare a comportamentelor variate) 



•   Omogenitatea (similaritate psihologică și socială a membrilor) 
•   Tonul hedonic (plăcerea apartenenței la grup) 
•   Intimitatea (apropierea psihologică între oameni) 
•   Forța (tăria grupului) 
•   Participarea  (acționarea pentru grup) 
•   Stabilitatea (persistența în timp a grupului) 

2)  Alcătuirea unui chestionar care să se adreseze grupului și care să conțină proprietățile 
anterioare, dar transformate în întrebări. Se recomandă ca aceste întrebări să fie clare, concise, să 
conțină cuvinte uzuale, pe înțelesul tuturor, astfel încât să permită elaborarea unor răspunsuri care 
să concorde cu realitatea. Cea mai des întâlnită formulare a întrebarilor este: “În ce măsură…?” 

3) Este foarte necesară stabilirea unităților de masură a proprietăților respective. Cea mai 
utilizată este scara de atitudini de tip Lickert (cu cinci intervale), care dă posibilitatea evaluării 
gradului în care o anumită proprietate caracterizează grupul. Valorile scării se pot interpreta astfel: 

- un punct – caracteristica apare într-o masură foarte mică 
- doua puncte – caracteristica e prezentă în mică masură 
- trei puncte – caracteristica există într-o oarecare masură 
- patru puncte – caracteristica e prezentă în mare masură 
- cinci puncte – caracteristica apare într-o masură foarte mare  

În realizarea profilului psihologic de grup este necesară urmarea etapelor: 
     a) Pregătirea grupului în vederea aplicării chestionarului, care poate fi: 
     - o pregătire de conținut – în care se explica termenii dificili. 
     - o pregătire tehnică (organizatorică) – în care se repartizează foile de răspuns fiecărui 

individ chestionat și instruirea grupului subiecților de a răspunde la fiecare întrebare, notând în 
dreptul fiecăreia numărul de puncte acordat. 

     b) Aplicarea chestionarului - poate fi lucru individual sau dictarea fiecărei întrebări de 
către cercetător și notarea răspunsului de către subiecți. 

     c) Construirea profilului psihosocial al grupului – pe verticală sunt notate proprietățile, 
iar pe orizontală cele cinci unități. În dreptul fiecărei proprietăți se trec mediile rezultate de la toți 
membrii grupului. Unind punctele, vom obține profilul psihosocial al grupului.      

 Realizarea acestui profil poate oferi informații despre grup, precum: 
    - indică orientarea generală (pozitivă sau negativă) a proprietăților grupului social. Dacă 

proprietățile sunt prezente în mare și foarte mare masură, grupul este bine organizat și structurat; 
dacă proprietățile apar într-o mică sau foarte mică masură, grupul este dezorganizat și conflictual. 

   -  arată masura și gradul în care fiecare proprietate este dezvoltată în grup, indicând ce 
caracteristică  trebuie îmbunătățită. 

   -   arată cauzele probabile ale unei situații de grup și unele efecte ce s-ar putea obține.  
 Profilul psihosocial al grupului este modalitatea prin care se poate realiza o bună cunoaștere 

a grupului, a caracteristicilor lui generale și particulare. Cu ajutorul lui se pot lua decizii de 
ameliorare a unor probleme apărute între membrii grupului, rezolvarea acestora ducând la o creștere 
a eficienței și o mai ușoară atingere a obiectivelor comune. Este înlesnită de asemenea și anticiparea 
funcționalității viitoare a grupului. 
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250. A FI DASCĂL 

 
Inv.  Rincu Daniela 

Scoala Primara Rugi 
 
A fi dascal inseamna  in primul rand sa iubesti  copiii. Copilul vede daca il iubesti, daca il 

iubesti mai putin decât pe altul. Prin exces de autoritate nu ai nici o sansa in fata elevului. Dar sa 
stiti ca la clasa munca este mai mult a profesorului, decât a elevului, din ce in ce mai putini depun 
eforturi pentru a intra total in materie, fata de perioada de inceput a carierei mele. Intervine aici si 
componenta parinte. Parintii – nu toti – nu mai aloca suficient timp pentru copii, unii au plecat in 
alte tari pentru a câstiga mai bine, altii alearga aici pentru a-si sustine familia. In aceasta complicata 
ecuatie care este scoala, copilul, familia si societatea, este suficient ca o veriga sa se slabeasca, 
pentru a darâma toata constructia. Viata este dura, iar copiii nostri ii cunosc duritatea de mici. Ei 
sunt foarte fragili si de aceea noi, educatorii, profesorii avem o misiune extrem de importanta, de 
dificila in procesul de invatamânt, dar si in cel educativ. Omul, copilul nu trebuie abandonati, uitati, 
in legi, in principii, ei sunt in primul rând fiinte umane, in care importanta este comunicarea. 
Misiunea noastra este sa luminam mintea copiilor .A aparut o noua lege a invatamântuluiEste o lege 
ca oricare alta, are plusuri si minusuri, noi le-am discutat si inainte si dupa aprobarea ei. Ea sufera 
de ceea ce sufera intreaga societate: lipsa fondurilor. Scoala mea este o scoala cu un corp profesoral 
foarte bun, cu dotari care ne permit sa desfasuram un proces de educare si invatare corespunzator, 
nu la cel mai inalt nivel, dar corespunzator. Am avut avantajul ca aici au venit si vin copii care 
provin din familii de intelectuali, responsabile, cu traditie in familie, insa si la noi aceasta structura 
s-a modificat in timp, ca urmare a modificarii structurii demografice. Dar si Curricula are un rol 
important in desfasurarea unei activitati, matematica si româna sunt disciplinele vedeta, iar celelalte 
sunt pe planul doi, si asa sunt tratate si de elevi. Aria curriculara ar trebui sa fie ca spectrul luminos, 
fiecare arie sa fie ca o raza luminoasa, daca o raza “lipseste”, se schimba culoarea. Daca “lipsesc” 
mai multe, ajungem la non-culoare, cenusiu. Despre asta este vorba. La clasa tratez toti copiii la fel, 
toti trebuie sa plece de la ora cu ceea ce contine programa, dar lucrez diferentiat. Eu sunt adeptul 
invatarii in clasa, deoarece stiu ca in timpul lor liber nu se mai pregatesc acasa. Dintotdeauna eu am 
facut si fac pregatire suplimentara in scoala, dupa un anumit program, cine doreste sa invete, sa 
aprofundeze, eu le stau la dispozitie. In fiecare an as putea contabiliza peste 160 de ore, cumulate. 
Nu vin toti, insa ma bucur ca vin cei carora le place matematica si limba  romana , care vor sa stie 
mai mult, de multe ori vin ei cu probleme, cu subiecte pe care le discutam, le analizam in cadrul 
acestor ore. Trebuie sa fie empatie intre profesor si elev, daca nu exista, atunci nu exista 
comunicare, copilul nu va invata niciodata, te uiti urât la el, ii vorbesti pe un ton iritat (tonul 
recomanda un profesor, conteaza foarte mult) l-ai pierdut, se izoleaza si nu-l mai ai ca partener. Eu 
iubesc foarte mult copiii, cum la fel de mult imi iubesc meseria, imbinând aceste doua sentimente, 
incerc sa le devin util prin ceea ce stiu eu.Comunicarea este vitala in triunghiul dascal-elev-
parinte.Poti sa fii cel mai bun profesor de pe continent, daca nu ai in suflet, daca nu ai in inima 
acele disponibilitati de a darui ceea ce stii tu, ti-ai gresit cariera, faci mai mult rau decât bine celor 
pe care parintii ti i-au incredintat pentru instructie. De la orele mele nu lipseste nimeni nemotivat, 
de aceea imi place sa cred ca nu sunt sperietoarea scoliiEu, ca dascal , doresc si incerc sa am o buna 
comunicare cu parintii elevilor.  Nu este usor. Nu sunt multi parinti care accepta observatiile, 
recomandarile profesorilor. Ei, ca parinti, au alta perceptie fata de scoala.Dascalul are menirea de a 
deschide noi orizonturi elevilor, nu de a-i indoctrina, de a-i face sclavii manualului. Ei trebuie 
stimulati, invatati, mai ales la aceasta vârsta, sa zburde liberi printre idei, sa dea cu ele de pamânt, 
sa le nege, dar sa puna altceva in locul lor. Asta uitam uneori noi, dascalii.  

Pregatirea in particular este un moft 
Eu am fost si sunt adepta  pregatirii in cadrul scolii, la ore in primul rând si in programul de 

pregatire suplimentara stabilit benevol de mine. Cine vrea sa invete carte, indiferent de materie, o 
poate face in sistemul institutionalizat. Ceea ce se intâmpla in afara scolii, in particular, nu ma 



intereseaza, dar nici nu sunt impotriva acestor practici. Sunt copii care nu se pot concentra, nu pot 
acumula in sistemul colectiv, institutionalizat. In rest, nu vad motivatiile, doar daca parintele vrea sa 
scape de o obligatie, daca are posibilitati financiare peste medie. Trebuie sa fii blând, dar si exigent. 
Sa fii, daca poti, tata, mama, dar si dascal. Sa fii drept in aprecieri. Si, sa mai spun ceva foarte 
important, pe care eu il apreciez foarte mult: multi copii au curajul sa-ti spuna direct, in fata, ceea ce 
gândesc despre modul in care ii tratezi, despre modul cum te comporti cu ei, in raport cu ceilalti 
elevi din clasa. Nu-i vorba de democratie, ci de o anumita maturitate.a in scoala, daca profesorul isi 
face meseria, daca se dedica total elevilor, daca este in priza, cum se spune, cu noutatile in domeniu, 
daca ii pasa, atunci avem o scoala de performanta. Dupa mine, pregatirea in particular este un moft. 
Si cu mofturile nu poti sa te pui. In scoala noastra, fara sa apelez la sofisme, se face scoala, se invata 
carte.  Profesiunea de dascal, de educator, implica prin excelenta, un ideal moral si de aici la fapta 
ca si o consecinta a unui model educative cu mare eficienta educative. 

Modelul educativ al profesorului trebuie sa devina un ghid de comportament etic si tehnic 
pentru cei educati si un criteriu de referinta al aprecierii muncii acestuia. 

Calitatile etice, cuprinse in “Statutul cadrelor didactice” implica aptitudini de competent, de 
transfer, de convingeri, de disciplina, de autoritate, de responsabilitate si altele. Cadrul didactic 
trebuie sa stimuleze creativitatea elevilor, sa le dezvolte aptitudinea gandirii si de cunoastere. El 
trebuie sa devina un mediator al stiintei, al omeniei, etc.  

In unul dintre discursurile sale academicianul Mircea Malita afirma: “Nu poti fi dascal daca 
la vederea unui tanar nu ai o tresarire emotiva si o inclinare de a-I vedea destinul, daca nu poti 
imbraca intr-o caldura generoasa relatia cu el”. 

Profesiunea de educator- scria J. Thill- este “o mare si frumoasa profesiune care nu se 
paraseste odata cu hainele de lucru, o profesiune aspra dar placuta utila si mandra exigent si 
libera, o profesiune in care mediocritatea nu este permisa si in care pregatirea exceptional este 
abia satisfacatoare, o profesiune care epuizeaza si invioareaza, care dispereaza si exalta, in care a 
stii nu inseamna nimic fara emotii si in care dragostea devine sterile fara forta spirituala si morala 
pe care o transformam in misiune”. 

Dascalul adevarat are datoria de a iradia permanent corectitudine si modele de conduit 
profesionala, etica si morala. El trebuie sa-si formeze convingerea ca dezvoltarea proprie este 
conditionata de angajarea sa active,  de depasirea dificultatilor, de a actiona pentru a devein unic si 
de neinlocuit, de a-si asigura prin valorile create permanenta in constiinta semenilor. 
Responsabilitatea sa, autentica si nelimitata, decurge tocmai din libertatea de actiune care, traita la 
intensitate maxima, convinge despre valoarea permanenta a aspiratiilor profesionale in detrimental 
conformismului rigid.  

In activitatea educatorului umorul ocupa un loc important. Prezinta interes prin capacitatea 
dascalului de a-l crea si de a-I suporta efectele si consecintele. Umorul trebuie creat fara ironie si 
fara a atinge demnitatea elevilor ori a pedagogilor. Gluma, vorba buna, zambetul trebuie sa fie 
prezente in fiecare moment al desfasurarii activitatii si cu atat mai mult in afara clasei. In literatura 
de la noi din tara au aparut o seama de lucrari care amordeaza problematica unorului sub diferite 
aspect, inclusiv cel legat de procesul instructiv-educativ. Dintre acestea amintesc “Rasete fara 
catalog” de Nicolae Saftu, “Profesori si elevi” sub semnatura lui D. Hameliuc, lucrarea lui W. 
Hollerer “Semiotica glumei”. 

 
  



 
251. PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

  
Prof. Antipa Gabriela Lolica, 

Şcoala Gimnazială « Ştefan cel Mare » Vaslui  
 
  Ca profesor în învăţământul românesc, cu o experienţă la catedră neîntreruptă de 25 

de ani, consider că pot argumenta o cauză principală a abandonului şcolar: lipsa părinţilor totală sau 
parţială din viaţa propriilor copii, a faptului că nu se implică şi nu învaţă împreună. Este dureros 
când părinţii nu ştiu ce să spună copiilor mici, trişti, bolnavi, bucuroşi etc. Nu sunt ajutaţi copiii să 
dobândească mulţumirea sufletească pentru a deveni împliniţi, oferind o educaţie pozitivă într-o 
lume negativă. 

 Societatea are vina ei pentru că aşa cum nu îţi alegi familia în care creşti, tot aşa şi ţara – 
poporul. Lumea în care gravităm este negativă datorită condiţiilor de trai din ce în ce mai vitrege. 
Cu toate acestea istoria omenirii a demonstrat că pot creşte copii buni, împliniţi, pozitivi, respectând 
reguli de bun simţ, valorile şi virtuţile morale, devenind părinţi buni, pozitivi, optimişti, cu dragoste 
de patrie şi popor, iubire, iertare, toleranţă, armonie faţă de om şi mediul înconjurător, artele 
frumoase, dezvoltând creativitatea, genialitatea şi respectul în fiecare copil. O carte bună citită nu 
va distruge valorile, dar TV o poate face. Încă din pântecele mamei copilul trebuie să  se nască într-
o atmosferă calmă şi liniştită pentru a căpăta o încredere deplină în părinţii săi. Vor învăţa 
întotdeauna ceva cu adevărat dacă te apleci asupra lor cu dragoste şi cu blândeţe şi se petrece timpul 
împreună cât de mult posibil. Atunci când întreabă ceva să li se răspundă imediat. Părinţii şi 
profesorii să aibă o relaţie interactivă cu copii şi disponibilitatea de a pune în practică cunoştinţele.  

 De când se naşte şi până la 7 ani, copilul parcurge vârsta regulilor, când trebuie să ştie 
exact ce aşteaptă ceilalţi de la el. Copilul lipsit de reguli clare, binedefinite, devine de nestăpânit. El 
este nefericit şi nesigur şi-şi dezvoltă impresia că nu este iubit.. Devine indisciplinat, nesuferit, 
încercând să descopere care-i sunt limitele şi capacitatea de control. În această perioadă se dezvoltă 
moral. Copilul trebuie să ştie ce are de făcut înainte de a putea să se gândească sau să pună în 
practică ce ar trebui să facă. Acest proces începe la naştere şi îî va fi furnizat de cei care îi sunt 
foarte apropiaţi. Nu există un moment mai potrivit pentru a-l învăţa ce înseamnă ascultarea - primul 
element al dezvoltării conştiinţei şi a simţului moral. În această perioadă, copilul trăieşte în lumea 
sentimentelor şi a descoperirilor, şi nu a raţiunii. Atingerea fizică, climatul emoţional, tonul vocii, 
armonia şi iubirea din partea familia îl securizează şi direcţionează, acesta fiind dependent de 
părinţi. El este extrem de dezorientat dacă i se cere să fie logic şi să-şi hotărască singur 
comportarea, de aceea se impun reguli pe care să le urmeze. Dacă părinţii cedează mereu în faţa 
copiilor cât încă sunt mici, aceştia îşi pierd autoritatea în faţa lor, când ar fi trebuit să fie severi. 
Consideră că sunt maimuţăreli cât sunt mici şi când în adolescenţă doresc să pună ordine se izbesc 
de dorinţa de libertate a copiilor prin care aceştia îşi câştigă propria experienţă. Dacă limitele şi 
controlul nu există în primii ani, nu numai că mai târziu copilul va avea de pierdut, dar va reacţiona 
violent împotriva oricărui tip de control şi se va răzvrăti. Ordinele directe trebuie date în primii ani 
cu dragoste şi consecvenţă. Scopul mamei, puterea de convingere, personalitatea şi obiectivele ei, 
simţul de direcţionare, stabilitatea emoţională, severitatea afectivă, perseverenţa, aşteptările clare şi 
încrederea vor avea un rol extrem de important în dezvoltarea morală a copilului. 

 Vârsta imitaţiei se încadrează între 8 şi 12 ani. În această perioadă modele morale sunt 
extrem de importante pentru copil. Regulile sunt importante, dar puterea exemplului este cea mai 
stimulatoare. Copilul face ceea ce vede în familie, ce sunt ca modele părinţii, exemple pozitive sau 
negative, nu doar ce spun şi fac. Acum se dezvoltă dispoziţiile fundamentale în luarea deciziilor 
importante : de cine se va simţi atras, ce vrea să facă în viaţă, în ce fel va cheltui, cu cât respect îi va 
trata pe cei din jur, cât de importantă este integritatea pentru el. Atitudinea sa fatţă de viaţă şi faţă de 
ceilalţi se dezvoltă în funcţie de felul în care părinţii socializează cu cei din mediul proxim. Cititul 
este extrem de important în această perioadă, unde descoperă purtarea exemplară, curajul de a face 
bine, sinceritatea la loc de cinste şi când copilul imită tot ceea ce i se pare eroic şi incitant. În 



această perioadă, viitorul adult decide viitoarea vocaţie, ce doreşte să devină în viaţă şi dacă părinţii 
sunt cu adevărat modele de imitat. 

 Vârsta inspiraţiei, după 13 ani, în perioada adolescenţei copilul este călăuzit de iedeile 
înălţătoare de orice fel. Trăieşte în lumea eroilor, fiind inspiraţă de ei. Dacă nu îi sunt recomandaţi îi 
găseşte el, fie buni sau răi. Acum se poate câştiga mult în echilibru şi caracter, dacă există obiective 
pe termen scurt şi lung. Sigur că regulile şi limitele sunt în continuare importante. Adolescentul are 
nevoie acum de un control interior eficient, îşi retrăieşte toate experienţele trecutului, părinţii nu 
mai sunt prezenţi în viaţa lui permanent dar trebuie să transmită iubirea, încrederea şi sprijinul lor 
încontinuu prin comunicarea periodică a tuturor stărilor şi experienţelor pe care le acumulează 
adolescentul, fie bune sau rele. Doar aşa adolescentul va fi dispus la tot felul de schimbări în bine.  

 Rolul părinţilor şi al profesorilor este să le dezvolte copiilor imaginaţia creatoare, citindu-le 
sau punându-i să citească, să dramatizeze, să inventeze jocuri creative; să avem o perspectivă 
întotdeauna pozitivă folosind umorul care încurajează, destinde atmosfera încordată atunci când se 
iveşte, mediul familial şi şcolar să fie plin de afecţiune şi securizant permanent pentru a se putea 
dezvolta talentele pe care orice copil le are, doar că trebuie descoperite şi dezvoltate armonios, ca la 
finalizarea procesului instructiv-educativ să afirmăm cu mândrie : « Iată învingătorii ! », la care am 
contribuit cu toţii, părinţi, tutori legali, rude şi cadre didactice deopotrivă să iubească familia, 
şcoala, societatea, patria şi să se poată dedica mai târziu acesteia prin munca onestă şi 
comportamentul exemplar, devenind un model demn de urmat. Voi încheia pledoaria mea cu 
sfaturile celebre scrise de Dorothy Law Nolte, ce reies din poemul «Copiii trăiesc ceea ce învaţă » 

 
Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne; 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia; 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi; 
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători; 
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea; 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească; 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel; 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi; 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul; 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 
 
Cu siguranţă nu va exista abandonul şcolar, dacă toţi adulţii din mediul proxim al 

copilului/adolescentului, părinte şi profesor, creează un mediu afectiv şi securizant pentru ca acesta 
să se dezvolte armonios. Dacă i se dă șansa să participe la competiții, care să imprime în sufletul lui 
bucuria, creativitatea și nu concurențialitatea, pentru că prima unește iar a doua separă. 
  



 
252. ABORDAREA DE TIP INTEGRAT – DIMENSIUNE A ÎNVĂȚĂRII ÎN CICLU 

PRIMAR 
 

Prof.înv.primar  Străchinaru Laura Elena 
Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, Pașcani 

 
         Interdisciplinaritatea,  în sens larg al termenului, implică un anumit grad de integrare între 
diferite domenii ale cunoașterii și între diferite abordări ca și utilizarea unui limbaj comun. Permite 
schimbări de ordin conceptual și metodologic, atât la nivel teoretic (orientează activitatea de 
învățare a elevului în direcția dobândirii simultane a unor cunoștințe, capacități, atitudini) cât și 
practic, prin amenajarea specială a situațiilor didactice în funcție de corelațiile existente între 
disciplinele școlare. 
      În scopul abordării interdisciplinare a conținuturilor învățării, la clasele I –IV se folosesc 
materiale didactice intuitive în vederea formării reprezentărilor și noțiunilor corecte, cât mai 
complete. De exemplu, la lecția Iepurele și ariciul, învățătorul a arătat copiilor mai multe imagini. 

1. Iepurele pe câmp cu puii săi 
2. Ariciul în grădina de zarzavat 
3. Iepurele și ariciul în pădure 

Apelând la cunoștințele însușite la cunoașterea mediului, elevii răspund la întrebările 
- Ce sunt acestea ?( animale sălbatice) 
- De ce sunt animale sălbatice ? (pentru că ele nu sunt îngrijite de om, trăiesc pe 
câmpii și în pădure și își caută singure hrana). 

      La lecția pentru despărțirea cuvintelor în silabe (două silabe), al cărei scop este și acela de a da 
elevilor cunoștințe despre toamnă, s-a discutat despre caracteristicile acestui anotimp pe baza 
observațiilor făcute de ei în natură.S-a făcut o discuție amplă despre toamna cu caracteristicile ei, 
sesizate de copii.Li s –au dat termeni de livadă, fructe și apoi s-au alcătuit propoziții variate în 
conținut.S-au folosit întrebări generatoare, ca de exemplu 

- Cum se numesc merele, perele, prunele, cu un singur cuvânt ? 
- Cum numim cu un singur cuvânt o gradină cu pomi roditori ? 

    Cu ajutorul acestui material (propoziții în alcătuirea cărora s-au folosit denumiri de fructe), pe 
baza căruia s-au familiarizat cu cuvinte alcătuite din două silabe, realizându-se atât procesul de 
analiză și sinteză fonetică, cât și corelarea materialului nou cu cunoștințele predate anterior despre 
propoziție și cuvânt. 
     În lecțiile despre anotimp, în care elevii învață despre semnele caracteristice ale fiecărui 
anotimp, li s-a cerut pe baza celor observate, să explice anumite schimbări din natură și în legătură 
cu încălzirea timpului, să explice cum infuențează acesata viața plantelor și animalelor și să lege 
cunoștințele de limba română cu cele de biologie. 
    Interdisciplinaritatea se poate aplica și la obiectul geografie – clasa a IV a – prin corelarea 
cunoștințelor de limba română și istorie, însușite anterior. La lecțiile despre capitala țării, s-au 
stabilit legături cu lecțiile precedente din cadrul aceluiași obiect (geografie) și cu alte obiecte.La 
începutul lecției a avut loc o discuție, în care s-a stabilit ce fel de oraș este Bucureștiul, ce instituții 
se găsesc aici.S-a insistat asupra așezării geografice, s-a stabilit forma de relief, cartierele aflate pe 
dealuri ( Dealul Văcărești, Cotroceni, Spirei), apele curgătoare (Dâmbovița, Colentina), lacurile. 
Legătura cu o parte din cunoștințele de istorie s-a realizat atunci când s-a vorbit despre Dealul 
Spirei ( 13bsept.1848), aici având lupta pompierilor cu turcii, sau Dealul Cotroceni, loc unde Tudor 
Vladimirescu și-a așezat tabăra în 1821.De aici și denumirile Șoseaua Panduri, Drumul Taberii în 
cadrul aceluiași obiect, critica și corelarea s-a făcut arătându-se că tot pe Dealul Spirei, Aurel 
Vlaicu a zburat cu avionul său.În felul acesta cunoștințele dobândite la diferite obiecte au fost 
integrate în sistemul de cunoștințe despre orașul București. 



     Tot la geografie s-a cerut elevilor să explice legăturile care există între formele de relief, clima, 
fauna și flora existente în diferite regiuni ale țării, apelând astfel la cunoștințe din limba română, 
științe. 
      În primele clase primare elevii primesc unele cunoștințe de istorie sub formă de povestiri, 
legende, poezii, care reflectă episoade importante din trecutul de luptă al poporului nostru.Apelăm 
de mute ori în aceste lecții la cunoștințe de istorie, geografie, limba română, iar, pentru peroade de 
timp, matematică. 
      În cadrul obiectului educație plastică se poate vorbi de interdisciplinaritate, stabilindu-se 
corelări între acest obiect și alte discipline- aritmetică, geometrie, științe, compararea formelor unor 
obiecte cu cifre, ca de exemplu,  coasa cu cifra 7, lacătul ( văzut din spate) cu cifra 6, lebăda cu 
cifra 2.Se realizează desene folosind figuri geografice sau desene care să sugereze ideea unei strofe 
dintr-o poezie sau un tablou întâlnit într-o operă literară.  
      Educația muzicală conferă support pentru mișcare, gestică, mimică. 
      În vederea formării posibilităților elevilor de a face corelări între scheme, în cadrul obiectului și 
între obiecte, este necesar să acordăm o mare atenție însușirii volumului de cunoștințe, dar și 
formării posibilității de a le încadra între sisteme, un rol important revenind muncii independente, 
lucrului în perechi și în echipe. 
     Perspectiva interdisciplinară îl ajută pe elev în cunstruirea unei concepții sistemice asupra 
realității, în asimilarea unei metodologii unitare de cercetare a realității și în formarea unei gândiri 
integratoare. 
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253. PROFESORUL-  VOCAȚIE ȘI STIL DIDACTIC 
 

Polbaci Iuliana 
Pop  - Cozac Sorina 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, loc. Jibou, jud. Sălaj 
 
În concepţia mea, cadrul didactic este responsabil pentru procesul educativ. După cum se 

ştie, procesul educativ instituţionalizat este unul extrem de complex, atât sub aspectul organizării, 
cât, mai ales sub acela al fundamentării ştiinţifice a raporturilor instituite între principalii factori 
implicaţi în acest proces. 

Меѕеria dе сadru didaсtiс еѕtе una dintrе рrоfеѕiilе сarе сеrе рrоfеѕоrului соmреtеnță, 
dăruirе și umaniѕm, реntru сă ѕе luсrеază сu un matеrial рrеțiоѕ, соmрliсat și ѕеnѕibil - оmul în 
dеvеnirе - anсоrat în рrеzеnt, întrеzărind viitоrul și ѕоndând dimеnѕiunilе роѕibilе alе реrѕоnalității. 

Сadrul didaсtiс inѕtruiеștе, еduсă, îndеamnă, dirijеază, сultivă și оrganizеază, соrесtеază, 
реrfесțiоnеază și еvaluеază nеînсеtat рrосеѕul fоrmării și dеѕăvârșirii сalitățilоr nесеѕarе оmului dе 
mâinе. 

Сadrul didaсtiс еѕtе rеѕроnѕabil реntru рrосеѕul еduсativ. Duрă сum ѕе știе, рrосеѕul 
еduсativ inѕtituțiоnalizat еѕtе unul ехtrеm dе соmрlех atât ѕub aѕресtul оrganizării, сât, mai alеѕ, 
ѕub aсеlе al fundamеntării științifiсе a raроrturilоr inѕtituitе întrе рrinсiрalii faсtоri imрliсați în 
aсеѕt рrосеѕ. 

Сadrul didaсtiс еѕtе rеѕроnѕabil dе mоdеlarеa реrѕоnalității umanе, dе сееa се filоzоful 
Соnѕtantin Νоiсa numеa „dеvеnirеa întru ființă a оmului”. 

Profesorul trebuie să fie creativ, să nu fie obedient, până la pierderea identităţii sale 
profesionale, faţă de modalităţile didactice căzute în desuetudine, faţă de şabloane, chiar dacă, 
uneori acestea sunt suprasolicitate oficial. 

Meseria de educator este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care 
nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mîndră, exigentă şi 



liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată 
şi plină de farmec deopotrivă. 

Puţine profesii cer atîta competenţă, dăruire şi umanism precum cea de educator, pentru că 
doar în cîteva se lucrează cu un material atît de preţios, de complicat şi de sensibil precum omul in 
devenire. Ancorat in prezent, întrezărind viitorul şi sondînd dimensiunile posibile ale personalităţii, 
educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă, corectează, perfecţionează şi evaluează 
neîncetat procesul formării şi desăvîrşirii calităţilor necesare omului de mîine. 
                 Meseria de profesor nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între cele evitate. 
Profesiunea intelectuală, respectată, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri 
superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din motivele de bază în 
alegerea acestei profesii. 

A fi profesor înseamnă un risc asumat. Şi asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i 
învăţa pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe 
momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate 
nici cantitativ şi nici imediat. În clasă se învaţă mai mult decît o materie, se învaţă lecţii de viaţă. 
Profesorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează 
comportamentele sociale, le întăreşte încrederea in forţele proprii şi îi ajută să-şi găsească 
identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care profesorul posedă calităţile şi 
competenţele necesare centrării cu precădere pe aşteptările,trebuinţele şi interesele elevilor. 
               Principala calitate a unui cadru didactic este vocaţia pedagogică, exprimată in a te simţi 
chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini, după Rene Hubert (1965). El 
consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa in 
valorile sociale şi culturale,şi conştiinţa responsabilităţii. 

Arta pedagogică înseamnă, înainte de toate, arta de a te pune la dispoziţia copiilor, de a 
simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care îi animă, afirmă M. A. Bloch 
(1968) şi este un dar pe care candidaţii la funcţia de profesor îl au sau nu. O bună formare 
profesională poate ajuta acest dar să se dezvolte. 

A înzestra copiii cu ştiinţă pare un lucru relativ uşor, dar a forma oameni in plinătatea 
cuvîntului este deosebit de greu. 

Cheia problematicii educaţiei ne-o dă cunoaşterea copilului. Oricît de stăpîn pe sine ar fi 
educatorul, acţiunea sa nu poate începe fără o foarte bună cunoaştere a potenţialului copiilor, fără a 
stabili un scop, o tendinţă, un ideal pentru demersurile sale educative. 

Ce urmăresc prin educaţie? Ce vreau? Ce trebuie să facă un copil? Iată întrebările pe care 
este necesar să şi le pună fiecare educator. 

Daсă, рrin соmроrtamеntul ѕău, рrоfеѕоrul ѕе faсе „aссерtat” dе еlеvi, ѕе сrееază соndiții 
реntru сa întrеaga сlaѕă ѕă dеvină rесерtivă, реrmiѕivă, dеѕсһiѕă соореrării. Сlaѕa dе еlеvi, 
соlесtivitatеa șсоlară, în gеnеral, еѕtе un mеdiu dе соmuniсarе întrе еlеvi, întrе рrоfеѕоr și еlеvi, о 
соmuniсarе dеѕсһiѕă, fără rеѕtriсții, fără fоrmaliѕmе și ritualuri inutilе сarе mărеștе înсrеdеrеa 
mеmbrilоr în virtuțilе gruрului și, imрliсit, рrоduсtivitatеa. Βlосarеa соmuniсării рrin rеlații rесi, 
birосratiсе din рartеa unоr рrоfеѕоri faсе ѕă ѕсadă randamеntul соmuniсării și сеl șсоlar. 
Funсțiоnând nоrmal, ре рrinсiрiul fееd-baсk-ului, рrосеѕul dе соmuniсarе faсilitеază rеalizarеa 
ѕarсinii, aѕigură соеziunеa gruрului, valоrizеază ре fiесarе mеmbru, aсtiоnеază сa faсtоr dе 
оmоgеnizarе. 

Аѕtfеl, рrin intеrmеdiul fееd-baсk-ului influеnțarеa dеvinе bilatеrala, реntru сă, așa сum 
ѕрunеa filоѕоful Lеоn Βlоγ, nu ѕе știе „сinе dă și сinе рrimеștе”, aѕtfеl сa și рrоfеѕоrul trеbuiе ѕă 
învеțе dеороtrivă îmрrеună сu еlеvii și сһiar dе la aсеștia („о şсоală în сarе рrоfеѕоrul nu învață 
еѕtе о abѕurditatе” - afirma С-tin Νоiсa). 

Рrin соmuniсarе urmărim aѕtfеl ѕă fim rесерtați, înțеlеși, aссерtați și tоtоdată ѕă рrоvосăm о 
ѕсһimbarе dе atitudinе și dе соmроrtamеnt în rândul intеrlосutоrilоr - еlеvilоr - сееa се imрunе 
anumitе рartiсularitați рѕiһоlоgiсе și рѕiһореdagоgiсе din рartеa ambilоr mеmbri ai rеlațiеi ре сarе 
о рrеѕuрunе соmuniсarеa. 



În соnсерţia lui Κ. Wadd „рutеrеa” рrоfеѕоrului ѕintеtizеază рatru соmроnеntе (Dоrina 
Ѕălăvăѕtru, 2006): 

- сһariѕma - сaрaсitatеa dе a atragе şi dе a influеnța оamеnii рrin рrорria реrѕоnalitatе; 
- aѕсеndеnța - сaрaсitatеa dе a оbținе соntrоlul aѕuрra unеi ѕituații рrin ѕimрla рrеzеnță a 

реrѕоanеi rеѕресtivе; 
- рutеrеa intеlесtuală - рutеrеa ехреrtului, a сеlui сarе știе; 
- rеѕurѕеlе dе рutеrе - сaрaсitatеa unui inѕ dе a оrganiza еlеmеntеlе unеi aсtivități în сlaѕă. 
Еfiсaсitatеa рrоfеѕоrului dерindе atât dе funсțiоnarеa fiесărеi соmроnеntе în рartе, сât și dе 

рrороrția în сarе fiесarе рartiсiрă la anѕamblu. Соntrоlul ре сarе рrоfеѕоrul îl ехеrсită aѕuрra 
еlеvilоr еѕtе rеzultatul unui amеѕtес ѕubtil dе рutеrе реrѕоnală și dе autоritatе, dеrivată atât din 
ѕtatutul ѕău dе рrоfеѕоr, сât și din ѕiѕtеmul dе rеguli сarе ореrеază în șсоală și în сlaѕă. 

Un aѕресt fоartе imроrtant în реrѕоnalitatеa рrоfеѕоrului îl соnѕtituiе dimеnѕiunеa știintifiсă 
și сulturală, рѕiһоlоgiсă și реdagоgiсă a aсеѕtuia. 

Сalifiсarеa рrоfеѕiоnală înaltă a рrоfеѕоrului еѕtе nесеѕară și îl va ajuta ре aсеѕta ѕă fiе 
реrmanеnt рrеосuрat dе соntinua lui реrfесțiоnarе individuală. реntru a ѕtăрâni la zi nоutățilе din 
dоmеniul lui dе ѕресialitatе. Еl trеbuiе ѕă manifеѕtе ingеniоzitatе și сrеativitatе și ѕă diѕрună în 
aсеlași timр dе о bоgată сultură gеnеrală, реntru сă еlеvii îl judесă și ѕub aсеѕt aѕресt. Νu trеbuiе 
uitat, dе aѕеmеnеa, сă aѕресtul сulturii la fоrmarеa реrѕоnalității, inсluѕiv a реrѕоnalității 
рrоfеѕоrului, еѕtе dесiѕiv. Сultura fоrmеază și dеzvоltă aрtitudinilе intеlесtualе, ѕеntimеntalе și 
еmоțiilе, vоința și сaraсtеrul оmului. Un рrоfеѕоr сu un înalt nivеl știintifiс și сultural соntribuiе 
еfесtiv la dеzvоltarеa сulturii gеnеralе și dе ѕресialitatе a еlеvilоr și tоtоdată își dеzvоltă și își 
afirmă рrеѕtigiul реrѕоnal. 

Рrоfеѕоrul nu-l dеzvоltă ре еlеv numai ѕub aѕресt рrоfеѕiоnal, сi și ѕub aѕресt еtiс, mоral. 
Мai întâi trеbuiе ѕă fiе еl înѕuși un оm сu un înalt nivеl științifiс și сultural și сu un рrоfil mоral 
ѕănătоѕ, ѕă manifеѕtе о соnștiință și о соnduită mоralе, сivilizatе. Ре lângă valоrilе științifiсе și 
сulturalе alе ѕосiеtății, еl arе datоria ѕă сunоaѕсă valоrilе mоralе, рrinсiрiilе și rеgulilе mоralе 
рrорrii ѕtatului dе drерt și ѕосiеtății dеmосratiсе. Еѕtе сһеmat ѕă fоrmеzе și ѕă dеzvоltе la еlеvi 
dерrindеri dе соnduită mоrală în соnсоrdanță сu aсеѕtе рrinсiрii și rеguli mоralе. Рrоfеѕоrul trеbuiе 
ѕă manifеѕtе о соnduită dеmnă în оriсе ѕituații: în familiе, în ѕосiеtatе, реntru сă aсеaѕta va fi 
imitată dе еlеvii ѕăi. Ο соnduită științifiсă, сulturală și mоrală соrесtă a рrоfеѕоrului va fi învățată 
dе еlеvi și, рrin intеriоrizarе, va dеvеni соnduita еlеvilоr ѕăi. Dе aсееa, рrоfеѕоrul trеbuiе ѕă fiе un 
mоdеl în tоt сееa се gândеștе și în tоt сееa се rеalizеază. 

În ѕfârșit - duрă сum ѕubliniază Iоan Jinga - еѕtе nесеѕar сa рrоfеѕоrul ѕă manifеѕtе și 
сaрaсitatе managеrială în dоmеniul еduсațiоnal, реntru сă еl еѕtе сһеmat ѕă îndерlinеaѕсă difеritе 
funсții: șеf dе сatеdră, rеѕроnѕabil dе соmiѕiе mеtоdiсă, dirigintе еtс.  În  aсеaѕtă рrivință, 
рrеgătirеa dе ѕресialitatе, ехреriеnța didaсtiсă și рrоfilul сultural și mоral îi ѕunt indiѕреnѕabilе. 
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254. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN JOC 

 
Prof. înv. primar Trif Laura 

Școala Gimnazială Nr. 81, București 
 
          Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, 
un caracter procesual supus influenţelor de mediu. 
          Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea 
potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, 
de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative. 
          La nivelul claselor primare, în structura metodelor activ-participative ( Brainstorming-ul, 
cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc.), îşi 
găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca 
tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică 
şcolii – învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea 
copilului. 
          Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să 
contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului. Şcolarul mic 
trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că vine la şcoală să 
desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalţi copii, cu educatorul, într-o 
atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiţii cu ceilalţi ceea ce a învăţat. 
          Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de 
vârstă şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub 
directa lui supraveghere, rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind 
mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. 
          Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut 
bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la 
momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de 
rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu 
pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor 
intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 
          Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 
argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non-intelectuali 
evidenţiaţi în cercetările de până acum. 
          Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 
deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 
prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind 
adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 
potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 
procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 
          A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 
educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 
decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este  înlocuit cu un interes 
imediat şi puternic. 
          Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica 
recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a 
cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” 
          Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a 
disponibilităţilor psihicului; efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc 
resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură. 



          Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida 
anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive 
ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii 
interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. 
          Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la 
dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea 
anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată 
capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi 
opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi 
evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. 
          Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va 
realiza ehilibrul între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 
creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a 
copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul trebuie să poată 
valorifica unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii 
copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de 
cooperare, de înţelegere. 
          Jocurile didactice în majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau 
chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul 
de disciplină, ordine, coeziune, în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoţii, 
bucurii, satisfacţii. 
          Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei 
superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de 
îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în 
rezolvare. 
          Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, 
siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. 
          Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi exersează cu metode 
cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii elevului, iar 
din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor primare. 
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255. ABORDAREA INTEGRATĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PIP.Ştefăniţă Adriana  

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

MOTTO: Toate fazele educaţiei converg spre acelaşi ideal de om: omul ca zidar sau ca 
agricultor are aceeaşi valoare ca omul în calitate de medic sau de înalt funcţionar şi fiecare 
om trebuie să-şi aibă locul în grupul său şi în societatea oamenilor. Nici o fază a educaţiei nu 
este ultima, fiecare îşi are raţiunea sa de a fi, dar ca etapă spre o realizare mai profundă a 
omului care se educă şi nu ca ţintă finală.” 

                                        L. D’Hainaut, ,,Interdisciplinaritate şi integrare”  
 
Conceptul de integrare, la nivel curricular, înseamnă stabilirea de relaţii clare între 

cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare 
distincte. 

 Organizarea integrată a  conţinuturilor: 
Literatura de specialitate oferă trei modele de integrare: 

 modelul interdisciplinar; 
 modelul transdisciplinar; 
 modelul pluridisciplinar sau  multidisciplinar;  

 Dimensiunile abordării integrate: 
 integrarea orizontală – reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de 

studiu, aparţinând unor arii curriculare diferite; 
 integrarea verticală – reuneşte două sau mai multe obiecte de studiu din aceeaşi arie 

curriculară.  
În cadrul disciplinelor de la clasele primare,  procesul de cunoaştere ştiinţifică 

presupune: 
 observarea; 
 clasificarea/gruparea, aplicarea unor metode specifice; 
 efectuarea unor analize cantitative şi calitative; 
 generalizarea, extinderea proprietăţilor observate asupra unei categorii mai largi; 
 gândirea şi regândirea întregului ansamblu.  

În predare este important să se ţină seama de următoarele aspecte: 
 învăţarea nu este neapărat un rezultat al unui proces de predare; 
 ceea ce elevul învaţă depinde de ideile lui preexistente; 
 de obicei, evoluţia învăţării se face de la concret la abstract; 
 o învăţare eficientă este aceea care implică o acţiune practică, conexiune şi verificare; 
 speranţele şi perspectiva afectează performanţele învăţării;  
 activitatea de învăţare depăşeşte timpul petrecut în şcoală.      

Pentru a realiza în clasă o învăţare eficientă, învăţătorul ar trebui:   
  să se bazeze pe speranţa elevului de a avea succes; 
  să recurgă la activitatea în grupuri; 
  să se sprijine pe curiozitatea şi creativitatea elevilor, pe promovarea discuţiilor şi a 

întrebărilor; 
  să angajeze elevii în activităţi practice; 
  să frâneze utilizarea memorării excesive; 
  să dea o perspectivă istorică; 
  să creeze ocazii de exersare a unei exprimări clare şi corecte; 
  să folosească, pe cât posibil, exemplele din natură. 

 Caracteristici şi argumente ale activităţilor integrate: 



 învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către 
învăţător; 

  învăţarea devine interesantă, stimulativă, semnificativă; 
  la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală; 
  elevii participă pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 
  activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă; 
  accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă;  

Caracteristici şi argumente ale activităţilor integrate: 
 le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor 

sunt cele mai evidente; 
  cultivă cooperarea şi nu competiţia; 
  elevii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra 

cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze 
asupra sarcinii date; 

  sunt instrumente de apreciere prognostică deoarece arată măsura în care elevii prezintă sau 
nu anumite aptitudini şi au valoare diagnostică, fiind un bun prilej  de testare şi de verificare 
a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale acestora.  

 cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care lecţiile se desfăşoară 
una după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să 
adopte o temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline, 
organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat;  

 obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor 
scenarii/ activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur 
generic. Unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de temele 
activităţilor integrate.  
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256. O ŞANSĂ CREATIVITĂŢII 

 
PIP. Cozma Liliana  

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare,, Vaslui 
 
 Să-i  dăm posibilitatea  elevului ca la marile întâlniri cu şcoala, cu viaţa, să se prezinte 

pregătit, antrenat, plin de iniţiativă, de încredere în forţele sale. 
Matematica este un mod de cunoaştere a lumii. Este un limbaj universal, fără bariere de 

vârstă, limbă maternă, naţionalitate. Matematica este peste tot. Modul de gândire pe care-l oferă 
această disciplină are valoare universală, deci este folositor oricărei discipline şi în orice domeniu al 
vieţii. Utilizăm matematica atunci când facem cumpărături, când gătim, când călătorim, când 
împărţim un tort, când vizionăm un meci, când facem schimburi.   

 Matematica se găseşte pretutindeni. Cea mai mare parte dintre conceptele matematice este în 
relaţiile cu construcţiile, arhitectura, muzica, comerţul. Este într-o legătură permanentă cu acţiunile 
zilnice, pentru că îi permite copilului să aplice aceleaşi reguli în mai multe situaţii diferite şi dă sens 
activităţilor matematice.  

Vă invit la o  aventură în lumea matematicii, un popas la Peştera Scărişoara.                                                                                                         
    ,,Cea mai mare peşteră cu gheaţă din România, se situează la altitudinea de 1165 m şi cu 

vârsta de peste 3.000 de ani. Lungimea peşterii este de 720 m, iar adâncimea de 105 m. Blocul de 
gheaţă are un volum de 75 000 m şi o grosime de peste 15 m. Ceea ce este foarte important de reti-
nut este ca pestera găzduiește cel mai mare bloc de gheață (ghețar) subteran din lume. 

    Accesul se face printr-un aven cu diametrul de 60 m şi adâncimea de 48 m. La baza ave-
nului se găseşte poarta propriu-zisă a peşterii, în spatele căreia se află "Biserica" de unde se deschi-
de o galerie care după 68 m ajunge la Rezervaţia Mare a peşterii.  Pentru timpul vizitei să avem 
haine călduroase!” 

Dau exemple de cerinţe pe baza acestui popas la Peştera Scărişoara. 
1. Așază  numerele din text  în ordine descrescătoare. 
2. Vizitarea peșterii ne-a luat cam __ minute : 15 minute coborârea, 20 minute am stat pe 

acolo la poze si am povestit cu ghidul si vreo 15 minute urcarea.        
3. Irina pleacă la peșteră între orele 8:00 și 9:00, când limbile ceasului sunt suprapuse și se 

întoarce la  cabană între orele 14:00 și 15:00, când limbile ceasului  sunt în prelungire. 
Cât timp a lipsit de la cabană?            

4.  Prietenii nu-și recunosc cabanele. Tu poți să-i ajuți? Unește cu o liniuță prietenul de 
cabana care-i aparține. 

 5.  La Peștera Scărișoara ne-am întâlnit cu un grup de 100 de turişti. Zece  dintre aceştia nu 
ştiau nici limba franceză, nici limba engleză. 75 ştiau  limba franceză, iar 83 ştiau  limba engleză. 
Câţi turişti ştiau ambele limbi?          

6.  Familia a luat masa la Cabana Scărișoara. Cât a  cheltuit fiecare persoană? Dar toată 
familia? (problemă de organizare a datelor în tabel)                  

 7.  După ce a fost achitată și  nota de plată  a familiei , chelnerul și-a făcut totalul de 
încasări pe ziua de azi și a observat că dacă ar mai fi încasat încă un sfert  din cât a încasat și încă  
250 de lei, atunci ar fi avut 7 750 lei.  Câți lei a încasat chelnerul astăzi?  

Natura ne oferă un alt prilej excelent de a descoperi matematica. În mijlocul naturii putem 
număra copacii dintr-un grup, petalele unei flori, petele negre ale unei buburuze, picioarele unei in-
secte, comparăm lungimi de variante de traseu, admirăm şi comentăm simetria fluturilor,copacilor 
şi florilor, situaţii de verticalitate, de paralelism. Pe durata excursiei se pot face comparaţii între gre-
utăţile diverselor bagaje, între formele şi mărimile lor. 

 
  



 
257. TEHNICI FREINET ÎN ŞCOALA TRADIŢIONALĂ 

 
Pip. Teodoru Alina Liliana 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui 
 
Esenţa pedagogiei Freinet are în centrul său individul precum şi relaţiile sale interumane. 

Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor probleme de 
către grupurile de copii, aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri mici este 
considerată mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor şi 
durează 3-4 săptămâni. Neintervenţia educatorului îi va permite copilului să conştientizeze valoarea 
sa ca membru al unui grup ca şi valoarea celor cu care colaborează. În acest caz rolul educatorului 
se va limita doar la organizarea materialelor necesare educaţiei, menţinerea climatului de încredere. 

 
 Voi detalia câteva dintre tehnicile Freinet care au destule puncte comune cu învăţământul 

tradiţional, dar şi anumite diferenţe. Am constatat că această alternativă este destul de apropiată de 
stilul meu didactic, prin tehnicile sale. Utilizez aceste tehnici în anumite momente ale orei, dar şi ca 
modalităţi de cunoaştere a copiilor . 

TEXTUL  LIBER - tehnica de bază a pedagogiei Freinet 
Ce este textul liber ? 
„Un text liber este, aşa cum indică numele său, un text pe care „copilul îl scrie în mod liber, 

când are chef să-l scrie şi pe tema care îl inspiră". (C. FREINET) 
Destinatarul textului liber 
 Acesta nu mai este învăţătorul care sancţionează prin notă, ci  colegii, grupul-clasa, 

corespondenţii, părinţii, etc. 
Rolul cadrului didactic: să găsească spaţiu în orar pentru textul liber; să deschidă clasa 

pentru viaţă; să ajute pe copil să-şi găsească cuvintele care să-i exprime cel mai bine sentimentele, 
emoţiile; să nu facă tot timpul observaţii / sancţiune de genul : „ai scris cu greşeli; ai murdărit 
hârtia; nu ţi-ai ales cuvintele; nu ţi-ai revăzut frazele" etc. 

Prezentarea textului liber: aceasta se face dacă elevul o doreşte. Textul liber se citeşte în 
faţa colegilor, într-un climat de încredere şi bunăvoinţă. Colegii au o atitudine critică valorizantă, nu 
distructivă. 

„Punerea la punct" a textului liber: dacă textul liber a fost ales pentru a fi publicat în 
revista clasei, el va fi „pus la punct". Aceasta implică analiza textului liber,  adăugiri, modificări, 
completări, în deplin respect pentru gândirea autorului. Fiind rod al unei colaborări, textul liber nu 
se notează. 

Ilustrarea textului liber: autorul sau alţi colegi pot ilustra textul liber ales spre publicare, 
dându-i o formă artistică. 

Prelungirile textului liber: pornind de la textul liber., pot fi organizate lecţii de gramatică / 
ortografie, vocabular, istorie, geografie, științe, se pot demara anchete documentare etc. 

Concluzie: Am observat faptul că şi în învăţământul tradiţional se foloseşte această tehnică, 
sub altă formă, în orele de limba română, de creaţie, compunere când elevul este liber să creeze 
anumite texte orale sau scrise, după care poate desena un aspect din textul compus, realizându-se 
interdisciplinaritatea (ex. Jurnalul de lectură). Atitudinea  învăţătorului este de stimulare a elevilor, 
de încurajare permanentă. 

EVALUAREA în pedagogia Freinet 
Evaluarea în pedagogia Freinet constă în verificarea realizărilor elevilor. Punctul de 

plecare este planul individual de muncă. 
Scopurile evaluării: 
 Într-o clasă Freinet evaluarea nu vizează o ierarhizare, ci are ca scopuri depăşirea eşecurilor 

şcolare şi valorizarea reuşitelor parţiale ale copiilor care, ajutaţi, trebuie să ajungă la realizarea 
proiectelor lor individuale. 



Tipuri de evaluare: 
 A. - AUTOEVALUAREA 
Pornind de la planul său individual de muncă elevul îşi corectează singur, cu ajutorul 

fişierelor autocorective (autocorectare). Munca şi-o apreciază el însuşi, printr-un cod de culori, 
determinându-şi gradul de reuşită. 

B. - EVALUAREA COLECTIVĂ (CO-EVALUAREA) 
    Rezultatul muncii individuale a elevului este prezentat grupului / clasă şi supus criticilor 

valorizante ale acestuia. Clasa determină nivelul de reuşită al proiectului individual. În funcţie de 
gradul de reuşită sau de eşec, educatorul decide maniera în care elevul îşi va continua munca până 
la realizarea definitivă a proiectului. 

C. - SOCIALIZAREA 
Definitivarea proiectului individual al elevului se realizează sub forma unui articol, album, 

expoziţie, înregistrare, film,etc. 
Concluzie : Şi în învăţământul tradiţional se utilizează frecvent autoevaluarea, evaluarea 

colectivă. Când munca şi rezultatele unui  elev sunt apreciate sau criticate constructiv de ceilalţi 
colegi, se utilizează evaluarea reciprocă. Diferă sistemul de notare al elevilor. 

Pedagogia Freinet se bazează  pe o serie de principii clar stabilite: şcoala centrată pe elev, 
munca şcolară motivată, activitatea personalizată, expresia liberă şi comunicarea, cooperarea, 
învăţarea prin tatonarea experimentală, globalitatea acţiunilor educative. 

Bibliografie 
 Pettini,Aldo – « Metode moderne de educatie.Freinet si tehnicile sale » Centrul pentru 

Eduicatie si Dezvoltarea Creativitatii,1992 
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258. ÎNVĂŢAREA EXPERENŢIALĂ 

 
                                                     Prof.înv. primar Buliga Iozefina 

                                                                          Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Galaţi 
 

   „Experienţa este un profesor puternic.Spune-mi şi voi uita, predă-mi şi îmi voi aminti, implică-
mă  şi voi învăţa” ( proverb chinezesc) 

    Învăţarea experenţială furnizează mediul şi instrumentele care îi pot ajuta pe copii în 
înţelegerea informaţiilor şi a proceselor cognitive, prin crearea interacţiunii dintre participant, 
cadrul didactic şi grup.Teoria învăţării experenţiale a fost consacrată conceptual de către David 
Kolb în 1984, oferind o viziune fundamental diferită asupra procesului de învăţare faţă de teoriile 
clasice care plasează individul într-o ipostază pasivă ca receptor de informaţie. Învăţarea 
experenţială este definită de Kolb ca proces în care cunoaşterea este creată prin transformarea 
experienţei.Cea mai eficientă învăţare este cea pe care o poţi controla, experimentând. 

    S-a demonstrat că procesul de învăţare este mult mai eficient atunci când se desfăşoară  
pornind de la experienţa proprie, o acţiune, o problemă sau un eveniment care creează nevoia de 
mai bună înţelegere. Învăţarea este cu atât mai uşoară cu cât se desfăşoară într-un cadru informal, 
relaxat, unde activităţile se desfăşoară sub forma unor jocuri. 

    Învăţarea experenţială este reprezentată sub forma unui ciclu, în cadrul căreia se trece prin cele 
patru etape: experienţă/explorare, reflecţie şi analiză, generalizare, transfer şi aplicare- la care Wow 
Lab adaugă o etapă suplimentară: „Inovaţie în utilizarea conceptelor”, dedicată stimulării 
imaginaţiei şi a gândirii creative a copiilor. 

    În cadrul învăţării experenţiale se pot folosi experimentele ştiinţifice ca axă centrală în 
procesul de învăţare şi dezvoltare în cadrul atelierelor şi elevilor li se oferă instrumentele şi 
contextul special creat pentru stimularea curiozităţii lor şi facilitarea asimilării de noi cunoştinţe. În 
urma experimentelor, elevii reflectează asupra acţiunilor şi consecinţelor. Apoi cadrul didactic 
direcţionează grupul în obţinerea concluziilor generale şi rezumarea datelor (de ce, cum, când), 
introducând noţiunile sau conceptele noi.Urmează etapa de exemplificare a utilizării proceselor şi 
fenomenelor în viaţa reală, invitând în final copiii la un exerciţiu de creativitate şi inovaţie pentru 
găsirea a noi modalităţi de utilizare a rezultatelor găsite. 

    În etapa de „experienţă”- participantul ( elevul) trăieşte o experienţă reală sau simulată, cu 
ajutorul unei metode şi descoperă informaţii noi, îşi pune întrebări care necesită răspunsuri. 
În această etapă se dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de exprimare corectă, acurateţea în 
descrierea evenimentelor trăite. 

    Etapa de ”reflecţie şi analiză- presupune ca elevii să reflecteze cu privire la faptele, 
evenimentele, întâmplările, sentimentele şi emoţiile trăite în experienţă. Aceasta poate avea loc 
individual, în grupuri mici sau cu întreg grupul.Se pot pune întrebări de genul: cum a fost?, cum te-
ai simţit? 

    Generalizarea-este etapa de analiză şi raţionalizare a experienţei avute.Tot în această etapă se 
caută similitudini între această experienţă şi experienţele trecute cu scopul de a identifica un traseu 
al experienţelor şi al învăţării. 

    Etapa de „transfer şi aplicare” are în vedere ca elevul să realizeze că activitatea a avut 
semnificaţii.El trebuie să raporteze noile cunoştinţe, abilităţi, valori, la propriile situaţii de viaţă.Va 
face conexiuni între situaţiile create în activitatea propusă şi situaţiile din viaţa de zi cu zi. 

    Caracteristici ale învăţării experienţiale: 
-asigură o implicare activă a elevului; 
-se bazează pe experienţele lor; 
-asigură un dialog activ între profesor şi elev; 
-implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra situaţiei la care am 
participat); 
-învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din procesul de învăţare; 



-învăţarea începe cu ideile şi conceptele elevului; nu există un "profesor" care să citească din 
cărţi; 
-experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate; 
-evaluarea este considerată a fi o experienţă de învăţare pe care elevii învaţă să o aplice pe ei înşişi; 
-învăţarea experienţială este organizată în jurul experienţei - experienţele anterioare ale elevilor 
sunt luate în considerare încă din faza de proiectare a cursului; 
-învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte; 
-este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie 
- învăţarea experienţială stimulează abilităţile elevilor de a motiva şi explica un subiect, din 
perspectivă proprie 

    În folosirea învăţării experenţiale trebuie să ţinem cont de câteva lucruri esenţiale: 
1.Stabilirea scopului unităţii/ lecţiei( ce vrem să obţinem la final) 
2.Să obţinem informaţii de la elevi( cunoştinţe, experienţe, aşteptări) 
3.Să ne asigurăm de condiţiile de timp, spaţiu, resurse materiale 
4.Să stabilim pornind de la scopuri, obiectivele. 
5.Să conştientizăm stilul, preferinţele de lucru, experienţa 
6.Să folosim metode pe care ştim să le livrăm, şi pe care le-am mai folosit 
7.Să ne asigurăm că metoda poate fi implementată în raport cu informaţiile pe care le-am obţinut 

    Oportunitatea de „procesare” sau „reflecţie” asupra experienţei educaţionale este un aspect de 
luat în considerare când se implementează activităţi specifice învăţării prin experienţă.Este o 
condiţie esenţială pentru a înţelege experienţele şi emoţiile proprii, devine pasul necesar pentru a 
generaliza şi apoi transfera cele înţelese. În limba engleză, acţiunea de procesare /reflecţie apare sub 
termenul de „debriefing”( procesarea= reflecţie=debriefing). 

    Procesarea permite participanţilor să analizeze: 
-Ce au făcut şi cum au făcut activitatea? 
-Ce au simţit, ce au experimentat în timpul activităţii? 
-Ce au învăţat/descoperit sau restructurat în timpul activităţii? 
-Cum ar putea pune în aplicare ceea ce au învăţat/ descoperit în viaţa de zi cu zi? 

Procesarea se face : 
-Imediat după o metodă experenţială, care a avut un scop educaţional( joc de echipă, joc de rol, etc); 
-Dacă în cadrul grupului a avut loc o activitate, o situaţie stresantă sau provocatoare( un conflict de 
grup sau o activitate care nu s-a finalizat cu succes); 
-Pe durata sau la finalul unei activităţi experenţiale de durată, realizate de un grup( după o piesă de 
teatru-forum, după o excursie, un spectacol, etc); 
-Dacă participanţii sunt într-un proces de învăţare; 
-Dacă se observă un impact emoţional puternic al unei activităţi; 

Întrebările pe care cadrul didactic le poate adresa în această etapă se mai numesc şi „întrebări de 
observaţie” şi pun accentul pe ceea ce tocmai a avut loc.Întrebarea-cheie a acestei faze este „ce?” 
(fapte, acţiuni, observaţii, sentimente, emoţii). 
Întrebări de observaţie pentru reamintirea faptelor şi întâmplarilor: 
-Ce sarcini aţi avut? 
-Ce reguli trebuie respectate? 
-Ce aţi observat în timpul activităţii? 
-Ce ţi-a plăcut la această activitate?Ce paşi aţi făcut,în ce ordine? 
-Sunteţi de acord /în dezacord cu ce spun ei? Puteţi argumenta? 
Întrebări pentru identificarea emoţiilor/ sentimentelor: 
-Ce sentimente v-au încercat pe parcursul activităţii? 
-Care a fost momentul cel mai emoţionant al activităţii? 
-Cum au gândit diferit ceilalţi? 
-La ce vă gândeaţi pe parcursul activitîţii? 
-V-a preocupat ceva anume la un moment dat? 



-Aţi fost surprinţi/supăraţi/entuziasmaţi/curioşi/confuzi/descurajaţi de ceva anume în această 
experienţă? 

    Activităţile experenţiale sunt printre cele mai eficiente instrumente de predare şi de 
învăţare.Învăţarea experenţială necesită iniţiativă din partea elevului, o „intenţie de a învăţa” şi o 
„fază activă a învăţării”.Ce este cu adevărat vital în învăţarea experenţială este ca individul să fie 
încurajat să se implice direct în experienţă, apoi să reflecte asupra acesteia folosindu-şi abilităţile 
analitice astfel încât cunoştinţele să fie fie înţelese mai bine şi reţinute pentru o perioadă mai lungă. 
 Activităţi de învăţare experenţială ce pot fi utilizate în afara şcolii: 
-Vizite la: Grădina Zoologică, Grădina Botanică, Planetariu 
-Vizite la: Fabrica de pâine, Pompieri, Cabinet stomatologic, Muzeul satului,bănci,Muzeul Apelor, 
Casa experimentelor,Mina de sare, peşteră,La colindat,etc. 
-Plimbări cu mijloace de transport în comun 
-La cumpărături în piaţa de legume şi fructe 
-Educaţie ecologică: implicare în proiecte „Sunt ecologist-protejez Pămâtul” , plantare de pomi şi 
flori; 
-Implicare în diferite proiecte umanitare: „Dăruieşte din inimă”- donare de fructe-legume, rechizite, 
jucării,etc. 

    Activităţi de învăţare experenţială în cadrul şcolii: 
-Implicarea în evenimente şi proiecte: Ziua Copilului, Ziua Mamei,Ziua Pământului,Arta de a 
iubi,Primul ajutor, 1Decembrie,Ziua prieteniei. 
-Activităţi de preparare a unui mic dejun sănătos în cadrul proiectelor de alimentaţie sănătoasă, 
îngrijirea pomilor din curtea şcolii, construirea de colivii pentru păsărele şi îngrijirea lor pe timpul 
iernii. 

    Jocul, povestea şi povestirea sunt metode ce pot fi folosite în cadrul lecţiilor, în diferite 
momente pentru a realiza obiectivele propuse.Ele vin să susţină, să completeze şi să aducă  beneficii 
în învăţare. 
Elementele cheie în a deveni un bun faciliator de jocuri sunt creativitatea şi adaptabilitatea. 
El,(facilitatorul/ profesorul) trebuie să fie atent la nevoile grupului,să se gândească la toate 
aspectele: limite, reguli,obiective să aibă un scop, să fie incitante, creatoare de energie. 

    Poveştile şi povestirile pe care le folosim trebuie să fie bine alese, să aibă valoare morală, nivel 
de provocare, element de încântare, să aibă sens în raport cu experienţa de viaţă sau să dea sens 
experienţei trăite. 

  Un exemplu de joc pe care l-am folosit la ora de ed. civică pentru ca elevii să se cunoască mai 
bine între ei, să afle informaţii despre pasiunile colegilor, preocupările acestora, să-şi dezvolte 
abilităţile de comunicare, viteza de reacţie, este jocul  „Bingo” . 
Descriere: 
Tipul jocului: comunicare activă, intercunoaştere 
Tematici acoperite: dezvoltare personală 
Timp necesar: 30 minute 
Materiale necesare: instrumente de scris, fişă de joc, recompense 
Obiectivele jocului: 
O1: Să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi relaţionare 
O2:  Să-şi exploreze curiozitatea în legătură cu ceilalţi colegi 
O3:  Să manifeste interes pentru activitate 
Regulile jocului 
Fiecare elev trebuie să se plimbe prin clasă, să interacţioneze cu ceilalţi colegi şi să găsească pe 
cineva pentru care afirmaţiile de pe fişă sunt adevărate(câte un copil pentru fiecare rubrică),apoi să 
scrie numele acestuia în dreptul afirmaţiei. 
Etapa de pregătire: 
Se împart fişele de joc,se analizează conţinutul( afirmaţii de genul: ştie să înoate, mănâncă dulciuri, 
a fost răutăcios,are un frate,etc.);se explică regulile 



Descrierea jocului : 
      Fiecare elev primeşte o fişă  de joc pe care se află 25 de rubrici.Elevii trebuie să se plimbe prin 
clasă, să găsească printre colegi pe aceia care îndeplinesc cerinţele şi să scrie numele acestuia în 
căsuţa desemnată în aşa fel încât să completeze o linie pe verticală sau orizontală.În acest moment 
el strigă „linie!”.Jocul se reia până când un elev realizează „Bingo! ( are toate rubricile completate  
cu numele unui coleg) 
Câştigătorul este recompensat cu o ciocolată sau fruct. 
Întrebări de debriefing şi evaluare: 
1.Cum s-a numit jocul? 
2. Care au fost regulile? 
3. Cum v-aţi simţit jucându-vă? Care au fost sentimentele,gândurile, emoţiile trăite? 
4. Aţi întâlnit mulţi copii cu acelaşi răspuns? 
5. Cum puteţi explica însemnătatea  acestui joc pentru voi? 
6. Care a fost cheia reuşitei? 
7. Cum credeţi că vă ajută această experienţă în celelalte activităţi? 
Fişă de lucru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Povestirile din cadrul orelor de Limba şi literatura română pot fi abordate din prisma învăţării 
experenţiale. 
 
Titlul povestirii: „Ce e mai uşor?” de V.Oseeva 
Tematici acoperite: responsabilitate socială, luarea deciziilor 
Valori promovate: responsabilitate, curaj, discernământ 
Timpul necesar: 30 min. 
Obiectivele urmărite: 
O1:Să desprindă învăţătura din text 
O2:Să-şi asume responsailitatea faptelor 
O3:Să demonstreze gândire critică atunci când ia decizii 
Textul: 
    Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure să culeagă ciuperci şi poame, şi să prindă păsări. S-au 
simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut ziua. Se însera când au pornit 
spre casă şi i-a cuprins frica. 
– Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! 
S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit ce să facă: să spună părinţilor lor o minciună, sau 
adevărul? 
Primul băiat zise: 

A vizitat un 
judeţ în 
apropierea 
noastră 

A citit o 
carte în 
ultima lună 

Mănâncă pizza 
săptămânal 

Are un frate Are cel puţin 
doi bunici 

A văzut o 
comedie în 
weekend 

Mănâncă 
dulciuri 

A fost la munte Cântă la un 
instrument 

Ştie să înoate 

Iubeşte 
anotimpul vara 

A fost 
răutăcios în 
ultimul 
timp 

A luat un 
calificativ mare 
în ultima 
săptămână 

A găsit ceva Are bicicletă 

E născut în 
august 

Cântă prin 
casă 

Bea suc natural Are tabletă Practică un 
sport 

Iubeşte natura Nu îi plac 
animalele 

Iubeşte marea Nu are 
telefon 

Nu are fraţi 



– Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să se sperie şi n-o să mă 
certe! 
Al doilea zise: 
– Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă certe! 
– Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e mai uşor să spui 
adevărul, fiindcă nu trebuie să mai scormoneşti nimic! 
Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu foc tatălui său despre 
lup, ca un făcut, tocmai atunci se pomeniră cu pădurarul. 
– Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el. Când auzi asta, tatăl băiatului se 
supăra foc. În primul rând, pentru că băiatul întârziase, şi, în al doilea rând, pentru că minţise. 
Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Dar, ca un făcut, tocmai atunci sosi 
bunicul la ei! Când află mama băiatului adevărul, se supăra foc. Cel de-al treilea băiat şi-a 
recunoscut vina cum a ajuns acasă. E drept că matuşa-sa a bombănit ce-a bombănit, dar pe urmă l-a 
iertat. 
Întrebări de debreafing: 
1.Care este titlul povestirii? 
2.Despre ce este vorba în povestire? 
3.Cum apreciaţi deciziile luate de copiii? 
4.Voi ce aţi fi făcut în locul lor? 
5.Aţi fost vreodată într-o situaţie similară cu a personajelor? Ce soluţii aţi găsit? 
6.Cum aţi proceda pentru a putea preîntâmpina astfel de situaţii? 
7.Care este morala desprinsă din povestire?Daţi exemple de proverbe care se potrivesc. 
8.Cum vă ajută învăţătura textului în viaţa voastră? 
Sugestii pentru follow-up: 
-Daţi exemple de proverbe care se potrivesc cu mesajul povestirii( Minciuna are picioare scurte; 
Ulciorul nu merge de multe ori la apă;) 
-Daţi exemple de alte lecturi în care personajele au folosit minciuna pentru a ieşi din anumite 
situaţii, dar până la urmă au fost descoperiţi. 
      Ca o concluzie pot spune că folosirea învăţării experenţiale în procesul de predare-învăţare-
evaluare este de un real folos, aducând plus valoare în actul educaţional. 
 
Bibliografie: 
-Laura Borbe, Maria Butzka, Sorana Pogăcean- Arhitecţii educaţiei,Curs- Strategii ale învăţării 
experenţiale,  Fundaţia Noi Orizonturi, Hunedoara, 2017 
-Mariana Morăraşu, Artur Bălăucă, Caiet de vacanţă cl.a-IV-a, Ed.Taida, Iaşi, 2014. 

 
 

259. STIMULAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN METODE MODERNE 
 

Prof.învăţ.primar: Şoancă Simona 
Şcoala Gimnazială Şăulia,judeţul Mureş 

 
Modalităţile  moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele 

timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe 
între elevi prin metodele moderne interactive. 

Prin interactivitate se înţelege o învăţare prin comunicare, prin colaborare,care produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe dorinţa de cooperare 
a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Enumăr câteva din avantajele interacţiunii: 
 Activitatea grupului este stimulată printr-un comportament competitiv în rezolvarea 

sarcinilor simple şi a sarcinilor complexe; 



 Obţinerea soluţiilor corecte se face prin emiterea mai multor idei de rezolvare; 
 Se dezvoltă capacitatea elevilor de a învăţa să lucreze împreună; 
 Se dezvoltă capacitatea de a vorbi şi scrie; abilitatea de a exprima retoric, poetic 

cuvintele spuse de personajele povestirilor sau poeziilor; 
 capacitatea să înţeleagă intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi 

în munca colectivă; 
 autoapreciere corectă a propriilor sentimente; 
 de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi de a investiga 

ştiinţific sarcinile, de a face deducţii. 
O învăţare durabilă, este aceea care are la bază participarea activă a elevului la descoperirea 

informaţiilor, a sensului şi utilităţii lor.  În lecţiile tradiţionale, formele predomi-nante de organizare 
a elevilor sunt cele frontale, când învăţătoarea lucrează simultan cu întreaga clasă şi toţi elevii 
rezolvă aceeaşi sarcină de lucru. 

În lecţiile centrate pe elev sunt dominante activităţile individuale şi în grupuri mici. Pentru 
crearea unui cadru eficient de învăţare este importantă echilibrarea instruirii frontale, individuale şi 
grupale . 

Primele încercări sunt nesigure sau constituie mici eşecuri, însă printr-o analiză  a activităţii 
proprii şi a elevilor, fiecare învăţătoare este capabilă să schimbe mediul educaţional în lecţie. În 
fiecare lecţie se introduce un element nou - tehnică, strategie, formă de organizare- iar după 
evaluarea rezultatelor se renunţă la anumite aspecte şi se aplică altele. Fiecare lecţie devine un mic 
experiment didactic prin care se confirmă sau se infirmă diferitele ipoteze de lucru pe care a fost 
fundamentată strategia de predare. 

Punctele forte ale activităţii organizate în grupuri mici sunt: 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
 creşterea gradului de implicare în activitate; 
 creşterea responsabilităţii elevului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de grup; 
 creşterea eficienţei învăţării; 
 dezvoltarea abilităţii de cooperare; 
 dezvoltarea identităţii personale; 
 schimbarea atitudinii faţă de mediul educaţional şcolar. 

Este necesară inovarea în domeniul metodologiei didactice şi a căutării de noi variante 
pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din şcoală, prin directa implicarea a elevului 
şi mobilizarea efortului său cognitiv. 

 
În continuare prezint câteva din noile metode şi tehnici interactive de grup, menite să 

contibuie la diversificarea metodologiei didactice existente. 
    Exemplele te ajută să rezolvi rapid, plăcut şi atractiv problemele metodologice şi să-ţi 

organizezi cât mai creativ şi personalizat actul didactic. 
 
1. ÎNTREBĂRILE 
 Metodele de gândire critică se bazează pe folosirea unei game largi de întrebări care 

stimulează participarea elevilor la discuţie şi să determine soluţiile din perspective variate. 
 Nu sunt recomandate: 
 întrebările închise ( cu răspuns „da” sau „nu” ); 
 întrebările care direcţionează răspunsul ( „nu este aşa că…” ); 
 întrebările care solicită exclusiv memoria 
 
TIPURI DE ÎNTREBĂRI CARE STIMULEAZĂ GÂNDIREA CRITICĂ: 
 Ce s-a întâmplat?  (elevii sunt ajutaţi să-şi clarifice perspectiva asupra problemei) 
 De ce s-a întâmplat?  (elevii sunt ajutaţi să înţeleagă cauze, efecte) 
 De ce au făcut aşa?  (permite deplasarea accentului spre căutarea motivelor, cauzelor 

interioare) 



 Se putea face şi altfel?  (se încurajează ideea că acţiunile sunt de fapt rezultatul unei 
alegeri sau sunt influenţate de faptul că nu au ales cea mai bună alternativă posibilă) 

 Poţi să faci şi tu?  (este deschisă ideea transpunerii teoriei în practică) 
 Ce ai fi făcut tu dacă erai într-o asemenea situaţie? Ce crezi că a simţit cel în cauză? 

Ce ai fi simţit tu într-o asemenea situaţie?  (permit observarea măsurii în care elevii folosesc 
empatia în anumite situaţii, în ce măsură pot identifica alternative, dar şi dezvoltarea inteligenţei 
emoţionale a elevilor) 

 A fost drept/corect/ ? A fost greşit? De ce?  (permit urmărirea stadiilor dezvoltării 
morale) 

 
2.ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT 
o Realizaţi pe tablă un tabel cu trei coloane, astfel: 
 
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVAŢAT 
 o Cereţi elevilor să procedeze la fel, împărţind foaia caietului în trei coloane 
o Anunţaţi subiectul şi cereţi elevilor să spună ce ştiu despre subiectul respectiv. 

Aceste idei vor fi notate în prima coloană 
o Treceţi în coloana a II-a elementele necunoscute, ideile despre care au îndoieli sau 

care ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă 
o Discutând cu elevii, folosind materialele complementare, dobândind cunoştinţe 

referitoare la acel subiect, clarificaţi necunoscutele sau problemele înţelese greşit. Puteţi utiliza 
lucrul în echipă pentru obţinerea de noi informaţii. 

o După ce elevii au terminat lucrul, discutaţi despre elementele noi pe care şi le-au 
dobândit. Treceţi aceste idei în coloana a III-a. 

o Cereţi elevilor să compare: 
- ce ştiau iniţial, ce au învăţat 
- ce doreau să înveţe, ce au învăţat 
o Decideţi apoi împreună cu elevii dacă mai sunt probleme care ar trebui clarificate şi 

dacă sunt, clarificaţi-le. 
 
3.TURUL GALERIEI 
 Elevii,în grupuri de câte 3 sau 4, lucrează la o problemă - sarcină de învăţare - care 

se poate materializa  într-un produs – schemă, desen, inventar de idei – realizat pe o foaie de hârtie 
 Produsele muncii grupurilor se expun pe pereţii clasei, transformaţi astfel într-o 

adevărată galerie expoziţională  
 La semnalul profesorului grupurile trec, pe rând, pe la fiecare produs pentru a 

examina şi discuta produsele propuse de colegi. Pot nota observaţii şi pot face comentarii pe 
materialele expuse 

 După ce se încheie „turul galeriei” , grupurile îşi reexaminează propriile produse. 
Citesc comentariile celorlalte grupuri şi, dacă este cazul, discută observaţiile şi comentariile 
colegilor lor pe propriul lor produs. În final se comentează împreună cu profesorul rezultatul 
activităţii.  

 
AVANTAJE ALE UTILIZĂRII ACESTEI METODE: 
- se realizează interacţiunea directă între elevi ( în grupul iniţial ) şi indirectă cu 

ceilalţi colegi (prin intermediul produselor muncii acestora); 
- elevii sunt încurajaţi să îşi exprime propriile idei şi opinii, să le discute cu ceilalţi şi 

să găsească împreună soluţii la problemele analizate, cântărind alternativele; 
- învăţarea prin cooperare dezvoltă capacităţile intelectuale ale elevilor (de a gândi, a 

înţelege, a comunica eficient, a fi creativ etc.) pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. 
Metoda poate fi folosită, de exemplu, în cadrul temelor: 
- „Alfabetul toamnei”, clasa a II-a  



- „Cartea toamnei”, clasa a II-a  
- „Balada unui greier mic,de G.Topârceanu” , clasa a II-a 
 
  4. METODA CUBUL 
 Etapele metodei/ procedura : 
  A . Se confectioneaza un cub , pe ale carui fete se noteaza instructiuni de tipul :  
  1. Descrie! ( cum arata ? ) 
  2. Compara ! ( cu cine /ce se aseamana si de ce /ce difera ? ) 
  3 . Asociaza ! ( la ce te face sa te gandesti ? ) 
  4. Analizeaza ! (  ce contine , din ce e facut ? ) 
  5. Aplica !  
  6. Argumenteaza pro sau contra ! ( e bun sau rau ? )                                                                          
  B . Anuntarea temei : joc didactic “Calatorie in lumea personajelor din basme” _ C.L.R 
  C . Copiii investigheaza ( în grup ) materialele ce le sunt puse la dispoziţie : siluete , puzzle 

, jetoane . 
  D . Grupa e impartita in 6 subgrupe , fiecare grupa urmand sa examineze perspective unei 

fete a cubului , indicata de învăţătoare , dupa cum urmează : 
 Subgrupa 1 va raspunde urmatoarei cerinte, realizand descrierea: “ descrie personajul 

principal din povestea,,Scufiţa Roşie,, de Ch.Perrault !” 
 Subgrupa 2 va realiza compararea, raspunzand cerintei : “cu cine seamana lupul din 

povestea Scufiţa Roşie ?”  
 Subgrupa 3 relizeaza asocierea : “asculta fragmentul urmator ce pe suport C.D. sau  caseta si 

spune din ce poveste face parte !” sau “ asculta fragmentul si indica silueta personajului care se face  
auzit! “ 

 Subgrupa 4 analizeaza : “ analizeaza drumul parcurs de Scufiţa Roşie şi precizează care sunt 
obstacolele prin care va trece aceasta !” sau “analizează şi spune ce conţine lada pe care a ales-o 
fata babei / moşneagului!” 

 Subgrupa 5 aplica : “ folosind siluetele personajelor ( urs / vulpe ) redati fragmentul din 
povestea “Ursul pacalit de vulpe “ in care ursul cere vulpii peste ! “ sau “dramatizati fragmentul din 
povestea “ Scufita rosie “ in care Scufita se arata mirata de aspectul ciudat al asa-zisei bunici !” 

 Subgrupa 6 argumenteaza pro sau contra ( e bun sau rau ? de ce? ): “ alege jetoanele care 
ilustreaza faptele bune / rele din povestea  Fata babei si fata mosneagului  de Ion Creanga , 
asociindu-le semnul + pentru fapte bune si semnul _ pentru fapte rele! “ sau “ cu ce personaj ai dori 
sa semeni si de ce ?” sau” care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ? Argumentati!”  

 “ Cocosul a baut toata apa din fantana fiindca-i  era sete. “  
 “ Iepurasul ( din povestea Coliba iepurasului ) avea o coliba din gheata si vulpea una din 

coaja de tei “. 
 Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de 

semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a 
predării, învăţarea nu are loc. Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât 
cunoaşterea faptelor. 

 Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente şi 
prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja,eiinteracţionează unii cu alţii,iarînvăţarea este 
mediată. Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări. 
Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat de modul în care 
elevii învaţă cu înţelegere. 
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260. TEMELE PENTRU ACASĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI OBLIGATIVITATE 
 

Prof. pentru înv. primar : Butnariu Gabriela 
Şcoala Gimnazială Timişeşti 

 
Odată devenit şcolar, copilul începe să aibă propriile responsabilităţi, mult mai mari decât 

atunci când se ducea la grădiniţă. În primul rând, începe să aibă responsabilităţi în ceea ce priveşte 
viitorul său, în devenirea sa ca adult. Printre responsabilităţile sale se află şi „temele pentru acasă”. 

Temele reprezintă, pentru copii, un mijloc de a-şi „consolida” cunoştinţele dobândite la 
şcoală, iar pentru părinţi, un mod concret de a se implica în procesul educaţional. Elevii trebuie să 
înţeleagă de ce primesc teme pentru acasă: ca să îşi „fixeze” informaţiile primite la ore, să se 
pregătească pentru zilele următoare de şcoală, să aibă „motiv” de a recurge la surse de informare 
suplimentare:dicţionare, cărţi, enciclopedii, internet, etc. În acelaşi timp, temele îi ajută pe copii să 
devină mai încrezători în capacitatea lor de decizie, să dorească să s informeze, dar şi să devină mai 
disciplinaţi, să îşi planifice timpul şi să respect „termenele limită”. 

Necesitatea  temelor pentru acasă este discutabilă, existând păreri pro şi contra. Astfel, 
asociaţiile profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie au cerut interzicerea temelor pentru elevii 
din ciclul primar. O moţiune din partea Asociaţiei Învăţătorilor şi Profesorilor din Marea Britanie a 
cerut chiar şi instituirea uni Comisii Regal care ar trebui să ancheteze de ce sunt copii nefericiţi la 
şcoală. 

Unul dintre liderii de sindicat ai profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie a declarat că 
dificultatea ridicată a temelor ar putea dezvolta repulsie faţă de şcoală şi educaţie, mai ales în rândul 
copiilor din mediile mai sărace. Şi asta pentru că volumul şi dificultatea temelor nu i-ar sprijini pe 
copii să îşi rezolve temele singuri, ceea ce i-ar defavoriza în comparaţie cu copiii care primesc 
sprijinul familiei. 

Guvernul britanic a răspuns că temele nu sunt obligatorii, dar că sunt încurajate pentru că ar 
juca un rol cheie în procesul de învăţare. Instrucţiunile din prezent ale ministerului pentru şcolile 
din Marea Britanie includ temele pentru acasă în toţi anii. Acestea spun că pentru elevii de clasa a I 
a într-o săptămână temele pentru acasă nu trebuie să depăşească cumulat o oră pe săptămână. 
Temele ajung până la 90 sau chiar 150 de minute pe zi pentru elevii de 16 ani.Argumente pro: 

Argumentul 1. Ajută la însuşirea noţiunilor redate în orele de curs  
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse 

tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea 
teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor 
şi nu în mod mecanic. Acest lucru îi va fi viitorul membru al societăţii de un real folos pentru că va 
reţine noţiunile învăţate pe o perioadă mai lungă de timp şi va putea apela la acestea oricând va avea 
nevoie. 

Argumentul 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru elev de a-şi petrece 
timpul liber 

Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă a 
acestuia, ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă. Tot în acest fel 
copilul va căpăta mai multă încredere în modul său de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor 
pentru acasă reprezintă o modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte 
activităţi care s-ar putea să un fie benefice pentru educaţia lui. 

Argumente contra 
Argumentul 1: Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a 

copiilor. 



Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de 
numeroase tentaţii (de ex. calculatorul, televizorul, etc.). Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea 
ocupaţi pentru a-şi supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, 
oricât de bine intenţionate ar fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor, 
acestea nu îşi îndeplinesc scopul pentru care a fost impuse. 

Argumentul 2. Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasă. 
Orice aplicaţie care poate fi dată ca temă pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată 

în clasă. Distincţia şcoală – acasă este similară pentru elev cu cea muncă – timp liber. De altfel, 
dacă şcoala îl pregăteşte pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea ce elevul are de 
demonstra va trebui să se petreacă la locul de învăţare. Odată ce se află în afara cadrului formal, va 
fi dificil pentru elev să ia în serios sarcina de lucru care i-a fost trasată. Mai mult, toate 
instrumentele d lucru de la şcoală pe car le asociază cu învăţatul nu vor fi regăsite acasă. Este 
preferabil aşadar ca activităţile de verificare a deprinderilor şi cunoştinţelor învăţate să se petreacă 
în clasă. 

Cercetări recente au aruncat dubii privind eficienţa acestor teme care ar deveni în unele 
cazuri chiar contraproductive. Deja unele şcoli particulare a interzis practica temelor pentru acasă 
pentru elevii din ciclul primar. Temele pentru acasă nu duc la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, 
fiind mai mult o pierdere de vreme, potrivit unui studiu al Universităţii tehnice din Dresda. 

Volumul de muncă necesar efectuării temelor pentru acasă trebuie să se înscrie în limite 
rezonabile (sunt suficiente recomandări pentru sarcinile suplimentare). Un număr mai mare de 
exerciţii duce la lucru de mântuială, copiere, abandonarea întregii teme, refuz faţă de abordarea 
temei. Tema trebuie să fie în corespondenţă cu posibilităţile elevilor şi să fie legată de însuşirea şi 
aplicarea cunoştinţelor predate. Ea trebuie dată diferenţiat, atunci când între elevii aceleiaşi clase 
sunt diferenţe mari în cea ce priveşte capacitatea sa pregătirea lor. Tema trebuie să fie  însoţită de 
explicaţi ajutătoare, de indicaţii potrivite. Când tema presupune artificii de calcul sau cere o 
pricepere deosebită, elevilor trebuie să li se atragă atenţia asupra acestui aspect (exerciţiile cu *). 
Mulţi elevi învaţă pe de rost metode dec rezolvare a unor probleme şi îşi formează şabloane pe care 
le aplică automat. Este greşită afirmaţia că elevii învaţă pe de rost algoritmi. Cu siguranţă, 
algoritmii importanţi, rezultat al analizei şi cercetării îndelungate, trebuie reţinuţi, dar uzându-se de 
logica acestora. 

Învăţătorul are obligaţia să-i înveţe pe elevi cum să-şi facă tema, nu să creeze în permanenţă 
un climat ce determină ca necesitate apariţia meditatorului (un mediator păgubos între elev şi 
profesor şi nu o prelungire a acestuia din urmă). Temele de acasă îşi ating scopul dacă sunt 
controlate în permanenţă de profesor. 

Din păcate, pentru unii copii şi implicit pentru părinţii lor, momentul efectuării temelor se 
transformă într-un adevărat coşmar. Iată câteva cauze care duc la această situaţie, precum şi 
eventuale soluţii de rezolvare a disfuncţionalităţilor apărute: 

1. O atitudine greşită faţă de muncă, atitudine formată în familia în ce copilul este tratat ca 
un prinţişor,nu este implica în nicio activitate gospodărească, nu i se dă nicio sarcină, nu are nici 
responsabilitate. Copilul devine pur şi simplu leneş şi i se pare absolut normal să nu facă nimic, deci 
nici temele. 

2. Inexistenţa unui program zilnic care să-i ordoneze activităţile. Micul şcolar trebuie să ştie 
că timpul lui este preţios, că principala lui activitate este cea şcolară, că munca alternează cu 
odihna. Acest program trebuie stabilit în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
fiecărui copil şi cu consultarea acestuia. După venirea de la şcoală, este bine să urmeze cel puţin o 
oră de odihnă, timp acordat unor activităţi care îi fac deosebită plăcere copilului. Cele mai indicate 
sunt jocurile în aer liber, plimbarea mişcarea, să se evite televizorul sau calculatorul. Dacă s-au 
obişnuit să doarmă după amiaza şi acest lucru nu le afectează somnul de noapte, este foarte bine; 
dacă nu pot dormi nu trebuie să-i obligăm cu orice preţ, vor obosi mai mult. Unii copii obişnuiesc 
să-şi facă temele imediat ce vin de la şcoală. Ei simt nevoia să-şi îndeplinească sarcinile, pentru o 
deplină libertate ulterioară. Dacă reuşesc acest lucru cu succes, le permitem şi această modalitate, 
pentru că sunt genul de persoane pe care le oboseşte mai tare gândul că au ceva de făcut decât 



activitatea în sine şi oricum nu s-ar odihni. Reţinem însă ca regulă generală pauza între programul 
de la şcoală şi cel de acasă cu accent pe petrecerea timpului în aer liber. 

3. Volumul mare al temelor. Unii elevi dezarmează când văd că au prea multe teme de făcut. 
Est bine să nu rămână niciodată cu restanţe, iar în zilele când au mai puţine teme să rezolve şi la alte 
materii, chiar dacă nu le au a doua zi. O strânsă colaborare a şcolii cu familia poate rezolva această 
problemă. 

4. Exigenţa prea mare din partea părinţilor. Uneori, mai ale în clasele primare, părinţii 
obişnuiesc să rupă foile din caiet atunci când nu sunt mulţumiţi de scrisul copiilor. Pare o măsură 
justificată, dar este mult mai bine ca părintele să-l urmărească îndeaproape pe copil, astfel încât să 
nu se ajungă la această situaţie, pentru că ruperea foii îl demobilizează pe copil, înseamnă negarea 
întregii lui munci. Replici de genul „Scriu dacă promiţi că nu-mi mai rupi foaia” trebuie să-l facă pe 
părinte să-şi schimbe tactica. Unii părinţi obişnuiesc să le mai dea de lucru „suplimentar” copiilor în 
afară de tema avută la şcoală. Este bine ca înainte de a face acest lucru să se informeze câte ore de 
activitate a avut copilul în ziua respectivă, ce teme are de rezolvat, pentru a evita supraîncărcarea. 

5. Obiceiul de a „trage de timp”. Foarte mulţi copii în timp ce fac temele găsesc tot felul de 
motive de întrerupere a lucrului: încep să povestească ce-au făcut la şcoală, caută o carte, se mai 
uită la televizor, îşi ascut creioanele, în acest fel timpul acordat temelor se lungeşte foarte mult. Este 
unul din cele mai dăunătoare şi obositoare obiceiuri. Părintele trebuie să fie foarte strict în această 
privinţă (îmi povesteşti după ce termini…, îmi arăţi după ce termini…,), să-i dea o limită de timp şi 
efectiv să nu-i permită să facă altceva din momentul în care a început efectuarea temei. Între două 
materii poate avea o pauză scurtă, asemenea programului de la şcoală. Copilul trebuie să înţeleagă 
că, dacă va prelungi în mod nejustificat timpul acordat temelor, consumă din timpul pe care l-ar 
putea aloca activităţilor lui preferate. 

6. Este greşit să i se promită diverse recompense pentru a-şi efectua temele. Copilul trebuie 
să conştientizeze că aceasta este responsabilitatea lui şi nu a părintelui, că aşa cum are drepturi, are 
şi obligaţii, că va trebui să suporte nişte consecinţe atunci când nu-şi va rezolva sarcinile. În acelaşi 
timp, trebuie încurajat în permanenţă („sigur vei reuşi să rezolvi problema”, „dacă eşti atent vei 
termina mai repede”, „astăzi ai scris mai bine decât ieri”). Părintele nu va sta tot timpul lângă copil 
„să-l păzească”, pentru că acesta se va obişnui aşa şi nu va mai vrea să-şi facă temele decât în 
prezenţa acestuia. Dacă la începutul clasei a I a supravegherea este mai strictă, odată cu trecerea 
timpului, părintele intervin doar din când în când cu eventuale corecturi şi explicaţii, acordându-i 
treptat copilului independenţă, posibilitatea d a-şi rezolva singur sarcinile, de a căpăta încredere în 
propriile puteri. Trebuie evitate extremele, un părinte cicălitor, care face obsesie din temele 
copilului, fiind la fel de iresponsabil ca şi părintele care nici măcar nu ştie dacă copilul lui are sau 
nu teme de rezolvat. 

ROLUL ŞI IMPORTANŢA TEMELOR OPŢIONALE ŞI ALTERNATIVE PENTRU 
ACASĂ 

De ce la dau învăţătorii teme elevilor? 
Pentru a revedea şi a înţelege mai bine ceea ce s-a discutat în clasă 

- pentru a-şi însuşi mai rapid informaţiile predate la şcoală 
- pentru a înţelege ce se va discuta în ziua următoare la ore 
- pentru a se obişnui de mici să consulte diferite resurse precum cărţile din bibliotecă, 

enciclopediile, dicţionarele 
- pentru a explora subiectul mai amănunţit faţă de ce face la şcoală în timpul unei ore de 

curs 
Temele pentru acasă reprezintă o verigă importantă în procesul instructiv educativ, 

momentul în care se consolidează cunoştinţele, se clarifică unele aspecte care nu au fost pe deplin 
înţelese, Copilul are posibilitatea să lucreze singur, „să arate ce poate’, să ia hotărâri, să găsească 
soluţii, să dovedească faptul că est responsabil. 

Temele îl ajută pe copil să-şi dezvolte aptitudini şi obiceiuri pozitive. Elevul învaţă să 
lucreze independent; el este nevoit să se autodisciplineze şi să-şi asume responsabilitatea de a se 
prezenta la scoală cu tema făcută şi lecţia învăţată. În acest punct copilul se confruntă pentru prima 



dată în viaţă cu programarea timpului şi cu întâlnirea unui termen limită. În general, este bine ca 
temele să fie privite ca o experienţă benefică, iar copiii trebuie să fie încurajaţi să înveţe. 

Constituind o prelungire firească a activităţii desfăşurate de învăţător în clasă, temele pentru 
acasă fac parte din structura lecţiei. Ele trebuie să realizeze următoarele sarcini: 

- să devină un mijloc de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor dobândite în lecţie; 
- să favorizeze formarea priceperilor şi deprinderilor; 
- să stimuleze capacităţile intelectuale, creativitatea elevilor; 
- să cultive interesul pentru studii; 
- să formeze deprinderi de muncă independentă şi de autocontrol; 
- să educe la elevi atenţia, ordinea şi punctualitatea, perseverenţa şi capacitatea de a învinge 

dificultăţile; 
- să permită o evaluare adecvată în raport cu obiectivele stabilite. 

Temele nu trebuie folosite niciodată ca pedeapsă. Ca principiu, acestea reprezintă o exersare 
a celor pe care copilul – elev le învaţă în timpul orelor de curs, de data aceasta activitatea fiind una 
independentă. În acest fel, se doreşte ca rezultat final consolidarea informaţiilor acumulate la 
cursuri, dar şi dobândirea abilităţilor necesare pentru satisfacerea unor sarcini, car presupun reguli, 
utilizarea cunoştinţelor şi a altor instrumente ce vin să îl susţină în satisfacerea sarcinii (căutarea 
unor cuvinte în dicţionare, utilizarea calculatorului, înscrierea la bibliotecă…). 

Copiii care acordă o atenţie mărită temelor se descurcă mai bine la şcoală, iar meritele lor 
sporesc pe măsură ce avansează în vârstă şi trec de la şcoala generală spre liceu, de la liceu la 
facultate, de la facultate la masterat şi lista poate continua. Se ştie că îndeplinirea unei 
responsabilităţi precum scrierea temelor îl ajută pe copii să-şi dezvolte obiceiuri şi atitudini 
comportamentale pozitive. 

Datorită temelor, părinţii descoperă multe lucruri legate de educaţia copilului. Părinţii ar 
trebui să îl încurajeze pe acesta să renunţe la orele libere petrecute în faţa televizorului sau a 
calculatorului în favoarea cărţilor. Tema reprezintă o oportunitate pentru elev de a cunoaşte cât mai 
mute lucruri noi, dar şi pentru părinte, care are ocazia de a se implica activ în educaţia copilului. 

Un studiu realizat în 2006 de psihologii de la Universitatea din Illinois, SUA, a arătat că 
performanţele elevilor depind în mare măsură de atitudinea pe car părinţii o au faţă de tot ceea ce 
înseamnă „şcoală” şi de modul în care părinţii îşi ajută copiii la rezolvarea temelor pentru acasă. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Barbu, Maria, Tehnici şi instrumente de evaluare a randamentului şcolar la 
matematică, Revista Învăţământul primar, nr. 1/1991; 

2.  Cucoş, Constantin Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
3. Dima, Emilia Metode alternative de evaluare, Revista Învăţământul primar, nr. 

4/2000; 
4. Ionescu, M. Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj Napoca, 2003  
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         Tratarea diferenţiată înseamnă, în esenţă, adaptarea învăţământului modern la particularităţile 
individuale psiho-fizice ale copilului şi tânărului, influienţarea intructiv-educativă a elevului  
potrivit particularităţilor sale, înleslind prin aceasta descoperirea şi cultivarea aptitudinilor, 
înclinaţiilor, intereselor lui, pregătirea la nivelul posibilităţilor de care dispune, creearea unui cadru 
favorabil formării personalităţii. “Interesul  educatorilor nu trebuie să fie tocirea particularităţilor 
individuale până la dispariţia lor, ci respectarea acestora, pentru ca prin educaţie şi instrucţiune 
fiecare individualitate să poată fi transformată  într-o personalitate umană, capabilă să creeze noi 
valori materiale şi spirituale. Pe bună dreptate, se afirmă că “ignorarea trăsăturilor individuale-
datorită unei atitudinini relatoare pedagogice-echivalează cu un act de miopie educative” şi, 
dimpotrivă, “înţelegerea caracteristicilor activităţii individului, a reacţei lui într-o anumită 
împrejurare este extrem  de importantă pentru a putea prevedea şi influenţa comportarea sa.” 
          Într-un sens mai larg, adaptarea învăţamantului la alte realităţi pedagogice  ce depăşesc pe 
cele individuale (mediu, profesiune, sex) poartă denumirea de diversificare. 
          Ideea  luării în considerare a particularităţilor individuale ale elevilor- care, datând încă din 
antichitate, a fost ridicată, la sfârşitul secolului trecut la rang de principiu didactic, sub denumirea 
de “principiul individualizării învăţământului”- este abordată astăzi într-o optică deosebită de cea 
din trecut, pe baza achiziţiilor moderne ale psiho-pedagogiei. Spre deosebire de psihologia clasică, 
care concepea inteligenţa  ca “o facultate dată odată pentru totdeauna…”şi de educaţia tradiţională 
care “l-a trădat totdeauna pe copil ca pe un mic adult ignorant…”sarcina educatorului constând “nu 
atât în a forma gândirea, cât în a o mobila…”, psihologia genetică a adus date noi referitoare la 
natura proprie a  copilului, la  legile  constituţiei psihologice a  individului  şi la legile  dezvoltării 
lui.” Gândirea copilului  diferă  calitativ de a noastră…” din punct de vedere structural, deşi 
funcţionează la fel ca gândirea noastră. Admiţând variaţiile structurilor logice care îndeplinesc 
funcţiile gândirii şi care “sunt susceptibile de dezvoltare…”rezultă că “obiectivul principal al 
educatorului constă  în a forma raţiunea intelectuală şi morală.” 
          Interpretând legile şi stadiile dezvoltării intelectuale din punctul de vedere al educaţiei, 
J.Piaget atrage atenţia asupra faptului ca “fiecare stadiu de dezvoltare este caracterizat într-o măsură 
mult mai mică printr-un continut fix al gândirii, decât printr-o anumită putere, printr-o anumită 
activitate potenţial susceptibilă de a conduce la cutare sau cutare rezultat în funcţie de mediul în 
care trăieşte copilul”. J.Piaget a demonstrat, de asemenea, că sistemele intelectuale-necesare 
procesului de înţelegere a celor învăţate, proces de care depind efectele învăţării- au un caracter 
evolutiv. Ele apar şi se dezvoltă cu vârsta, într-o anumită ordine, jalonând marile perioade ale 
dezvoltării intelectuale. Dar aceasta evoluţie nu este legată strict de vârsta cronologică. Datele 
moderne  ale psihologiei şi pedagogiei au arătat că ambianţa culturală, mediul social pot influienţa, 
atât rapiditatea cu care are loc această derulare de stadii în dezvoltarea intelectuală, cât şi natura 
însăşi a schemelor intelectuale de bază.Totodată, trecerea la o perioada superioară în dezvoltare 
intelectuală poate depinde de învaţarea  însăşi, de natura exerciţiului, a solicitărilor la care este 
supusă activitatea intelectuală, “ajungem, cu aceasta, la una din problemele- cheie ale 
psihopedagogiei contemporane şi anume, posibilitatea de a accelera prin exerciţiu dezvoltarea 
intelectuală.” 
           În una din tezele fundamentale L.S.Vigotski, stabilind ca procesele dezvoltării nu coincide cu 
procesele învăţării, că ele merg în urma proceselor învăţării, care creează zona celei mai apropiate 
dezvoltări, conchide ca “sarcina şcolii constă în a-l impulsiona pe copil pe toate căile tocmai în 
această directivă, în a dezvolta la el ceea ce este de fapt  insuficient  dezvoltat.” “Învăţarea-arată 
autorul-care se orientează după ciclurile deja încheiate ale dezvoltării apare ca inactive din punctul 
de vedere al dezvoltării generale a copilului: ea nu atrage după sine procesul de dezvoltare, ci 



rămâne în urma lui…teoria despre zona celei mai apropiate dezvoltări permite avansarea 
formulei…potrivit căreia este satisfacatoare numai acea învaţare care împinge înainte dezvoltarea”. 
         Datele psihologiei şi pedagogiei contemporane reprezintă argument de natură să confere 
sensuri şi semnificaţii noi acţiunii de respectare a particularităţilor individuale ale copiilor în 
procesul instructiv-educativ. Anume, nu se pune problema de a urma orbeşte particularităţile 
copilului, deoarece însăşi sfera şi natura acestora se modifică în procesul educaţiei, care poate 
produce adevarate salturi calitative. Cunoscând atât caracteristicile psihologice ale particularităţilor 
de vârstă ale copilului, cât şi legile psihologice şi mecanismele formării  personalităţii în ansamblu, 
trebuie să folosim acele metode şi procedee care să stimuleze dezvoltarea copilului, s-o orienteze în 
direcţia obiectivelor  educaţionale. Este, astfel, necesar ca în aceasta acţiune să avem în vedere 
dinamica dezvoltării psiho-somatice a copilului să ne bizuim mai ales pe caracteristicile care încep 
să se manifeste la o anumită vârstă şi pe  acestea să le accelerăm în sensul legităţilor dezvoltării. În 
acest sens, se recomandă ca procesul de învăţământ să se bazeze nu numai pe nivelul actual al 
dezvoltării, adică pe funcţiile  psihice de acum formate , ci şi pe capacităţile potenţiale, pe funcţiile 
în formare, cu alte cuvinte, pe zona dezvoltării imediate. Învăţarea  trebuie să contribuie la 
transformarea zonei de dezvoltare imediată în dezvoltarea actuală. În acest caz sarcina pe care 
copilul o poate rezolva astăzi numai dacă primeşte ajutor, mâine va trebui să o rezolve independent. 
Pe de altă parte, este semnificativă aprecierea larg răspandită potrivit căreia descoperirea principala 
psihopedagogiei actuale este depistarea mijloacelor de accelerare a evoluţiei intelectului, 
preocupare impusă de necesitatea adaptării omului la ritmul rapid de dezvoltare a societăţii 
moderne. 
           În baza acestor date ştiinţifice referitoare la posibilitatea stimulării prin educaţie a dezvoltării 
personalităţii la diferite perioade de vârstă, activitatea diferenţiată cu elevii ciclului primar trebuie 
să aibă ca obiectiv principal luarea în considerare anume în acest sens a particularităţilor elevilor la 
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Respectiv, este necesar ca, în activitatea 
instructiv-educativă-pornindu-se de la nivelul real, atins de copil în fiecare moment dat- să  se 
urmărească impulsionarea dezvoltării şi pregătirii lui la un nivel  superior, prin solicitarea la eforturi 
din ce în ce mai mari, dar obiectiv posibile pentru el. 
          În felul acesta , se previne practica frecvent  întâlnită în şcoală, de a considera clasa ca o 
formaţiune omogenă de elevi şi de a o trata în consecinţă uniform, nivelator, având, în cel mai bun 
caz, drept reper asa –numitul “elev mediu” care- analizat sub aspectul structurii funcţionale 
psihofizice, al ritmului de dezvoltare, al proceselor cognitive, morale, afective, voliţionale-în 
realitate nu există. Într-adevar, întâlnim frecvent “elevi mediocri” din punctul de vedere al pregătirii 
în raport cu colectivul clasei. Orientarea în desfăşurarea procesului de învăţămănt după aceasta 
categorie n-ar fi o greşeală în sine, atât timp căt nu ar diminua şi chiar exclude-aşa cum se întâmplă 
adesea- preocuparea faţă de toţi elevii, preocupare ce trebuie sa fie esenţială pentru cadrul didactic. 
Ori, practica demonstrază cu destulă evidenţă faptul ca în cazul organizării procesului de instruire 
numai după nivelul elevilor mediocri, rezolvarea sarcinilor didactice este uşoară pentru elevii buni 
şi grea pentru cei slabi. Din aceasta cauză unii se plictisesc, sunt dezinteresaţi de activitate, şi nu 
reuşesc să ţină pasul. Astfel, că nici una din categoriile de elevi nu beneficiază de condiţii favorabile 
pentru a fi stimulate în dezvoltarea şi pregătirea sa în funcţie de potenţialul de care dispune. O 
asemenea deficienţă poate fi corectată numai prin activitatea diferenţiată corespunzător 
particularităţilor fiecarui elev. 
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262. METODE DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE CITIT-SCRIS 

ÎN CICLUL PRIMAR PRIN UTILIZAREA STRATEGIILOR 
SEMI-GLOBALE ÎN CADRUL PROIECTELOR TEMATICE 

 
Iacobescu Liliana, Grădinița cu P.P. Nr. 3 

 
Metoda de formare a competențelor de citit – scris în ciclul primar ilustrează diferite metode 

utilizate în diferite sisteme de învățământ pentru achiziționarea citit-scrisului după ce profesorul 
surprinde elemente edificatoare ale procesului de citit-scris. Principala caracteristică a dezvoltării 
limbajului în ciclul primar este determinată de faptul că limba devine un obiect de învăţământ, fiind 
însuşit în mod conştient şi sistematic sub toate aspectele sale importante: fonetic, lexical, semantic, 
gramatical, stilistic etc. La început, micii şcolari învaţă să desprindă diferite unităţi din ansamblul 
emisiei verbale (fonemele, cuvintele, propoziţiile şi frazele). Ulterior îşi însuşesc regulile 
gramaticale de utilizare a limbajului. Astfel, pentru ca elevii să poată avea acces la toate ariile 
curriculare într-un mod eficient, trebuie să fie capabili să citească (şi să scrie) cel puţin la nivelul 
operaţional. O categorie aparte de factori care influenţează achiziţia citit-scrisului (şi care fac 
obiectul studiului de faţă) este reprezentată de caracteristicile procesului instructiv-educativ în 
vederea optimizării dezvoltării acestor instrumente de muncă intelectuală. Succint prezentaţi, aceşti 
factori sunt reprezentaţi de: 

- Locul lecturii în programul şcolar; 
- Diversitatea suporturilor de lectură, a materialelor didactice; 
- Varietatea abilităţilor şi strategiilor de lectură pe care elevii sunt solicitaţi 

să le folosească;  
- Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii 

proprii la textele citite; 
Unul dintre obiectivele specifice este identificarea factorilor care influenţează formarea şi 

dezvoltarea competenţelor de citit-scris ale elevilor din învăţământul primar, care determină 
succesul, respectiv eşecul şcolar al elevilor din acest ciclu de învăţământ şi a strategiilor cu puternic 
caracter formativ (factori ce ţin de caracteristicile procesului instructiv-educativ, evidenţiaţi în 
studiul PIRLS 2006). După Marshall şi Newcombe (1973), în procesul învăţării scris-cititului sunt 
folosite două căi:  

a) Calea fonologică sau indirectă – prin care se identifică corespondenţa dintre sunete şi 
litere, se segmentează cuvintele în unităţi mai mici şi apoi se formează întregul. Pe această cale, 
elementele de intrare se transformă într-un cod fonologic. Calea fonologică implică două procese 
fundamentale ale gândirii: analiza şi sinteza.  

b) Calea lexicală sau directă permite identificarea cuvântului fără a se mai trece prin analiza 
şi sinteza fonematică, deoarece se ajunge la reprezentările acelui cuvânt, perceput anterior.  

Cu toate că cele două căi sunt capabile să funcţioneze separat, ele se manifestă într-o strânsă 
interdependenţă: nu se poate constitui un lexic ortografic decât dacă sistemul de analiză 
funcţionează corect. Această cale îşi dovedeşte eficienţa doar în cazul cuvintelor deja cunoscute. 
Cele două căi sunt complementare şi intercorelate, de aceea ele pot fi folosite concomitent sau 
alternativ. Forma celor două căi se configurează în patru module care se manifestă fie secvenţial-
structural, fie simultan-funcţional:  

• modulul perceptiv – percepţiile determină procese de extragere a informaţiei şi stocare a ei, 
realizându-se o procesare perceptivă;  

• modulul lexical – se asigură procesarea lexicală a cuvântului citit, prin raportare la un 
câmp vizual sau fonologic, prin intermediul memoriei de lungă durată. Aici se manifestă funcţia 
semiotică a limbajului;  

• modulul sintactic – cuvintele se structurează în sintagme, propoziţii, fraze, după regulile 
gramaticale, ale topicii; 



 • modulul semantic – procesarea semantică se realizeză numai pe baza unui antrenament în 
procesarea de tip primar şi a unor conexiuni adecvate, creatoare de noi semnificaţii. 

În literatura de specialitate întâlnim mai multe metode propuse spre a fi utilizate în predarea 
citit-scrisului: 

 - metoda fonetică, analiticosintetică,  
- metoda globală  
- metoda semi-globală, 
 - metoda gestuală, metoda funcţională, 
 - metoda Montessori, 
 - metoda lingvistică integrală,  
- metoda naturală (Freinet),  
- metoda Decroly 
Metoda fonetică analitico-sintetică este cel mai răspândit demersul de predare a citit-

scrisului. Ea presupune concentrarea pe învățarea și recunoașterea literelor și a corespondenței 
dintre grafeme (semne grafice) și foneme (unități sonore), înainte de citirea cuvintelor în 
întregime.”Acest demers se fundamentează pe următoarele:  

•scrierea în limba română concordă aproape exact cu pronunţarea, deci citirea este fonetică; 
•demersul implică desprinderea unei propoziţii din vorbire, urmată de analiza cuvintelor, 
delimitarea cuvintelor în silabe si apoi fiecare silabă în sunete (analitică), după care se parcurge 
drumul invers, de la sunete, silabă, cuvânt si propoziţie (sintetică).  

Există câteva probleme legate de metoda de predare fonetica analitico-sintetică. Prima 
problemă este că aceasta poate fi destul de plictisitoare pentru copii. Învățarea literelor alfabetului și 
sunetele asociate acestora este un exercițiu lent și plictisitor. Evoluţia lentă a scrierii frânează 
însuşirea tehnicii de citire. Copilul citeşte cuvântul identificând fiecare literă, concentrându-se pe 
aspectul de formă în defavoarea înțelegerii semnificației. Literele de mână se învaţă deodată cu cele 
de tipar, îngreunând învățarea mai rapidă a cititului.  

Metodă globală este folosită încă din anul 1930 și constă în memorarea vocabularului, la 
vederea acestuia. Învățătorul scrie pe cartonașe cuvinte uzuale, cuvinte care denumesc obiecte cu 
care elevii lucrează zi de zi și care au semnificație pentru ei. Atunci când vorbesc despre obiect, le 
este prezentat și cartonașul cu numele respectiv, în mod repetat, pâna este reținut. Când copiii au 
memorat un număr mai mare de cuvinte, se introduc în procesul de citire al cărților. Această metodă 
este adesea predată cu cărți ilustrate sau cartonașe. Imagini simple, clare ajută copilul şi asociază 
cuvântul.  

Metoda semi-globală cea mai recentă și rezultă din mixarea cele două metode (metoda 
fonetică analitico-sintetică și metoda globală. Departamentul de educație, știință și formare din 
Australia a publicat un studiu intitulat Teaching reading: Report and recommendations. Sydney, în 
traducere, Predarea citirii, în 2005, în care subliniază faptul că nu există o relație de dihotomie între 
metoda globală și cea fonetică analitico-sintetică, ele putând să funcționeze împreună și sunt 
înregistrate rezultate din cele mai bune. Acest studiu clarifică eficacitatea unei abordări a învățării 
lecturii bazată explicit (dar nu exclusiv) pe următoarele elemente: - fonetică (relaţia dintre litere şi 
sunete); - conștientizare fonematică (abilitatea de a identifica și manipula sunete, oral); - cunoștințe 
legate de vocabular (nouă înțelegere a cuvintelor); - înțelegerea textului (înțelegerea a ceea ce este 
citit).  

Metoda semi-globală sau mixtă este utilizată foarte mult în Scoția, dar și în Belgia Ea 
constă în învățarea unui umăr de cuvinte aparținând diverselor clase morfologice și operarea cu 
silabe și litere. Copilul descifrează literele și silabele, memorând in același timp cuvintele și 
propozițiile și lucrând asupra înțelegerii. 

Metoda Montessori este descrisă în lucrarea Descoperirea copilului, metoda pune accentul 
pe folosirea a cât mai multe canale de receptionare a informațiilor (pipăit, văz, auz etc.). 
Caracteristica acestei metode este aceea că pune accentul pe folosirea a cât mai multe canale de 
receptare a informațiilor de către elevul implicat activ în procesul de învățare.  



Prin intermediul metodei lingvistice integrală, copiii învață să citească cu ajutorul 
poveștilor, poeziilor, cântecelor, ghicitorilor etc. Textele respective, selectate în funcție de 
particularitățile de vârsta și semnificația lor, sunt prezentate sub forma unor Cărți Uriașe. 
Învățătorul citește, marcând cu un arătător fiecare cuvânt, iar copiii urmăresc cu privirea cuvintele 
indicate. Conținutul cărților poate fi studiat în amănunt, în grup sau individual, deoarece există și 
cărți mici, cu același text, pentru fiecare elev. Citit-scrisul se predau integrat, copiii fiind întrebați ce 
doresc să scrie. Textul de la care s-a pornit, poate oferi numeroase puncte de plecare, în funcție de 
interesul celor mici. 

Învățarea citit-scrisului prin metoda naturală Freinet constituie un prilej al eliberării 
expresive care se finalizează cu tehnica textului liber, după principiile metodei naturale. Este un 
adept al lui Decroly, dar se opune cărților cu texte tipărite ce conțin fraze pe care copilul trebuie să 
le citească global, fără să aibă vreo legătură cu viața acestuia. Metoda se bazează pe faptul că, 
materialele cu sens care au o anumită semnificație, creează o stare afectivă pozitivă și vor fi mai 
ușor memorate decât cele fără sens. Elevii pot face comparații între textele afișate, stabilind 
asemănări și deosebiri, fixându-și astfel în memorie informațiile.  

Metoda funcțională întregește metoda naturală, acordând o importanță deosebită înțelegerii, 
formulării și verificării de ipoteze privind imaginile și contextul. Elevul citește mesaje înserate în 
contexte de comunicare reală. I se solicită să elaboreze texte funcționale (scrisori, bilete, afișe 
publicitare). Concluzionând, putem afirma că această metodă constă în scrierea si citirea de texte 
funcționale, strâns legate de interesele micilor școlari - afișe, scrisori, reclame, rețete etc.                     

 Metoda Decroly este o metodă bazată pe experienţă, pe temeiuri psihologice cu caracter de 
familiaritate în scopul de a învăţa cele necesare vieţii prin viaţă. Studiindu-se totul în natură şi o 
anumită chestiune pe toate laturile, în conformitate cu interesul copilului, cunoştinţele nu se predau, 
ci elevii câştigă aceste cunoştinţe ca rezultat al observaţiei şi activităţii lor. 
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263. PLEDOARIE PENTRU EDUCAŢIE 

(ESEU DESPRE PRINCIPIILE DIDACTICE) 
 

Educ. Gîfei Margareta 
Gradiniţa cu PP Nr. 35 Bacău 

 
A  fi cadru didactic în ziua de astăzi,  constituie o adevarată  provocare, împotriva valurilor 

de reformă  ce se  succed peste învaţămantul  românesc .În acelaşi timp , a şti   pentru un cadru 
didactic   nu înseamnă  nimic, daca ştiinţa  lui  ,  nu  este  împărtaşită  copiilor. ,  pentru ca   fiecare 
dintre ei ,  să se  poata simţi  apoi  important prin ceea ce reprezintă  deoarece... 

                                            Copilul e minune, 
                                            Copilul este joc, 
                                            Copilul este totul 
                                            Şi toate la un loc. 
 
 Copilul  - “micuţa noastra floare” cu care  lucram ,  păşeşte cu sfiala în fiecare toamnă 

spre casuţa cu pitici .Şi cât de greu este începutul... totul pare să fie nou pentru el..Plin de  
curiozitate , aşteaptă nerabdător răspunsul  la noianul de întrebări ce îi apar în minte.   

Menirea  noastă, a  educatorului  . este de   a-i facilita drumul  acestei flori,  în  evoluţia sa, 
oferindu-i suport pentru integrare în viaţa socială. şi   făcând-o să  descopere aceasă   lume 
minunată ,  plină de mister , pentru ea. . . Înarmându-mă    cu răbdare,  cu tact ,  informându-mă cu 
tot ce se poate,  m-am străduit  în activitate  mea didactică  să-i vin  în ajutor  acestei micuţe flori,  
căutându-i cele mai potrivite  punţi de comunicare şi de relaţionare cu  ceilalti.   

Cunoscându-i gingaşia, puritatea şi inocenta, nu  i-am   fortat dezvoltarea, .nepermitându-mi  
să- i  depăsesc   limitele pe care i  le   îngăduie vârsta .   Am  selectat  şi gradat  informaţiile  ,  
ajutându-o   astfel  să  pătrundă  mai usor în marele laborator al cunoaşterii, activizându-i şi 
valorificându-i  potenţialul real. ( principiul  accesibilitatii). 

 De asemeni , pentru a-i forma  atitudini pozitive faţă de cei din jur, favorabile cooperării , 
am  îmbinat tehnicile clasice de lucru  cu cele moderne de grup  ( GLC,ciorchinele, tehnica 
asertiunii, posterul, , turnirul l întrebărilor, blazonul, , metoda pălăriilor gânditoare,  explozia stelară 
, discuţii în cerc , etc.) , organizând corespunzator, placut si atractiv  spaţiile  educaţionale . I- am  
dezvoltat  şi  modelat  procesele de cunoaştere , convingerile,   formându-i în final deprinderi de 
muncă intelectuală dar şi de comportament civilizat în orice imprejurare.  -  principiul caracterul 
educativ al instruirii) 

.Am provocat micuta floare  să se implice activ si afectiv în procesul ei de formare , lăsându-
o   să-şi  exprime părerile în propriul  limbaj, reformulându-şi  singura   noile conţinuturi. ( ce ai fi 
făcut dacă ai fi fost  tu Scufiţa Roşie? Dar lupul?  De ce crezi că a cântat lupul sub fereastă?  Cum a 
fost pedepsit lupul? Tu cum l-ai fi pedepsit?  Ti-ai dori să fii Scufita ¿ De    ce ?  Cum o asculti tu 
pe mama ta?) etc.   Am  imbinat  apoi formele de comunicare cu copilul  ,  punând accent pe  
predarea dialogată,  spre  a-l  determina – să-si  câstige încredere în forţele proprii ( organizand  
dramatizări, teatru de umbre, teatru de papusi,  teatru de masă, carnaval,  spectacole, serbari, 
concursuri, competitii sportiv e, etc ) .  Evaluarea cunoştintelor însuşite  am efectuat –o pe tot  
demersul  didactic-principiul insuşirii conştiente şi active . 

Activităţile  desfăşurate,  i-au oferit suficiente  ocazii de valorificare in practică a 
cunoştinţelor, asigurându-i  transferul mai usor  al  invăţarii,  în viaţa cotidiana .  ( mici 
experimente, observatii spontane si dirijate in natură,  excursii tematice, drumetii, vizite la muzee, 
magazine,  grădini zoologice, parcuri, instututii de cultuă , serbari , concursuri tematice etc)- 
principiul legării teoriei de practică . 

O atentie deosebitaă am acordat  cunoasterii lumii inconjuratoare prin  cât mai simturi.  
Materialul didactic prezentat fie  natural sau confectionat , a constituit pentru copil  un izvor plin de 
informaţii. , cunoştinţele fiind clare şi vii, dezvoltându-i spiritul de observaţie ( despre  diversitatea 



plantelor si vietuitoarelor , cunoaşterea legilor naturii,  asigurându-i  totodată  si  progresul 
intelectual. (principiul intuitiei ). 

Conţinuturile  învaţării  le-am  ordonat si  prezentat logic , cunoscând  faptul că   mintea  cu  
cunoştintele fragmentare  şi neordonate , seamana cu o cămară , in care găseşti ceva numai din 
intamplare.- (  exemplu - ordonarea cunostintelor matematice,   a presupus  : formare de multimi 
după diferite criterii , ordonare in sir crescător si descrescător ,   punere in corespondentă, numeratie  
, operatii de calcul matematic ) - principiul  sistemătizarii  si continuitătii de invătare.  

Cunostintele  au fost  mereu repetate si reintegrate in noi continuturi , pentru a deveni 
durabile in timp,  fiind actualizate si utilizate  in profunzimea lor. (realizarea unor scurte dialoguri,  
miniscenete,  jocuri de rol,  dansuri tematice, dansuri  moderne, dansuri  folclorice, sezatori , 
discutii libere, convorbiri tematice,etc.   principiul  insusirii temeinice ( durabilitatea 
performanţelor). 

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

 Nouă dascălilor  nu ne rămane decat  să  deschidem usa sufletului nostru pentru  a-i primi  , 
a-i  întelege  si a-i   sprijini   in traseul formarii lor ca   om , imbinand cat mai bine aceste principii 
didactice care nu pot actiona asupra  personalitatii copilului decat   intr-o stransa  interdependenta.   

 
 

264. PRINCIPII PSIHOPEDAGOGICE ÎN EDUCAŢIA INTEGRATĂ 
 

P.I.P.  Ciule Iulia 
 
FILOSOFIE DE INCLUZIUNE  
Şcoala de tip incluziv este şcoala în care au acces toți copii, şi care îşi îndeplineşte menirea 

de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare.Indiferent de etnie,situație  socială, religie, 
naționalitate, limbă, grad de normalitate, copiii trebuie acceptați în instituțiile de învățământ în 
masă. 

           În practica didactică ne confruntăm cu o mare diversitate a ființei umane.Copiii care 
trec pragul școlii ne pun în situația de a căuta noi soluții la problemele ridicate.Uneori 
complexitatea problemelor  cu care ne confruntăm ne pun în dificultate. Ce este mai bine pentru 
copilul în cauză,dar pentru ceilalți copii?Avem resurse suficiente pentru a depăși problemele sau 
disponibilitate?  

 Copiii cu cerințe speciale au nevoie de o abordare personalizată a demersului didactic.Este 
important ca atunci când întâmpinăm dificultăți în rezolvarea unor probleme să cerem informații și 
sprijin de la instituțiile abilitate.O informare corectă asupra unui caz, adaptarea demersului didactic, 
adaptarea spațiului școlar dacă situația o impune,procurarea de materiale didactice specifice nevoii 
copilului , colaborarea directă cu părinții elevului,implicarea societății civile  sunt necesare pentru a 
atinge cele mai bune performanțe școlare din partea unui elev cu cerințe speciale de învățare. 

 Colectivul clasei de elevi trebuie să accepte, să manifeste toleranță, empatie,respect față de 
copilul cu cerințe educative speciale.În grupul primitor trebuie dezvoltată conștiința pentru ca 
aceștia să accepte drepturile și valoarea individului cu diferite nevoi indiferent de natura lor, astfel 
încât copilul cu probleme să nu se simtă stigmatizat sau diferit.Prin jocuri de simulare a unor 
deficiențe, povestiri sau vizite la persoane cu diferite nevoi se pot sensibiliza copiii,activități cât mai 
diversificate, iar aceștia să vadă că în afara faptului că acești copiii au unele probleme sunt 
asemănători lor.Implicarea și încurajarea părinților,schimbul de informații,consilierea 
părinților,folosirea resurselor umane competente, toate duc la obținerea unor rezultate și 
performanțe, într-o școală unde se formează adevărați cetățeni. 

Toţi  copii au dreptul la educaţie, pentru că toţi sunt capabili să înveţe, pentru că dacă nu 
frecventează grădiniţa şi şcoala şansele de a învăţa se reduc foarte mult. Pentru că sunt sporite 
oportunităţile de învăţare prin interacţiune cu ceilalţi copii.  



Copiii trebuie să știe că nu este nici o problemă dacă ei sunt diferiți și că pot obține aceleași 
performanțe școlare ca și colegii lor. De aceea este necesar să dezvoltăm  practicile incluzive în 
grădiniţe şi şcoli. 

 
 

265. ROLUL EDUCATIV AL REVISTELOR ŞCOLARE  
ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 
  Prof.Ciubotaru Greta, 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”,Vaslui 
 
Revista şcolară reprezintă una dintre cele mai  complexe forme de activitate culturală 

extracurriculară ce se desfăşoară în şcoli. Editarea unei reviste este oglinda universului vârstei, a 
vieţii şcolii şi a prezentului în care copiii cresc şi se formează. Ea surprinde pulsul vieţii şcolare, 
ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele. 
Contribuţia ei la educarea tinerei generaţii este unanim recunoscută. Orice revistă reprezintă o 
formă de manifestare artistică. Privită la început ca o joacă, revista şcolară devine o expresie a 
tinereţii şi fanteziei. În paginile ei se adună tot ce înseamnă muncă şcolară, efort intelectual şi 
imaginaţie creatoare. 

În urma consultării cu elevii clasei la care am fost dirigintă, am hotărăt să realizăm revista 
noastră:,,Împreună”. Prin redactarea acestei reviste, am urmărit: stimularea imaginaţiei şi a 
creativităţii elevilor, folosirea în mod plăcut şi util a timpului liber, promovarea creaţiilor literare ale 
elevilor, socializarea şi formarea personalităţii elevilor prin activitatea de grup. 
           Se pot identifica  trei funcţii fundamentale ale timpului liber: de odihnă, de distracţie, de 
dezvoltare a personalităţii. Prin revista şcolară asigurăm toate cele trei funcţii, iar activităţile 
educative, bine motivate şi mai ales bine organizate, pot avea ecou în sufletul elevului toată viaţa, 
contribuind la formarea personalităţii sale. Creativitatea presupune o dispoziţie generală a 
personalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate. Creaţia 
este forma optimă de canalizare a energiilor psihice şi de autoafirmare. Actul de creaţie atrage după 
sine schimbări în structura personalităţii, asigurându-i dinamica. Creativitatea răspunde la 
trebuinţele de cunoaştere care apar pregnant la copii. 
          Din punct de vedere al implicării personale, cei mai mulţi elevi au fost activi, participând 
direct cu materiale pentru revistă. În urma aplicării testului inteligenţelor multiple, am stabilit tipul 
de inteligenţă al fiecărui elev, pentru a putea forma grupele de lucru. Grupele de elevi astfel formate 
au constituit o,,editură”, în cadrul căreia au fost stabilite funcţii, cu responsabilităţile lor, astfel: 
redactorul şef – coordonatorul întregii activităţi;  redactorii – grupaţi pe domenii, având sarcina de a 
aduna şi crea diverse texte, în funcţie de tema stabilită ; corectorii – având sarcina de a corecta 
textele pentru a le aduce la o formă adecvată ; tehnoredactorii – responsabili cu editarea textelor pe 
calculator, coperta şi ilustraţiile. 
      Alegerea textelor s-a făcut în funcţie de dorinţele şi nevoile concrete ale clasei.  În cuprinsul 
revistei se regăsesc teme de limbă şi literatură română, ştiinţe şi educaţie ecologică, curiozităţi, 
creatii literare. Subiectele abordate sunt prezentate sub un generic : „Noi, 30” , „ Poezii” , „S.O.S. 
natura” , „ Diverse”, „ Divertisment” ,etc. 
      Pentru ca elevii să poată elabora revista, am iniţiat unele discuţii despre cerinţele specifice 
acestei activităţi. Cunoştinţele şi experienţa lor au constituit miezul compoziţiilor. Tehnica 
elaborării unei compoziţii nu se însuşeşte prin învăţarea unor noţiuni teoretice, ci exersând continuu 
şi sistematic. Elevii au fost îndrumaţi să compună în conformitate cu propria lor individualitate şi 
originalitate. Ei au avut posibilitatea să-şi aleagă preferenţial  subiectul compoziţiei. Colectivul de 
redacţie a  venit cu idei şi sugestii asupra a ceea ce se poate publica în revistă, a triat şi a corectat 
materialele. Elevii au fost dornici să publice impresiile asupra activităţilor extracurriculare pe care 
le-au desfăşurat . Unele compoziţii au fost create în grup, fiecare venind cu idei şi propuneri. 
Activitatea în grup stimulează creaţia de idei, ideile unora sunt generate sau îmbogăţite de ideile 



celorlalţi şi în final se obţine mai mult decât suma ideilor tuturor elevilor. Astfel, pentru realizarea 
unor obiecte din materiale refolosibile, fotografiate apoi si inserate în revistă, elevii s-au grupat şi 
au lucrat cu mult entuziasm, obţinând lucruri inedite şi cu adevărat valoroase. 
      Metoda Brainstorming este cea mai răspândită metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile 
activităţii de grup. Participanţii la dezbaterea unei probleme sunt solicitaţi să emită cât mai multe 
idei. Asociaţia liberă, spontană de idei cât mai multe conduce la identificarea unor idei viabile şi 
inedite. Aşa s-a născut şi titlul revistei „Împreună”. Iată ideea finală asupra titlului la care a ajuns 
colectivul de redacţie ,, Împreună putem juca şah cu stelele, putem atinge orice culme de vis, putem 
legăna sentimente…Împreună suntem o coloană de suflete, vie, fremătândă, ce tinde spre infinit. 
Împreună mergem totdeauna înainte, ţinându-ne strâns de mână, pentru a nu ne rătăci prin greutăţile 
vieţii…Suntem o forţă, suntem un trup şi un gând; ne ajutăm, luptăm şi învingem ! Ne este-atât de 
bine împreună !”. 
      Caracterul sistematic al editării unei reviste, ca activitate extracurriculară duce la antrenarea 
elevilor, la dorinţa lor de a continua elaborarea şi redactarea unei reviste. Primul număr al revistei 
„Împreună” a avut parte de două lansări: una în prezenţa colegilor de la alte clase, iar alta în 
prezenţa părinţilor. Succesul obţinut la lansare i-a determinat pe elevi să–şi manifeste dorinţa de a 
continua şi în următorii ani scolari.  Revista prezentată în faţa colegilor din alte clase a fost foarte 
apreciată datorită ilustraţiilor. Îmbinarea textului cu imaginea stârneşte interesul . Exprimarea cu 
ajutorul culorilor reprezintă o bucurie pentru copii, de aceea am folosit-o ca pe o metodă creativă, 
care a dat un plus valoric textului şi implicit revistei . Ilustrarea colorată a mesajului ajută la 
receptarea comunicării ce se face prin intermediul cuvintelor.  
       Indiscutabil, cultivarea spiritului creativ al elevului depinde în mare măsură de capacitatea 
dascălului de a crea o atmosferă propice procesului de învăţământ. El este mediatorul principal 
dintre copii şi lumea înconjurătoare, deschide posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii, 
sprijinindu-i în ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 
        Produsul de bază în educarea creativităţii este activitatea independentă care se poate pune în 
practică la toate obiectele de studiu şi se poate finaliza prin activitatea extracurriculară de redactare 
şi editare a unei reviste şcolare. Angajarea sistematică a elevilor în operaţii de analiză, sinteză, 
generalizare asigură o gândire flrexibilă şi creativă. 
        Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile 
elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile individuale deopotrivă. Printr-o comunicare 
generoasă între profesor şi elev, prin oferta cu care profesorul îi iese în întâmpinare copilului, se pot 
realiza punţi trainice care să conducă la rezultate inedite. Trebuie să se realizeze, cu simţ de 
răspundere şi tact, transferul setului de valori propice creativităţii de la profesor la elevi. Întreaga 
activitate trebuie să ţină seama de flexibilitatea, activismul şi pasiunile şcolare, încrederea în sine, 
de prezenţa unor disponibilităţi ale fiecărui copil, de spontanieitatea lor. 
        Publicarea creaţiilor elevilor în revistele şcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii 
acestora.  Activitatea de creaţie stimulează valorificarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, 
încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi , comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă şi 
imaginaţie, dându-le elevilor sentimentul realizărilor împlinite. Formarea caracterului şi 
desăvârşirea personalităţii morale se fac prin educaţie. Pentru a fi siguri de succes, este necesar să 
promovăm noile relaţii profesor-elev bazate pe cooperare în procesul de predare-învăţare-evaluare, 
elevii fiind astfel stimulaţi să formuleze întrebări pentru clarificarea propriilor idei, să-şi expună 
mereu punctul de vedere. 
       Să nu uităm că există adesea, în  copilărie, o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, 
un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare 
greutate. Să valorificăm cu grijă şi delicateţe aceste calităţi, ca agenţi direcţi care contribuie şi prin 
activităţile extracurriculare la educarea creativităţii şi la formarea personalităţii elevilor.  Să 
respectăm dreptul copiilor de a se exprima liber, tratându-i ca pe nişte egali. 

 
 

  



 
266. MODELE DE INTEGRARE A CONTINUTURILOR  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA APLICĂRII NOULUI CURRICULUM 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR 

 
Prof. Petrovici Daniela 

Grădiniţa cu Program Normal Bursuci  
Com. Epureni – Jud. Vaslui 

 
 Una dintre principalele componente ale învăţământului o reprezintă conţinutul acestuia. 

Stabilirea conţinutului învăţământului în general presupune organizarea lui pe trepte şcolare, 
structurarea lui în aşa fel încât să fie totodată îndeajuns de cuprinzător, dar şi accesibil vârstei 
educaţilor, să reflecte nivelul dezvoltării ştiinţei şi tehnicii contemporane, dar să fie şi adecvat din 
punct de vedere psihopedagogic şi să prevadă tendinţele dezvoltării societăţii. 

Conţinutul poate fi definit ca un sistem de valori esenţializate din tezaurul cultural al 
umanităţii, pe care sistemul de învăţământ (societatea în general) le transmite tinerei generaţii în 
perioada şcolară. 

 Predarea în manieră integrată a domeniilor de cunoaştere presupune sintetizarea şi 
organizarea didactică a informaţiilor din domenii diferite ale cunoaşterii în vederea construirii unei 
viziuni holistice şi interactive asupra lumii reale. 

 Corelarea conţinuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară – 
termeni cu semnificaţii relativ echivalente – sunt soluţii posibile pentru depăşirea acestui pericol, şi 
pentru pregătirea reală a individului pentru inserţia socială. 

 Integrarea conţinuturilor disciplinelor de studiu, precum şi a ariilor curriculare este 
considerată astăzi principala provocare în domeniul proiectării programelor şcolare. În grădiniţă, 
această preocupare se prelungeşte la nivel micropedagogic, dată fiind structurarea flexibilă a 
conţinuturilor în documentele curriculare, ceea ce oferă cadrelor didactice care lucrează la acest 
nivel, o libertate de decizie aproape deplină cu privire la tipurile de conţinuturi pe care să le ofere 
copiilor, şi o autonomie sensibil egală în privinţa metodologiei de propunere a acestor conţinuturi. 
Singura reglementare formală este dată de sistemul finalităţilor cu grade diferite de generalitate, 
predefinite, care constituie referenţiale pe tot parcursul procesului de instruire şi formare şi, în final, 
în acţiunea de evaluare a performanţelor 

învăţării. Desigur, se aşteaptă ca libertatea oferită să fie exercitată cu răspundere de către 
educatoare, responsabilitate asigurată de o bună pregătire psihopedagogică, o concepţie corectă 
despre copii, o anumită înclinaţie nativă pentru munca cu aceştia şi, nu în ultimul rând, de 
conştientizarea valorilor autentice şi de cultivarea lor în cadrul procesului paideutic. Grădiniţa 
creează cadrul psihopedagogic şi social cel mai propice pentru structurarea integrată a curriculum-
lui. 

 Argumentele psiho-pedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt 
multiple. Astfel, în planul profunzimii şi solidarităţii cunoştinţelor dobândite printr-o atare abordare, 
pulsul calitativ este evident: cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre 
temele abordate în şcoală şi cele din afara ei; baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă 
refacere a informaţiilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul relaţiilor 
interpersonale: integrarea curriculară şi în special metoda proiectelor încurajează comunicarea şi 
rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al 
comunicării” şi o perfecţionare implicită a modurilor de grupare; copiii devin mai angajaţi şi mai 
responsabili în procesul învăţării; curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive. În ce 
priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator” mai mult decât o sursă de informaţii. 

 Integrarea curriculară trebuie înţeleasă în dublu sens: integrarea longitudinală şi integrarea 
transversală. Prima modalitate de integrare ţine de convergenţa şi coerenţa pe care curriculum-ul, 
văzut ca totalitatea experienţelor de învăţare şi formare prin care trece individul pe parcursul 



şcolarităţii, trebuie să o aibă spre îndeplinirea finalităţilor cu gradul cel mai ridicat de generalitate, 
de tipul idealului şi scopulrilor educaţionale. 

 În etapa educaţiei preprimare integrarea longitudinală este privită ca o fază complementară 
primei etape şcolare, de deschidere către educaţia în afara familiei. Coerenţa pe verticală a 
curriculum-ului este realizată în teoria şi practica educaţiei contemporane într-o măsură, cu 
siguranţă mai mare decât cea de-a doua dimensiune a integrării curriculare, cea transversală. 

 Integrarea transversală sau orizontală presupune organizarea curriculum-ului unei etape 
educaţionale într-o manieră holistică, atât la nivelul programelor, cât şi la cel al aplicării lor. 

 În general, orice demers integrator în materie de curricum presupune următoarele procese 
adaptative: 

• combinaţie tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect, care să dezvolte o structură 
coerentă; temele din programul anual nu trebuie parcurse în ordinea dată, iar pentru 
intervalul de vârstă 3-5 ani, nici măcar nu trebuie atinse toate în mod obligatoriu într-un 
an şcolar (ne putem opri la cel puţin patru); într-un an şcolar pentru nivelul II, se pot 
derula maximum şapte proiecte cu o durată de maximum cinci săptămâni/proiect sau un 
număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni, în 
funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. 
De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, 
dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. Totodată, pot exista şi 
proiecte de o zişi/sau proiecte transsemestriale; 

• flexibilizarea orarului şi a strategiilor de organizare şi desfăşurare a predării; ordinea 
desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, etapa a II-a, etapa a III-a etc.) nu este 
întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta 
potrivită; 

• identificarea şi integrarea a noi surse de informaţie şi selecţie a conţinuturilor. 
Primul dintre aceste procese adaptative se referă la modalităţile de integrare a domeniilor 

clasice de cunoaştere într-o structură coerentă şi unitară, al doilea, la implicaţiile acestei integrări la 
nivel intracurricular, iar al treilea, la implicaţiile extracurriculare ale demersului integrativ. 

Integrarea reprezintă o abordare holistică, globală deplină a cunoaşterii. Întreg programul de 
învăţare este organizat pe teme, care sunt abordate cross-curricular. O temă centrală asigură 
parcurgerea secvenţială a programei şi integrarea cunoştinţelor în jurul acesteia.organizarea 
conţinuturilor este aici axată pe demersurile celui care învaţă (a comunica, a reacţiona la stimulii 
exteriori, a se adapta, a lua decizii, a prevedea, a crea, a transforma, a dovedi, a explica etc.). 

Conţinuturilor informaţionale sau instrumentale, care de altfel nu sunt ignorate, nu sunt 
valorificate ca scop în sine, ci ca surse de creare a experienţelor de învăţare şi formare care să 
răspundă nevoilor şi intereselor cognitive ale copiilor. Conţinuturile abordate în grădiniţă sunt 
integrate, favorizând transferul cunoştinţelor în contexte diverse, presupunând un efort susţinut, 
responsabilitate şi profesionalism din partea cadrului didactic, pentru că poate determina relativ 
uşor lacune, lipsa de rigoare şi de profunzime în cunoaştere. De aceea, structurarea coerentă, într-un 
program de studiu unitar a temelor curriculare integrate, este esenţială. 

Flexibilizarea orarului şi a strategiilor de organizare şi desfăşurare a predării este o cerinţă 
relativ uşor de pus în practică, cel puţin la nivel formal, dată fiind caracteristica fundamentală a 
procesului de învăţământ al grădiniţei: lipsa constrângerilor create de o tematică impusă, caracterul 
neacademic al cunoştinţelor şi absenţa unor examinări periodice riguroase, centrarea pe procesul de 
învăţare mai degrabă decât pe produsul învăţării. Există totuşi câteva principii de proiectare, 
organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire şi formare în grădiniţă şi aceste sunt legate, în 
primul rând de: 

a) identificarea particularităţilor grupului de copii şi a fiecăruia în parte, a abilităţilor, 
intereselor, nevoilor de cunoaştere ale acestorav (gradul de dificultate al 
sarcinilor de învăţare propuse copiilor este sporit treptat, ţintind zona proximei 
dezvoltări pentru fiecare copil); 



b) ancorarea în concret în crearea unor situaţii de învăţare care să fie relevante pentru 
experienţa de viaţă a copilului preşcolar; 

c) implicarea copiilor în procesul de cunoaştere, atât în alegerea tematicii şi modalităţii de 
abordare ale acesteia, cât şi în parcurgerea unei experienţe de învăţare reale. 

Aceste norme generale de care se ţine cont în proiectarea curriculară determină şi alte reguli 
cu caracter mai specific ce contribuie esenţial la flexibilizarea abordării curriculare în grădiniţă: 

 trecerea de la o activitate din programul zilei la următoarea se face prin crearea unor 
legături fireşti între idei, domenii de cunoaştere, acţiuni; 

 activităţi de învăţare se pot prelungi, completa, alterna cu alte tipuri de activităţi, în 
funcţie de interesele şi dispoziţia copiilor, dar şi de alţi factori implicaţi; 

 activităţile de învăţare alternează echilibrat cu cele de relaxare, de asemenea, cele 
desfăşurate în interior cu cele din aer liber. Activităţile desfăşurate afară trebuie şi ele 
planificate riguros şi nu trebuie considerate doar prilejuri de relaxare sau consumare a 
energiei. Ele pot urmări numeroase finalităţi cognitive, afectiv-motivaţionale şi 
psihomotorii. 

Toate aceste caracteristici ale programului instructiv-educativ-formativ din grădiniţă 
facilitează proiectarea, transmiterea şi asimilarea integrată a curriculum-ului. 

Un al treilea demers adaptativ în vederea abordării integrate a curriculum-ului, descris în 
literatura de specialitate este identificarea şi integrarea a noi surse de informaţie şi selecţie a 
conţinuturilor, dincolo de manualele şcolare sau alte suporturi special create ca surse de conţinut. În 
grădiniţă, inexistenţa suporturilor de tip manual este un avantaj, dată fiind libertatea de selecţie a 
conţinuturilor, ţinând cont doar de câţiva parametri generali. Dar în practica educaţională acest 
lucru sa dovedit a fi şi un dezavantaj, deoarece s-a constatat adesea fie împiedicarea accesului 
copilului la domenii de cunoaştere sau cunoştinţe considerate de către cadrele didactice ca fiind 
potrivite doar pentru instruirea şcolară, fie supraîncărcarea conţinuturilor,creându-se o reală 
suprapunere a activităţilor din grădiniţă cu activitatea şcolară în sine. Abordarea a noi surse de 
informare şi selecţie a conţinuturilor nu înseamnă nicidecum aglomerarea curriculară, ci dimpotrivă, 
o mai bună  integrarare  a  curriculum  –  ului  formal  cu  cel nonformal (extraşcolar) şi chiar 
informal. Construirea unui parteneriat instituţie educaţională – comunitate asigură interferenţa 
benefică a acestor tipuri de conţinut.   
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267. NORMAL VS  CIUDAT 
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 Ce înseamnă un elev normal? Ce înseamnă un elev ciudat? Şi mult mai important, “normal” 
şi “ciudat”în România corespund definiţiilor din alte ţări?   

Să luăm ca reper de comparaţie sistemul de învăţământ din SUA. Aţi putea fi tentaţi să 
spuneţi că nu există nicio asemănare între cele două, din moment ce investiţiile în educaţie din SUA 
sunt net superioare celor din România. Totuşi, la o cercetare mai atentă putem constata că 
abordările greşite în privinţa modului în care sunt priviţi şi trataţi elevii au consecinţe dăunătoare pe 
termen lung.  

Văzut din depărtare, totul pare cam la fel. Dacă trebuie să educi anual patru milioane de 
elevi americani, nu ai realmente  de ales decât să-i vezi de la distanţă. Priviţi de aproape ei sunt prea 
aproape ca să-i vezi pe toţi. E de înţeles că administratorii şcolari, autorii de manuale, consiliile de 
administraţie şi tot restul complexului educaţional-industrial sunt uşor copleşiţi. Ei abordează 
situaţia optând pentru normal şi retrăgându-se foarte mult, ca să-i poată vedea pe toţi elevii pe care 
trebuie să-i deservească.  

Ceilalţi elevi sunt permanent comparaţi cu cei normali. Li se spune că, cu cât se vor apropia 
mai mult de idealul normal, cu atât mai puţină presiune se va pune asupra lor pentru a se conforma. 
Profesorii, lecţiile şi sistemele sunt organizaţi în jurul acestui normal. Sigur că da, fac rabaturi 
pentru cei cu adevărat intelgenţi (cei anormal de inteligenţi, care urmează clase special, care sunt 
ovaţionaţi la absolvire şi primesc invitaţii de încriere la unversităţi de prestigiu) şi pentru cei cu 
dizabilităţi (care sunt ignoraţi sau urmăriţi ori care uneori, în timp ce se autofelicită pentru asta, sunt 
introduşi în curentul principal al societăţii).  

Şi acum să ne concentrăm atenţia asupra sistemului românesc. Paradoxul românesc în 
materie de educaţie atinge nişte performanţe cu adevărat greu de egalat sau, cel puţin, de imaginat 
în alte locuri. Avem concepţii diferite despre ce înseamnă normal sau ciudat, şi, mai mult, avem şi 
perspective diferite asupra situaţiei: perspectiva oficialilor, a celor care gândesc sistemul, şi 
perspectiva profesorilor, a celor care lucrează în sistem.  

La noi normal înseamnă extreme bine definite asupra cărora îşi îndreaptă atenţia cei care 
concep sau sunt parte a sistemului educational, şi care delimitează o masa amorfă de “mediocritate” 
din care rareori îşi mai înalţă capul câte un anarchist ce vrea să tulbure funcţionarea perfecta a 
sistemului.  

La noi ciudatul îmbracă forme dintre cele mai variate. Să luăm doar câteva exemple. Elevul 
despre care se şopteşte pe la colţuri că ar fi pasionat de lectură, dar care nu are chiar cele mai mari 
note din clasă la română. Ciudat! Elevul care are 10 la materiile importante precum româna, 
matematica, fizica, biologia etc., dar care strică linia perfecta pentru că nu se împacă bine cu 
sportul. Ciudat! (în cazul de faţă nu ştim cine are o problem mai mare: elevul sau profesorul care nu  
înţelege că materiile de la începutul catalogului dau tonul şi pentru cele de la final). Elevul care 
chiar vrea să meargă la un liceu tehnologic ca să înveţe o meserie. Dublu ciudat! Cum? Vrei să ne 
spui, de fapt, că tu nu vrei  să mergi acolo pentru că sistemul ţi-a demonstrat în repetate rânduri cât 
eşti de incapabil şi pentru că îţi doreşti să te autopedepseşti?   

Nu trebuie să ne amăgim cu ideea că noi nu facem greşelile pe care alţii le fac. Tiparele 
există oricum. Iar dacă se întâmplă să nu încapi într-unul dintre ele, atunci – ghinion! – nu avem altă 
soluţie decât să te marginalizăm.  

De unde această răsturnare a raportului normal/ciudat? Ne putem gândi la o nevoie de a face 
totul diferit faţă de trecut, în contra curentului regimului communist în care, într-adevăr putem 
spune că toţi elevii erau “egali” (dacă nu erau, oricum deveneau). Sau mai putem lua în calcul 
varianta unei înţelegeri greşite a direcţiilor în care merg sistemele de învăţământ din Occident.
 Desigur că acestea sunt doar nişte explicaţii de fond care încearcă naiv să pătrundă în 



filosofia din spatele acestor anomalii care domină şcoala românească. Sigur că problema poate fi 
privită mai de aproape (şi într-o notă mai pragmatică), şi atunci putem vorbi despre profesori care 
caută cu disperare să obţină premii la diverse concursuri pe spatele elevilor supradotaţi pentru a-şi 
îngroşa dosarele, sau despre oficialii cu o nefirească înclinaţie spre promovarea şi ajutarea acelor 
categorii defavorizate, minoritare, care în ochii lor reprezintă o veritabilă sursă de capital de 
imagine.  

Deci, spre cine îşi îndreaptă atenţia învăţământul românesc la momentul actual: spre normal 
sau spre ciudat? Deocamdată, şi din păcate, doar spre normal. “Ciudatul”, aşa cum îi spune şi 
numele, îşi foarte greu simţită prezenţa în planurile celor care gândesc aşa-zisa “strategie de 
educaţie naţională”. Nu că el ar fi apărut recent. Ci dimpotrivă, el a fost dintotdeauna prezent în 
peisajul autohton. Sau ca să fim mult mai cinstiţi şi mai exacţi, ciudatul nostru (şi aici nu vorbim 
doar de elevi, ci chiar de întreaga societate românească) a apărut acum câteva decenii ca o nevoie 
(şi nu ca o dorinţă) de exprimare a unei libertăţi, iar naşterea lui coincide cu naşterea dreptului de a 
alege dacă vrem să fim normali sau ciudaţi.   

Sistemul normal de educaţie are nevoie de exact doisprezece ani pentru ca un elev normal să 
absolve şcoala publică. Educaţia normală este clădită în jurul unei programe standard, în care 
trebuie să se încadreze toţi. Dacă înaintezi prea mult, ne stresezi pe toţi. Dacă rămâi prea în urmă, te 
neglijăm, te reprocesăm, îţi oferim o altă şansă de a continua în acelaşi program.   

Marii specialişti în educaţie au descoperit însă că nu există o aglomerare de normal. Nu 
există un centru al curbei lui Gauss, nu există un grup de elevi care să nu aibă nici problem, nici 
talente, nici griji. În realitate, există milioane de “silozuri”, milioane de indivizi şi grupuri mici care 
învaţă diferit, gândesc diferit şi visează diferit.  

Ce putem face cu câteva mii de copii care vor să fie ciudaţi? Anual! Problemele cu care se 
confruntă sistemul nostru educaţional nu sunt cauzate de bani, ci de distanţa noastră faţă de ele. 
Deconectarea este cauzată de dorinţa noastră ferventă pentru o revenire la normal, un normal pe 
care nu l-am avut, de fapt, niciodată.  

Întrebarea-cheie este: “De ce suntem miraţi că într-o lume plină de schimbări, abordarea asta 
statică, bazată pe trecut, nu prea dă rezultate?” 

O abordare diferită a educaţiei e aproape imposibil de conceptualizat şi aparent imposibil de 
transpus în realitate. 

Alternativa simplă la sistemul nostru deteriorat de educaţie este să îmbrăţişăm ciudăţeniile. 
Să abandonăm normalitatea. Să recunoaştem că fabricile noastre n-au nevoie de atâtea rotiţe, de 
atâţia muncitori obedienţi, de atâţia oameni doritori să lucreze ieftin. 

E simplu, dar nu e uşor. Nu e uşor, fiindcă tot ce e ciudat nu e simplu de înţeles. Nu putem 
să producem elevi în masa, când trebuie să lucrăm cu ei individual sau în grupuri restrânse, cu 
gândire similar. Nu putem să-i facem pe copii obedienţi, dându-le teste, deci nici sistemul 
educational nu poate fi abordat cu o mentalitate de fabrică. 

Nu, nu e deloc uşor. Când ne gândim pe cine plătim cu cei mai mulţi bani, pe cine vrem să 
angajăm, pe cine aplaudăm, urmăm şi emulăm, constatăm că adulţii respective sunt excentricii, 
ciudaţii. Oare ei au ajuns acolo fiind elevi normali în şcoală? În niciun caz. Poveştile multor 
excentrici sunt remarcabil de familiare. Nu le-a plăcut conformismul şcolii. S-au luptat. Au suferit. 
Au supravieţuit. Iar acum sunt veneraţi.  

Ce s-ar întâmpla dacă şcolile noastre (şi cei care le conduc şi le finanţează) ar renunţa să mai 
ia în considerare masele şi ar începe să-i caute ciudăţenia? Ce s-ar întâmpla dacă ele ar recunoaşte 
că mai multă supunere nu înseamnă o şcoală mai bună, ci doar una mai uşor de condus? Soluţia 
propusă de mine este simplă. Nu irosiţi timp şi bani împingându-i pe copii în direcţii în care nu vor 
să meargă. În loc de asta, descoperiţi ciudăţeniile în care excelează şi încurajaţi-i să le cultive! Apoi 
daţi-vă deoparte!  

În acest sens, modelul finlandez de educaţie rămâne în continuare un reper şi merită toată 
atenţia noastră. Marele paradox al acestui sistem este că toate clasamentele plasează elevii 
finlandezi printre cei mai bine pregătiţi din lume, în ciuda faptului că programul şi cerinţele şcolii 
sunt foarte relaxate.  



În Finlanda, nu elevii sunt cei exploataţi să studieze mai mult decât ar fi cazul, ci profesorii. 
Finlanda este ţara în care se gasesc unii dintre cei mai bine pregătiţi profesori din lume. Finlandezii 
preţuiesc foarte mult meseria de profesor, au programe educaţionale competitive şi inclusiv 
profesorii de şcoală primară au cel puţin studii de masterat. Totodată, profesorii sunt foarte 
respectaţi şi bine plătiţi.   
 
 

268. GENERAŢIA “FULGILOR DE NEA” 
 

prof. Ghiţă Claudiu 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Munteni, jud. Galaţi 

 
Tinerii din ziua de azi sunt hipersensibili şi se simt ofensaţi de cele mai banale lucruri, apoi, 

prin forţa reţelelor sociale, transmit în societate şocuri care pot afecta afaceri sau chiar vieţi.  
Cine sunt “fulgii de nea”? Născută în anii '80, '90 şi 2000, cunoscută şi sub denumirile de 

generaţia milenialilor sau de generaţia Y, se distinge prin narcisism şi prin dezvoltarea unui puternic 
cult al propriei personalităţi, după cum arată o serie de studii. Mai mult, generaţia Y pune mai mare 
accent pe bunuri materiale, imagine şi faimă, lăsând la coada intereselor concepte precum 
comunitatea sau mediul. „Generaţia fulgilor de nea“ este, de fapt, o subdiviziune a generaţiei Y. 
Aceasta este reprezentată de tinerii care sunt extrem de sensibili faţă de punctele de vedere care le 
dau lumea peste cap şi au o putere şi dorinţă de a da soluţii extrem de mici.   „Fulgii de nea“ sunt 
fragili şi au o capacitate scăzută de a face faţă momentelor dificile din viaţă  

Din perspectivă emoţională, aceşti tineri au o toleranţă la frustrare redusă şi o capacitate 
scăzută de a face faţă momentelor grele din viaţă. Chiar şi nivelul lor de empatie pare să fie foarte 
diminuat, pentru că în Universul lor interior este o stare de neputinţă de care nu sunt conştienţi 
adesea. 

Au o fragilitate extremă, în ciuda aparenţelor care emană indiferenţă sau aroganţă. Ei sunt 
foarte uşor de lezat, se descurajează imediat, sunt lipsiţi de elan şi bună dispoziţie. Reperele lor sunt 
foarte slab conturate, alteori chiar distorsionate din cauza instabilităţii emoţionale şi a poziţionării 
lor pe primul plan, într-un mod egoist În ultima perioadă, setul de valori s-a schimbat sub influenţa 
social, dar mai ales indusă de familie..  Copiii au o mentalitate tipică indusă de uniformizarea 
activităţilor şi comportamentelor. Ei au în general aceleaşi jocuri şi preocupări în zona virtuală, le 
plac aceleaşi mâncăruri, speră să aibă aceleaşi obiecte vestimenatre. Creativitatea şi originalitatea 
sunt reduse. 

Viaţa de adult a unei astfel de persoane nu va fi una foarte confortabilă întrucât nimeni nu îşi 
doreşte să stea lângă cei care critică permanent şi au o stare de nemulţumire generată de neasumarea 
responsabilităţii pentru deciziile luate.  Specialiştii ne atrag atenţia asupra faptului că 
hipersensibilitatea, dublată de lipsa energiei şi a curiozităţii, conduce foarte uşor la stări depresive, 
anxietate, plictiseală cronică.  Este o contradicţie că aceste generaţii paralizate de griji, cu educaţie, 
condiţii bune de viaţă, să fie atât de defensivi, centraţi pe sine, trişti. Tinerii se feresc de 
responsabilităţi, însă îşi arogă drepturi, au impresia că totul li se cuvine. Perseverenţa şi sacrificial 
nu sunt trăsături de caracter apreciate. Zona de confort este foarte limitată, iar dincolo de această 
zonă chiar nu-şi doresc să exploreze. Toleranţa la frustrare, la stres este foarte scăzută tocmai pentru 
că nu se descurcă, iar situaţiile dificile sunt foarte greu de gestionat. Pretind susţinere, favoruri, 
ajutor, fără a analiza din ce poziţie cer aceste lucruri. Este consecinţa faptului că au primit foarte 
uşor ce şi-au dorit. Nu au avut exerciţiul aşteptării şi al efortului. Din acest motiv ei au pretenţii fără 
să ofere ceva. 

Mai mult, aceştia sunt ofensaţi inclusiv de faptul că li se spune aşa. Milenialii doresc ca 
oamenii să nu-i mai numească „fulgi de zăpadă“ deoarece, spun ei, sintagma ar fi una abuzivă şi le-
ar putea afecta sănătatea mintală.   

  Psihologii încearcă să explice această nevoie de victimizare spunând că orice persoană cu o 
stimă de sine redusă, pentru a o putea compensa spre a trăi cu ea, începe să adopte atitudinea de 



victimă. Aceasta ajută la menţinerea unei stări de confort psihologic minimal şi explică neputinţa 
persoanei în cauză prin intervenţia aparentă a oricărui element extern care face ca tânărul să nu îşi 
asume ceea ce trăieşte. Întotdeauna va fi cineva «de vină» şi astfel se perpetuează nevoia de 
victimizare şi în perioada adultă şi chiar la bătrâneţe. Aşadar, prima dată apare o stare de «neputinţă 
învăţată» în copilărie, apoi până la victimizarea permanentă este doar o chestiune de timp. Dar cum 
au apărut „fulgii de nea“?  Părinţii, şcoala şi societatea contribuie la formarea unui mediu în care 
generaţiile devin tot mai fragile, incapabile să facă faţă criticilor. Din punct de vedere evolutiv şi 
istoric, adolescenţa este vârsta la care tinerii îşi asumă riscuri şi caută aventura, îşi clădesc idealuri, 
se pregătesc să dea piept cu viaţa. În schimb, tinerii din ziua de azi cresc învăţând să perceapă 
lumea ca pe un loc înfricoşător, prin transmiterea insistentă a unor mesaje alarmiste legate de cele 
mai diverse aspecte ale vieţii de zi cu zi. 

Printre motivele care duc la fragilizarea tinerilor insistenţa cu care se exagerează riscurile 
presupuse de aproape orice activitate ar întreprinde. Părinţii au devenit atât de protectori încât le 
răpesc până şi libertatea de a se juca şi de a alerga în aer liber, de a se căţăra în copaci, aşa cum era 
perfect normal cu ani în urmă, şi totul în numele siguranţei şi în dorinţa de a le netezi drumul în 
viaţă.  

Astfel, o întreagă industrie s-a dezvoltat în jurul nevoii obsedante de a proteja copiii din ziua 
de azi, fără să realizăm că toată grija aceasta se întoarce împotriva lor. Părinţilor li se spune constant 
că trebuie să elimine critica din discuţiile cu copiii, pentru a nu le ştirbi stima de sine, dar aşa le 
anulează gândirea critică. Îi creştem şi îi educăm astfel încât ajung să considere extrem de 
ofensatoare opiniile care nu le sunt pe plac şi devin mai afectaţi decât ar fi cazul de ceea ce cred alţii 
despre ei. De fapt, aceşti tineri prea sensibili ajung la facultate atât de temători şi neîncrezători încât 
nu sunt deloc pregătiţi să se descurce cu provocările de bază ale vieţii de adult.   

Trebuie să înţelegem că hiperprotejarea copiilor nu le dezvoltă abilităţile de adaptare, îi 
determină pe viitorii adulţi să dezvolte frici şi angoase în faţa provocărilor, dar şi să piardă 
oportunităţi. Mediul familial nesigur, instabilitatea relaţiei dintre părinţi, divorţurile, lipsa suportului 
emoţional îi modelează într-o formă inadaptată. Lipsa modelelor, lipsa respectului uman, accentul 
pus pe bunuri materiale şi bani nu pregătesc un tânăr curajos şi activ social, ci unul nemulţumit care 
aşteaptă favoruri. Sunt temători, exagerează dificultăţile pentru că nu sunt obişnuiţi cu efortul, nu 
sunt concentraţi pe găsirea de soluţii şi pe modalităţi de rezolvare şi rămân blocaţi în revoltă. Rolul 
pasiv, alegerea neimplicării nu fac decât să formeze indivizi neadaptaţi, pentru care viaţa nu are 
niciun farmec, este doar un şir de provocări pentru care nu sunt pregătiţi. Părinţii care renunţă la a 
mai critica copiii, renunţă la critica educativă, formează persoane cu autocritică slabă, indivizi care 
nu-şi doresc evoluţia, succesul. 

Generaţia „fulgilor de nea“ este şi produsul metodelor moderne de parenting greşit înţelese 
şi la fel de eronat implementate, precum şi al stimei de sine extrem de scăzută a tinerilor perpetuată 
de părinţi. Sigur că la bază este dorinţa sănătoasă a părinţilor de a elimina violenţa din educaţie, însă 
în loc să aşeze fundamentul corect, acela al fermităţii şi al autorităţii parentale sănătoase (ce nu 
trebuie confundate cu agresivitatea), acesta a fost înlocuit cu supraprotecţia. În spatele 
comportamentului acestor tineri stă o stimă de sine foarte scăzută alimentată din fragedă copilărie 
cu sentimentul neputinţei construit de către părinţi. Este important să înţelegem că părinţii 
întotdeauna transmit prin comportamentele lor şi un mesaj psihologic. Acesta este «tu nu eşti în 
stare, aşa că fac eu în locul tău», chiar dacă tinerii au vârsta biologică şi autonomia necesară. 

Mai rău este că persoanele din generaţia „fulgilor de nea“ transmit stresul resimţit din cauza 
lucrurilor care îi ofensează şi, prin forţa reţelelor sociale, imprimă şocuri în societate care pot avea 
efecte în viaţa comunităţii. Tendinţa de exagerare şi de a critica orice apare din faptul că tânărul nu 
se simte bine în pielea sa. Şi orice persoană care nu este mulţumită de viaţa sa proiectează asupra 
celorlalţi nemulţumirile proprii. Aşa că nimic nu va fi destul de bun pentru persoana respectivă, iar 
critica va fi cvasiprezenta. 

În ceea ce priveşte impulsul de a acţiona prin proteste sau postări pe Internet atunci când 
ceva sau cineva îi deranjează, acesta este pus pe seama faptului că le hrăneşte stima de sine. Acesta 
provine din însăşi faptul că dacă «atacă» pe cineva care din perspectiva lor a greşit, pentru foarte 



puţin timp stima lor de sine pare să fie mai ridicată. Mecanismul psihologic pus în acţiune este că 
dacă tu nu eşti bun, prin comparaţie cu tine eu devin mai valoros. Este doar o falsă impresie, de 
scurtă durată, însă aparenţa confortului psihologic predomină.  

„Fulgii de nea“ cer ca societatea să le ofere zone de totală siguranţă în care nu pot fi 
deranjaţi în gândirea lor, obiceiurile lor, comportamentul lor. Cei care le critică stilul de viaţă ori 
minţile fragile sunt acuzaţi de intoleranţă şi etichetaţi ca persoane care promovează ura. „Fulgii“ îi 
critică intens pe aceştia, organizează proteste în universităţi, pe străzi, boicotează şi cer destituirea 
din funcţii a profesorilor care nu agreează cu ei. La final, cer ca tuturor celor care au fost 
„proscrişi“, prin acţiunile lor sau din alt motiv, să li se interzică accesul la platformele de unde ar 
putea să-şi expună replica sau alte păreri. Acest fenomen a fost denumit „no-platforming“ şi a dus la 
interzicerea în unele campusuri universitare a dezbaterilor pe teme controversate, precum avortul 
sau ateismul. 

Aşadar, avem motive serioase să credem că „fulgii de nea“ ar putea deveni „noii fascişti“, 
având în vedere faptul că reacţionează de cele mai multe ori cu vehemenţă la adresa lucrurilor pe 
care ei le consideră ofensatoare şi faţă de persoanele cu opinii diferite de ale lor.    

De cele mai multe ori, generaţia „fulgilor de zăpadă“ crede că are dreptatea de partea ei şi 
acţionează astfel „în numele moralităţii şi al corectitudinii politice“. Dar viziunea lor ar putea 
deveni o deziluzie periculoasă, tocmai pentru că libertatea de exprimare şi implicit posibilitatea 
iscării unor ofense reprezintă piatra de temelie a libertăţii în sine. „Fulgii de zăpadă“ se transformă 
astfel într-o veritabilă avalanşă.   

La final, paradoxul acestei situaţii este că, deşi „fulgii“ pretind că tot ce fac e generat de 
grija faţă de aproapele lor şi preocuparea pentru binele lui, rezultatul este o formă de totalitarism 
intelectual. 

 
 
269. ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A CONȚINUTURILOR FIZICE 

 
Prof. Bădărău Elena 
Prof. Pavel Carmen 

Școala Gimnazială”Ștefan cel Mare” Vaslui  
 
Conținutul disciplinelor școlare a fost conceput, în mod tradițional, cu o  independență a 

unor discipline față de altele, adică fiecare disciplină studiată să fie de sine stătătoare. Deci 
cunoștințele acumulate de elevi reprezintă adesea un ansamblu de elemente separate, ducând la o 
cunoaștere statică a lumii. 

Caracterul interdisciplinar al educației nu se reflectă, din păcate, în manualele școlare și de 
cele mai multe ori nici în abordările lecțiilor. Este necesară o corelare mai bună a programei de 
matematică cu programele disciplinelor tehnice. Matematica oferă suport teoretic pentru multe 
discipline: fizica, chimie, biologie, construind modele, deschizând drumuri. O ecuație matematică 
poate fi o lege în chimie sau fizică. În fizică și chimie întâlnim proporțiile, funcțiile trigonometrice, 
ca si alte abstractizări ale matematicii.  

Multe noțiuni matematice pot fi integrate cu exemple practice din alte discipline. 
Predarea-învăţarea prin asocierea obiectelor de studiu înfățișează noutatea în lecţii, stimulează 
creativitatea elevilor şi ajută la omogenizarea procesului instructiv-educativ, la dezvoltarea unui om 
cu o cultură cuprinzătoare.  Abordarea interdisciplinară presupune stabilirea de legături între 
discipline, iar succesul în activitatea tinerilor se realizează atunci când aceștia pot să coreleze 
interdisciplinar informațiile dobândite în cadrul lecțiilor. 

Este important să reușim să punem cunoștințele de fizică și cele de matematică în strictă 
legătură, iar în viata de zi cu zi să privim dezvoltarea acestora prin prisma aplicațiilor lor în viața 
oamenilor. 

O noțiune simplă „Procente”, privită din perspectiva mai multor discipline o voi prezenta 
din punctul meu de vedere, pentru nivelul clasei a VI-a. 



 
 Părți egale dintr-un corp. Procente  
 
Apa  are o mare răspândire pe Terra, ocupă trei sferturi din suprafața ei. 
-Dar ce înseamnă 3 sferturi?  
 -Un întreg câte sferturi are? 
 -Dacă Ionel are 8 lei și colegul lui de bancă are un sfert din cât are Ionel, câți bani au 

împreună?   
Împărțind o pâine „x”în patru parți egale vom obține patru  sferturi (4a) 
 
 
 
 
 
 
 
a=x/4 a=x/4 a=x/4 a=x/4 
 
Fiecare  bucată, a , însemnând o pătrime din acea pâine. 
-Hașurați 3 sferturi din pâinea desenată.  
Trei sferturi se scrie 3𝑥

4
  și citim 3 pătrimi din x. 

Analizați imaginea suprafeței Pământului din imagine și comparați distribuția apei în 
comparație cu cea a uscatului.  

 
 

 
                                          

Acum sunteți de acord 
cu afirmația:   

 “Apa  ocupă o suprafață 
foarte mare din suprafața 
planetei Pământ (peste 3 
sferturi )”? 

 
 

Importanţa apei pentru viaţă 
Apa are un rol esenţial în întreţinerea vieţii. Fără apă nu ar putea exista viaţa. În organism 

apa intră în compoziţia organelor, ţesuturilor şi lichidelor biologice. Ea dizolvă şi 
transportă  substanţele asimilate şi dezasimilate, menţine constantă concentraţia sărurilor în 
organism şi evaporându-se pe suprafaţa corpului ia parte la reglarea temperaturii interne. Numai 
datorită evaporării apei la nivelul plămânilor și pielii, temperatura corpului uman se menține la 
valori în jurul a 37 C  chiar dacă temperatura ambientală este de 40-50 C. 

Creierul conţine 70-75% apă, sângele, 82%. scheletul conţine până la 22% apă, inima 79%, 
rinichii 62%, mușchii 75% iar dinții au un conținut de 2% apă.            

-Stiați că… 20% din oxigenul care intră în fluxul sanguin, 20% este folosit de creier și, desi 
percepe semnalele de durere de la celelalte părți ale corpului, creierul în sine nu are receptori de 
durere ? 

 
Lucrăm împreună 
 
Bunica mi-a adus bomboane. Mi-a dat 3/4 din ele iar restul le-a dat mamei. Dacă eu am 

primit 12 bomboane câte bomboane a primit mama? 



Rezolvare: 
Varianta 1 
 
Cantitatea de bomboane înseamnă 4 părți egale: 3 părți eu și una mama. 
- 3 părți egale înseamnă 12 bomboane. 
- O parte înseamnă 12/3= 4 bomboane. 
-R: Mama a primit 4 bomboane. 
 
Varianta 2 
 Presupunem că X reprezintă numărul total de bomboane și îl împărțim la 4. Cum bunica mi-

a dat 3 sferturi, înseamnă că eu am primit X
4
. 3  care se scrie ca un raport           3X

       4
   a cărui valoare este 

12. 
 
   3X

4
=12→3x=4.12  

  3x=48 cu soluția: x=48
3

=16 bomboane 
 
Mama a primit o pătrime din bomboane și notăm cu y acest număr 
y=16

4
=4 bomboane  

 
Varianta 3 
Dacă    3x/4……………..12 bomboane 
Atunci   x/4……………….y bomboane   
 
 y.3x

4
 = X

4
.12 , ecuația se simplifică prin x/4 și obținem 3y=12, deci y=4bomboane  

  
Lucrăm  împreună 
Într-o clasă sunt 30 de elevi iar dintre ei 60% sunt fete. Câti băieți sunt în clasă? 
 
Rezolvare: 
 
Varianta 1 
 Procentul 60% îl mai putem interpreta ca 6 zecimi (60/100=6/10).  
Din 30 de elevi 6 zecimi sunt fete și restul băieți, adică 4 zecimi. 
O zecime din 30 înseamnă 3/10=3 
6 zecimi sunt fete,    6x3 =18 
4 zecimi sunt băieți, 4x3=12 
  
 Varianta II 
Numărul de fete se scrie ca fiind:  F= 60

100
.30=1800/100=18 

 
Numărul de băieți:   B=30-18=12 
 
Probleme propuse ca temă  
 

1. Dacă avem 4 pâini tăiate în 4  părți egale și s-au mâncat 5 sferturi, căte sferturi au mai 
rămas?...........................................  
 

2. Două sferturi de pâine formează o jumătate de pâine. Dacă avem 13 pâini și 4 pâini le 
împărțim în 4 iar restul în 2, câte sferturi și câte jumătăți de pâini obținem?   



 
3. Dacă împărțim o pâine în trei părți egale, fiecare bucată e numită o treime de pâine. Dar 

dacă o împărțim în 5 părți egale oare cum se va numi fiecare bucată? ………….. 
4. Cât reprezintă o cincime dintr-o riglă cu lungimea de 50 cm? Dar o optime? 

 
5. Ionel are 80 bomboane, o zecime le-a mâncat singur și din ce-a  rămas, o optime le dă 

colegilor. Câte bomboane a mâncat singur Ionel și câte bomboane a dat  colegilor?  
 

6. Într-o pădure sunt 8000 de stejari, 6000 de tei și 2000 de arțari. S-a propus tăieri după cum 
urmează: 
       -un sfert din stejari, 
-o  șesime din tei,  
-o cincime din arțari.  
Câți copaci au rămas netăiați?  
  

7. Înălțimea dealurilor din Moldova ating înălțimi de 500m și  cel mai înalt vârf muntos   este 
de 2300m pe munții Rodnei. Cum puteți aprecia înălțimea dealurilor moldave: o pătrime din 
înălțimea vărfului din munții Rodnei sau o cincime? Care apreciere credeți că este mai 
corectă? 

8.  O mașina parcurge  o treime  de drum în 45minute . La jumătatea drumului se oprește. Cât 
timp a mers până s-a oprit știind că a mers uniform? 
 
Bibliografie: 
Cerghit I.,Popescu E., Vlăsceanu L., Radu I., Didactica, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1993. 
Nicolescu Basarab, Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iași, 1999. 

 
 

270. PATRIOTISMUL – SENTIMENT PERMANENT 
 

Prof. Vîrlan Luminița Mihaela  
Școala Gimnazială  „Ștefan Cel Mare” Vaslui 

 
,,Istoria e faptă şi carte cu dovezi, 
Cumplită este gluma de care râde mutul, 
Că viitorul astăzi mai simplu ţi-l prevezi, 
Dar e mai greu pe lume să îţi prevezi trecutul.’’  
                                             (Adrian Păunescu - Poporul român. Opere complete) 
 

              Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere ale 
unei ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări 
sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară şi o 
analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea. Deşi formarea tinerei generaţii nu se 
reduce doar la transmiterea unor informaţii şi la dezvoltarea cognitivă a copiilor, şcoala pune un 
foarte mare accent pe educaţia intelectuală şi transmiterea de cunoştinţe. Cum sunt integrate aceste 
cunoştinţe, cum sunt utilizate şi ce importanţă au ele în raport cu celelalte aspecte ale personalităţii 
copilului au fost câteva din întrebările pe care mi le-am pus ca cercetător în acest demers de 
investigare. Un alt interes a fost acela de a descoperi cine ar trebui să se ocupe de educaţia moral 
afectivă a copilului dacă şcoala este centrată pe educaţia intelectuală. Educaţia nu înseamnă doar 
dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al şcolii. Tânărul are nevoie de o formare 
completă a personalităţii sale şi chiar dacă nu dispune de influenţe consistente, coerente pentru 
creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin modelele adulte din mediu. 



                Un rol important îl are și viaţa privată, familia cu zestrea ereditară şi educaţia primită în 
primii ani de viaţă în ce priveşte manifestarea unor comportamente responsabile. În 
manifestarea acestor comportamente responsabile îşi pun, de asemenea, amprenta anturajul, mass-
media şi alte instituţii educative. 
               Ca diriginte la o clasă a VI a simt că am o responsabilitate frumoasă în a modela o 
generație de elevi cu personalitate completă în care cunoștințele pentru buni practicieni ai meseriilor 
pe care le vor urma să se împletească armonios cu sentimentele de apartenență la  acestui popor, cu 
sentimente de dragoste și respect pentru prezent dar în mod deosebit pentru trecut. Doresc să-i 
conștientizez tot mai mult de faptul că au, că poporul roman are un trecut și că un viitor solid se 
construieste doar daca acesta este cunoscut și apreciat cum se cuvine. 
                În fiecare an, la începutul lui decembrie, neamul românesc îşi serbează Ziua Naţională, 
prilej potrivit pentru declaraţii înflăcărate, însoţite de diferite manifestări marcând sărbătoarea. În 
acest sens, în acest an școlar, școala unde predau trebuia să susțină activitate metodică pe oraș la 
Consiliere și orientare, așa că a fost pentru mine un bun prilej de a-mi provoca elevii la o lecție de 
patriotism. 
               Nu-mi dau seama cum simt alţii, dar eu, atunci când ne sărbătorim Ziua Naţională, trăiesc 
un sentiment de bucurie şi recunoştinţă. De ce? Pentru sacrificiul atâtor generaţii trecute, pentru 
idealul sfânt al unităţii de credinţă şi de neam, pentru preţuirea faţă de eroii ce ne-au scris istoria cu 
jertfa sângelui lor, faţă de românii ce au făcut cinste poporului prin înfăptuirile lor spirituale, 
culturale, tehnice, sportive sau de altă natură,sau poate pentru faptul că dascălii noştri ne învăţau să 
fim mândri că ne-am născut în cea mai frumoasă şi bogată ţară de pe faţa Pământului. 
            Tânara generaţie a început să iubească mai mult ceea ce e străin, decât ceea ce ţine de 
propria ţară, indiferent că e mai prost, mai nociv sau mai inadecvat specificului nostru ca popor. 
Câţi dintre noi cunosc imnul ţării? Câţi dintre noi la 1 Decembrie afişează steagul României la geam 
sau la un loc la vedere? Deci, ce e cu patria şi patriotismul? Mai sunt de actualitate într-o lume 
tinzând spre globalizare? 
            Pentru renaşterea educaţiei patriotice a elevilor, în primul rând, un aport deosebit trebuie să-l 
aibă dascălii, mai ales în această perioadă când tinerii renunţă atât de uşor la istoria naţională, la 
valorile culturale ale înaintaşilor noştri.Voi pune tot sufletul în necesitatea revigorării sentimentului 
patriotic. 
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Procesul instructiv-educativ este, prin excelenţă, “un act teleologic care urmăreşte, în mod 

conştient, atingerea unor finalităţi anterior stabilite”1, chiar dacă nu exclude caracterul neprevăzut, 
spontan pe alocuri. Iată motivul pentru care proiectarea didactică ne apare ca o condiţie absolut 
necesară unei activităţi didactice optime. Ea reprezintă activitatea complexă de anticipare 
(prefigurare, prognozare) a modului de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi, mai ales, a 
componentelor sale. Sensul modern al termenului de proiectare devine sinonim cu sintagma design 
educaţional, înţeles ca act de “anticipare, prefigurare a demersului didactic, în termeni care să-l facă 
intraductibil în practică.”2 

Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea, cât şi 
rezultatele procesului de învăţământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul didactic. După 
cum o arată etimologia termenului, metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, 
procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: mai 
mult decât atât “căile folosite  

în şcoală  de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, 
lucrurile, ştiinţa”, ele sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile şi desprinderile 
elevilor, dar şi capacitatea acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi 
să-şi dezvolte personalitatea. 

Metodele moderne utilizate la clasă sunt: 
 
Metoda Piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă presupune acumularea treptată a 

opiniilor individuale ale participanţilor. Are ca principiu de bază împletirea activităţii individuale cu 
cea de grup. Profesorul expune elevilor datele problemei în cauză. Elevii o rezolvă mai întâi 
individual, în aproximativ 5 minute. Elevii formează apoi diade, pentru a discuta rezultatele la care 
a ajuns fiecare. Se vor forma 2 grupe mari, egale ca număr, în care se dialogheză asupra soluţiilor 
pentru care s-a optat. Întreaga clasă, reunită, discută sarcina de lucru aleasă de profesor, analizează 
atât soluţiile la care au ajuns până în această etapă, cât şi problemele la care trebuie găsite 
răspunsuri. Se optează pentru soluţia cea mai bună şi se stabilesc concluziile întregului colectiv. 
Acestă metodă poate fi utilizată cu succes la orele de literatură. Sarcina de lucru ar suna astfel: 

• Cum aţi reacţiona în locul ciobănaşului avertizat de mioara năzdrăvană? 
• Cum aţi fi preferat să utilizaţi scrisoarea adversarului politic, dacă aţi fi fost în 

postura lui Nae Caţavencu? 
 
Braistormingul (metoda “asaltului de idei”) este o metodă interactivă iniţiată de Alex 

Osborne. Acesta i-a descoperit şi valorizat funcţia distinctă, aceea de a înlesni căutarea şi găsirea 
celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o intensă mobilizare a ideilor tuturor 
participanţilor la discuţie. Metoda “asaltului de idei” are drept scop emiterea unui număr cât mai 
mare de soluţii privind modul de rezolvare a unei probleme, într-un grup coordonat de un moderator 
ce îndeplineşte rolul de animator şi de mediator al discuţiei. 

 
Metoda Starburst este similară celei prezentate mai sus, cu care totuşi nu se confundă, deşi 

presupune organizarea clasei de elevi într-un grup şi stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa 
cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. Metoda stimulează atât creativitatea 
individuală, cât şi cea de grup, spiritul de cooperare şi cel de competiţie. Se alege o problemă de 
dezbătut apoi se înşiră, în jurul conceptului respectiv, mai multe întrebări care au legătură cu el. 
Întrebările de început sunt: cine?, ce?, unde?, când?, cum? şi pot da naştere la alte întrebări. 
                                                      
1 Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 2002, p. 98. 
2 Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p. 228. 



Cum? 
 
 
 

Când?          Ce? 
 
 
 
 

Unde?      Cine? 
 
Exemple: 1. Imaginaţi-vă o serie de întrebări care să aibă legătură cu obrăzniciile 

personajului – copil din schiţa studiată. 
2. Enumeraţi întrebările de care ar trebui să ţină seama autorul unei descrieri ştiinţifice. 
 
Tehnica 6 / 3 / 5 presupune împărţirea clasei în grupe de câte 6 membri însă, spre deosebire 

de brainstorming, participanţii notează pe o foaie de hârtie câte trei soluţii  la o problemă dată, timp 
de 5 minute. Totalul obţinut însumează, aşadar, 18 răspunsuri în 30 de minute, pentru fiecare grup. 

Exemple : Care sunt modalităţile de caracterizare a personajului preferat din 
povestirea/nuvela studiată ? / Identificaţi, în textul liric studiat, trei figuri de sunet sau de construcţie 
şi analizaţi-le. 

 
Tehnica “acvariului” (fishbowl) presupune o anumită aşezare a scaunelor din cabinetul de 

literartură, ceea ce justifică şi denumirea ei: ele sunt dispuse în două cercuri  concentrice, unul din 
cercuri incluzându-l pe celălalt. Elevii aşezaţi în cercul interior primesc un timp de 8 – 10 minute 
pentru a discuta o problemă controversată, anunţată dinainte. În acest timp, cei aşezaţi în cercul 
exterior fac observaţii privind felul în care se relaţionează în primul cerc, tipurile de srategii folosite 
de participanţii la dialog pentru a-şi susţine poziţia, reacţiile lor şi contribuţia fiecăruia la reuşita 
dezbaterii. Urmează expunerea observaţiilor de către cei din cercul exterior, apoi schimbarea 
locurilor : cei din cercul interior trec în cel exterior şi invers. Dezbaterea continuă cu un alt subiect 
controversat, pe care îl analizează acum cei care în prima fază au fost observatori, urmând ca la 
final să se concluzioneze asupra activităţii. 

 
Reţeaua de discuţii este o metodă ce presupune o condiţie obigatorie, existenţa unui 

conţinut al învăţării conflictual, deci care să suscite interpretări diferite, impunând formularea unei 
întrebări binare asupra acestuia.  După ce profesorul formulează o întrebare – care să permită în 
egală măsură răspunsuri afirmative şi negative, pro şi contra – , elevii meditează la aceasta şi îşi 
formulează, într-un timp dat, propriile răspunsuri. Elevii sunt grupaţi apoi câte patru, iar în 
interiorul fiecărui cvartet, în câte două diade. În fiecare diadă, apoi în fiecare cvartet, se discută 
răspunsul la întrebare, după care s notează argumentele care susţin fiecare tp de răspuns, pe o foaie 
de caiet. Fiecare grup trebuie să îşi sintetizeze răspunsurile şi să îşi exprime o concluzie privitoare 
la problema de dezbătut. Eventual, la sfârşitul discuţiilor se apelează şi la o metodă evaluativ-
participativă, gen unul stă, ceilalţi circulă sau turul galeriei, care permite elevilor vizualizarea şi 
reflecţia asupra rezultatelor muncii colegilor şi, în replică, evaluarea şi autoevaluarea propriilor 
rezultate ale muncii. 

 
Jocul este “o acţiune generatoare de distraţie şi de reconfortate.”3 Jocul poate deveni un 

adevărat instrument educativ şi didactic, o bază a metodelor de instruire şi educaţie, nu doar în 
învăţământul preşcolar şi primar. 

                                                      
3 E.E. Geissler, Mijloace de educaţie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1977, p. 195. 



• Bingo – fiecare elev sau grupă de 4-5 elevi primeşte câte un carton cu 6 careuri, în fiecare 
fiind trecută sarcina de lucru cerută. Câştigă elevul sau grupa care rezolvă corect şi cel mai 
repede careul. 

Exemplu: Călin (File din poveste) – poate avea următoarele sarcini de lucru: caracteristica 
naturii sugerată în prima parte, imagini predominante, determinantul pădurii descrise, sentimental 
sugerat al privitorului, numele figurii de stil din sintagma “cuibar rotind”, semnificaţia termenului 
“harnici”. 
• Şarpele – joc folosit în secvenţele de fixare sau evaluare a însuşirii unor termeni de teorie 

literară. Presupune notarea pe o hârtie pliată (în formă de şarpe sau acordeon) a unui termen, 
constând într-o noţiune ce trebuie verificată; prima parte a hârtiei se pliază, iar pe următoarea 
parte al doilea participant notează definiţia noţiunii respective. Fără a vedea noţiunea iniţială, 
al treilea participant citeşte doar definiţia şi scrie termenul-noţiune care îi corespunde, care va 
fi citită de următorul participant. La final se reface traseul şi în cazul unuor erori, se depistează 
autorul şi cauza greşelii respective, operându-se eventualele ameliorări. 

• Procesul literar – este o formă complicată de dramatizare a unor fragmente literare şi chiar a 
unor opere întregi, văzută în fond ca o “dezbatere problematizată a universului unei opere 
literare, în care elevii se antrenează ca inculpaţi, acuzatori sau apărători ai destinelor 
personajelor respective.”4 Procesul presupune distribuirea unor roluri specifice: preşedintele 
tribunalului, grefieri, procurori, secretari, avocatul apărării, pe lângă rolurile personajelor din 
opera literară de aici, numărul mare de elevi care trebuie implicaţi în procesul literar. 

Exemplu: Procesul greierului acuzat de lene şi neglijenţă. 
 
Metoda cubului presupune analiza unui concept, a unei noţiuni sau a unei teme prin 

proiectarea ei pe cele şase faţete ale unui cub, fiecare dintre ele presupunând o abordare distinctă a 
subiectului respectiv. În cele şase faţete ale cubului elevii trebuie să răspundă la următoarele 
instrucţiuni: 

1. Descrie – Cum arată? 
2. Compară – Cu ce seamănă şi prin ce se diferenţiază? 
3. Asociază – La ce te face să te gândeşti? 
4. Analizează – Din ce e făcut? 
5. Aplică – Cum poate fi folosit? 
6. Argumentează pro sau contra – E bun sau rău? De ce? 

Prin metoda cubului se pot învăţa noţiuni de teorie literară la clasele mai mici, în ciclul 
curricular de dezvoltare (fibula, schiţa, povestirea, nuvela, imnul, comedia), se pot analiza 
categoriile estetice la clasele de liceu. 

 
Metoda horoscopului poate fi utilizată doar în cazul unor lecţii de studiere a textelor epice 

şi dramatice, mai exact în secvenţele didactice în care se vizează caracterizarea unor personaje 
literare.  Clasa se organizează în grupe de 4 elevi şi se desfăşoară următorii paşi: citirea individuală 
a textului, alegerea personajului pentru discuţie, citirea trăsăturilor fiecărui semn zodiacal, opţiunea 
fiecărei echipe pentru încadrarea personajului în sfera unui semn zodiacal, prezentarea în faţa clasei 
a opţiunilor şi a argumentelor ce le justifică, urmată de discuţii, descoperirea unei alte soluţii mai 
potrivite sau îmbogăţirea argumentării. 

Exemplu: Vitoria Lipan este identificată ca aparţinând Taurului (tenace, stoic, prudent, 
inflexibil, convenţional, încăpăţânat, rigid). 

 
Schimbă perechea (Share – pair circles) este o metodă interactivă, de lucru în diade. 

Profesorul împarte clasa în două grupe egale ca număr; elevii din fiecare grupă se aşază faţă-n faţă 
cu perechea, rezultatul fiind două cercuri concentrice. Elevii îşi pot alege singuri prechea sau pot fi 
aşezaţi în grupe de profesor. Elevii lucrează doi câte doi timp de câteva minute.  Apoi elevii din 

                                                      
4 Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 126. 



cercul exterior se mută în sensul acelor de ceasornic, pentru a-şi schimba partenerii şi pentru a 
realize noi perechi. Jocul continuă până când se epuizează problemele ce trebuie soluţionate sau 
până când fiecare elev îşi regăseşte partenerul iniţial. În această etapă, se analizează soluţiile/ideile 
emise de toate perechile. 

Exemplu: La clasa a V-a, studierea basmului popular Prâslea cel voinic şi merele de aur 
poate debuta cu această metodă; perechile de elevi pot primi următoarele sarcini de lucru, mai 
uşoare, desigur, ţinând cont de faptul că sunt abia la începutul analizei: 

1. Ce sugerează formula folosită la începutul poveştii? 
2. Unde se desfăşoară întâmplările povestite? Locurile respective se pot identifica pe 

hartă? 
3. Care personaje reprezintă binele? dar răul? 
4. Există în basm personaje cu puteri miraculoase? Daţi exemple! 
5. Care sunt calităţile eroului? 
6. Cum le dovedeşte el? 
7. Care cifră se repetă cel mai des? În ce situaţii? 

 
Pălăriile gânditoare (metoda thinking hats) este o metodă interactivă, de gândire critică, 

ce presupune interpretarea de roluri de către participanţii care şi aleg una dintre şase pălării – 
figurine decupate sau simple simboluri – de diferite culori, cărora le corespund semnificaţii şi 
implicit, modalităţi diferite de interpretare. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul: pălăria 
albă este neutră, participanţii sunt învăţaţi să gândească obiectiv, pălăria roşie dă frâu liber 
sentimentelor, oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor. Pălăria neagră este perspective 
gândirii negativiste, pesimiste, pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al 
optimismului. Cel ce stă sub pălăria verde trebuie să fie creativ. Gândirea laterală este specifică 
acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere 
ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, 
reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la 
sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Un exemplu de întrebări posibile 
în acest joc este: 

Pălări
a albă 

Pălăria 
roşie 

Pălări
a galbenă 

Pălăria 
neagră 

Pălări
a albastră 

Pălări
a verde 

 Ce 
informaţii 
avem? 
 Ce 
informaţii 
lipsesc? 
 Ce 
informaţii am 
vrea să avem? 
 Cum putem 
obţine 
informaţiile? 

 Punându-mi 
pălăria roşie, 
uite 
 cum privesc 
eu lucrurile… 
 Sentimentul 
meu e că… 
 Nu-mi place 
felul cum s-a 
 procedat. 

 

 Pe ce se 
bazeză aceste 
idei? 
 Care sunt 
avantajele? 
 Pe ce drum 
o luăm? 
 Dacă 
începem 
aşa… sigur 
vom ajunge la 
rezultatul 
bun! 

 Care sunt 
erorile? 
 Ce ne 
împiedică? 
 La ce riscuri 
ne expunem? 
 Ne permite 
regulamentul? 

 Putem să 
rezumăm? 
 Care e 
următorul 
pas? 
 Care sunt 
ideile 
principale? 
 Să nu 
pierdem 
timpul şi să 
 ne 
concentrăm 
asupra…, nu 
 credeţi? 

 Şansa 
succesului 
este dacă… 
 Cum poate 
fi altfel atacată 
 problema? 
 Putem face 
asta şi în alt 
mod? 
 Găsim şi o 
altă 
explicaţie? 

 
Metoda Frisco seamănă cu cea prezentată anterior, deoarece presupune, ca şi aceasta, 

interpretarea unor roluri, de data aceasta în număr de patru: conservatorul, exuberantul, pesimistul, 
optimistul. Metoda are următoarele etape: etapa propunerii problemei de către profesor sau elevi; 
etapa organizării colectivului, în care se explică rolurile şi se stabilesc “actorii” care le vor 



interpreta; etapa dezbaterii colective în care sunt interpretate rolurile şi susţinute punctele de vedere; 
etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării. 

 
Metoda mozaicului (jigsaw) este bazată pe conceptual de team learning, deci pe învăţarea 

în echipă – deloc întâmplător, este denumită şi metoda grupurilor independente.  Presupune 
împărţirea clasei de elevi în grupe de lucru, în cadrul cărora fiecare membru primeşte o sarcină de 
studiu în care trebuie să devină expert, în aşa fel încât ulterior  să îşi iniţieze şi colegii cu privire la 
subiectul respectiv. 

Etapele acestei metode sunt: pregătirea materialului de lucru, organizarea colectivului în 
echipe de învăţare de câte 4-5 elevi, constituirea grupurilor de experţi, reîntoarcerea în echipa 
iniţială de învăţare şi evaluarea. 

Exemplu: La clasa a VII-a – Nuvela (definiţie, trăsături, reprezentanţi). 
 
Gândiţi / lucraţi în perechi / comunicaţi este o metodă propusă de F. Lyman în ultimul 

deceniu al secolului trecut şi mizează pe participarea activă a elevilor la propria lor instruire. 
Procedura de lucru este foarte simplă: profesorul lansează o întrebare legată de conţinutu lecţiei 
respective, elevii reflectă asupra ei într-un timp dat, apoi se grupează în diade pentru a discuta, în 
perechi, răspunsurile. În final fiecare diadă ia pe rând cuvântul şi îşi împărtăşeşte concluziile cu 
privire la subiectul abordat. Metoda se utilizează cu precădere în faza de evocare, pentru a fixa într-
o manieră plăcută conţinutul predate anterior, a cărui sistematizare este necesară pentru lecţia în 
curs, dar şi în alte faze ale demersului didactic, pentru a dirija atenţa elevilor spre un detaliu 
semnificativ: termenul-cheie sau toposul central dintr-o succesiune de versuri sau de paragrafe 
dintr-un text narativ/dramatic; semnificaţia de profunzime a unor secvenţe  sau scene, a apariţiei 
unor pasaje episodice. 
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MOTTO 
„A căuta sensul existenţei înseamnă  
a-L căuta pe Dumnezeu” 
 

              Educaţia este un proces evolutiv şi complex desfăşurat pe parcursul mai multor etape şi 
vizând o anume finalitate, finalitate care are în vedere formarea şi dezvoltarea însuşirilor 
intelectuale, morale şi fizice ale copiilor şi ale tineretului, ale oamenilor şi ale societăţii. 
              De-a lungul secolelor, educaţia a fost strâns legată de religie. În Antichitate, în Orient, 
şcolile funcţionau în general pe lângă temple. În Occident, mănăstirile erau centre de cultură pe 
lângă care funcţionau şcoli, atât pentru viitorii clerici (şcoala interioară), cât şi pentru laici (şcoala 



exterioară). În ţara noastră încă din sec. al XI-lea existau şcoli pentru pregătirea preoţilor pe lângă 
mănăstiri şi centre episcopale, cu predare în limba latină, greacă şi slavă. 
              Despre sensul şi importanţa educaţiei religioase, vorbeşte şi filosoful culturii şi esteticianul 
Tudor Vianu care, scriind despre interacţiunea valorilor preciza că, dacă toate celelalte domenii au o 
valoare integrativă, religia se constituie ca o valoare ce dă sens integrator celorlalte direcţii ale 
cunoaşterii. 
              Cercetările în domeniul psihologiei copilului ne arată că educaţia moral-religioasă este 
posibilă de la cea mai fragedă vârstă, iar preşcolarii cu trăsăturile de voinţă şi caracter în formare 
sunt receptivi la influenţele exercitate asupra lor. 
              Dacă educaţia morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului pentru 
viaţa care are în vedere cunoaşterea, înţelegerea şi practicarea binelui în viaţa socială şi adaptarea la 
viaţa comunităţii, educaţia religioasă trebuie privită într-o strânsă legătură cu educaţia morală 
acordându-i fundament divin.  Educaţia moral-religioasă  trebuie să înceapă încă din primii ani de 
viaţă în familie.  Apoi se continuă potrivit nivelului de înţelegere  a copilului pentru  a se forma în 
sufletul acestuia impresii, deprinderi de conduită şi sentimente cu ajutorul cărora să devină o 
adevărată persoană deschisă comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii. 
              Religia este baza vieţii sociale, deoarece: 

1. Ea este principiul constitutiv al familiei şi al statului; 
2. Dă naştere şi avânt culturii: literatura, artele şi ştiinţele au luat naştere din religie şi sub 
ocrotirea ei; 
3. Apropie pe oameni unii de alţii şi cimentează solidaritatea socială. 

              Educaţia este posibilă în toate perioadele vieţii omeneşti, de asemenea educaţia religioasă 
este posibilă în vârsta copilăriei deoarece însuşi sufletul copilului are în interiorul său cele necesare 
pentru aceasta. Sufletul copilului poate fi întărit ca o cetate; simţurile sunt porţile acestei cetăţi sau 
întăriturile lui. Se poate spune că sufletul cel mai propice pentru educaţie este sufletul curat al 
copilului. Educaţia religioasă creştină este posibilă numai dacă Hristos însuşi este primit în sufletul 
omului şi dacă acest suflet lucrează împreună cu Hristos la desăvârşirea sa. 
              Educaţia religioasă şi catehizarea presupun o introducere a subiectului în marile mistere, 
facilitând întâlnirea şi înţelegerea religiei şi tradiţiei creştine. Experienţa religioasă îl face pe om să 
înţeleagă şi să acţioneze mai bine, îl invită la reflexie, îl luminează interior.  Ea are drept obiectiv 
cultivarea şi dezvoltarea religiozităţii la individul copil sau adult. Esenţa religiei constă în 
fenomenul de credinţă.  Religiozitatea este o stare psihică derivată din credinţa într-un principiu 
suprem, etern şi imuabil. Educaţia religioasă creştină, de pildă, are ca proiect formarea şi 
desăvârşirea profilului moral-religios, întruparea la nivelul uman a unor virtuţi, într-un fel 
„îndumnezeirea” omului, în măsura „coborârii” acestui atribut la dimensiunea şi condiţia umanului.  
              Formarea conştiinţei religioase comportă trecerea prin anumite stadii, intervale de timp în 
care chestiunile fundamentale ale omului sunt percepute şi primesc rezolvări particulare. 
              După unii autori, educaţia religioasă a copilului începe înainte de a se naşte, prin formarea 
unei maturităţi spirituale a părinţilor. Părinţii poartă responsabilitatea  pentru  procrearea şi aducerea 
copiilor pe lume. Copiii nu trebuie să suporte consecinţele unor acte pe care ei nu le pot controla. 
              Evoluţia vieţii morale, sociale şi religioase se va realiza în funcţie de stadiile psihologice 
de vârstă, puse în evidenţă de numeroase studii de psihologie genetică. Acest adevăr este cunoscut 
de multă vreme, la el făcând referire şi Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni: „când 
eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut 
bărbat, am lepădat cele ale copilului” (Corint. 13,11). 

Prin educaţia religioasă se asigură un sens al vieţii credincioşilor, o direcţie şi un mod de a 
exista. Idealul educaţiei religioase nu poate fi decât un ideal integralist; el constă în a cultiva toate 
forţele de care dispune omul ca fiinţă psiho-fizică. 

Formarea caracterului şi a personalităţii desăvârşite reprezintă idealul prioritar al educaţiei 
religioase. Spre acest ideal se ajunge prin cunoaşterea şi interiorizarea unor valori morale, estetice şi 
intelectuale.  

 



"Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri 
fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, Se bucură 
şi Dumnezeu. 

Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.”                                        
  Sfântul Ioan Gură de Aur. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1982 
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă conţinut şi forme de realizare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1996 
 Popescu, Ion pr. Lector univ. dr., Metodica predării religiei, Piteşti, 1997 
 Alexandru, Gheorghe & colectivul, Metodica predării religiei, Editura “Gheorghe Alexandru”, 

Craiova, 2000. 
 M.E.N. Răducanu, Ani prof , Patriarhia Română Filip, Sorin pr., Îndrumător – elemente de 

educaţie religioasă pentru învăţământul preşcolar, vol. I, Editura”Grafika Print”, Bucureşti, 
1999. 

 
 

273. IMPLICAREA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ÎN PROIECTE EUROPENE 
 

Prof. Nicolae Ivănuş 
Şcoala: Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, jud Vîlcea 

 
Implicarea în proiecte europene asigură dezvoltarea din punct de vedere profesional şi 

personal a profesorilor de matematică şi garantează un învățământ matematic calitativ pentru elevi, 
prin formarea continuă a profesorilor de matematică, cărora li se oferă, prin intermediul acestor 
proiecte, un sprijin semnificativ în dezvoltarea carierei prin activitățile desfăşurate.  

Proiectele europene trebuie privite ca un factori pozitivi care vin  în sprijinul dezvoltării 
instituţiei de învăţământ, presupun participarea activă a tuturor celor implicaţi şi constituie în 
acelaşi timp un punct forte în vederea stabilirii unei interacţiuni constructive între partenerii 
implicaţi. 

Prin proiectele europene urmărește:   
- îmbunătăţirea calificării profesorilor de matematică,  
-sporirea capacităţii acestora de a construi o ofertă, la matematică, modernă şi diversificată, 

axată pe solicitările de dezvoltare ale elevilor şi solicitările specifice comunităţii locale, care trebuie 
sa fie în corespondenţă cu standardelor naţionale de calitate;   

-furnizarea de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii învăţământului matematic 
(formularea unor strategii proprii de dezvoltare a instituţiei de învaţământ prin punerea în practică a 
principiilor de asigurare a calității în educație); 

-  avansarea, de către profesorii de matematică, unui sistem educaţional axat pe promovarea 
dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise,pe respectarea diversității, pe trebuinţele elevilor, 
pe particularităţile lor individuale, pe angajarea activă în viața comunității; 

-  consolidarea competențelor profesionale ale profesorilor de matematică, care să permită 
formarea la elevi a unor capacități de învățare pe toata durata vietii, de integrare socială şi mărirea 
șanselor de a urma stagii de învățare ulterioare care să le asigure găsirea unui loc de muncă în piața 
de muncă contemporană;  

 - motivarea şi susţinerea profesorilor de matematică să practice un management eficient al 
propriei profesii şi să ajute la evoluţia instituţiei de învăţământ într-o instituţie care progresează 
continuu. 

Prin participarea profesorilor de matematică la proiecte europene se produc modificari de 
concepţie și practice în procesul educativ desfăşurat în cadrul lectiilor, se asigură formarea și 



profesionalizarea cadrelor didactice participante în anumite proiecte prin programe de formare 
continuă,  în conformitate cu cerințele educaționale contemporane, cu ajutorul unor metode noi, 
active-participative, de predare-învățare, utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor 
și de construire a unor condiţii prielnice de învăţare, folosirea unor instrumente de stimulare a 
interesului părinților și al comunității pentru educație. Profesorii de matematică au oportunitatea de 
a se forma printr-un program integrat, care nu este rigid şi este corelat cu necesităţile proprii de 
evoluare, au acces la resurse variate pe care profesorii le pot utiliza în procesul de predare – învățare 
- evaluare.  

În realizarea unui proiect trebuie avut în vedere:   
-actualitatea temelor în raport cu tendințele moderne ale învaţământului matematic;   
- competențele dorite a se forma trebuie corelate cu necesităţile unității școlare în care se va 

desfăşura proiectul; 
-  alegerea unor conținuturi care să foloseasca tuturor categoriilor implicate;   
- utilizarea elementelor de TIC; 
- realizarea unui echilibru între teorie, teme de reflecție și exerciții aplicative. 
 Dezvoltare personală şi profesională  a profesorilor de matematica are drept obiectiv 

formarea abilităţilor de utilizare a strategiilor de învăţare care să permită profesorilor de matematică 
rezolvarea problemelor profesionale, întărirea stimei de sine, creşterea motivaţiei pentru cercetare şi 
studiu.  

Prin management personal al carierei, profesorii reusesc să işi controleze emoţiile, să 
folosească strategii potrivite de cunoaştere a propriei persoane, au capabilitatea să-şi întocmească 
traseul propriu de evoluţie personală.  

Dezvoltarea profesorilor de matematica prin proiecte faciliteaza dezvoltarea personală pe 
baza unui ansamblu de valori, convingeri si atitudini şi conştientizarea necesităţii formării şi 
autoformării. Se asigura o autocunoaştere a pregatirii de specialitate, dezvoltată pe elemente de 
cunoaştere a managementului profesiei. Se oferă profesorilor participanţi posibilitatea de a aplica 
tematica specifică referitoare la dezvoltarea personală și profesională în contextul real al instituţilor 
educaționale din care fac parte. 
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274. METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 
Prof. Vişan Elena Roxana 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Loc. Bradu, Jud. Argeş 
 
 Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, alături de 

predare şi învăţare. În cadrul învăţământului actual, evaluarea şcolară este percepută ca fiind 
organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a 
activităţilor de predare – învăţare. 

Evaluarea rezidă în culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor 
rezultate din procesul de învăţare. Ca urmare, se impune diversificarea strategiilor de evaluare şi 
alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne. Spre 
deosebire de strategiile tradiţionale de evaluare, cele moderne prezintă cel puţin două caracteristici, 
şi anume: realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori 
concomitent cu aceasta, cât şi faptul că, ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai 
îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi, mai ales, 
schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. 

De asemenea, metodele şi tehnicile moderne de evaluare, ca de exemplu: hărţile 
conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, 
autoevaluarea, ş.a., au multiple valenţe formative, care le recomandă ca modalităţi adecvate de 
optimizare a practicilor de evaluare, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea 
elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

Valenţele formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare sunt: 
• Stimularea activismului elevilor; 
• Accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 
• Evidenţierea progresului în învăţare al elevilor şi facilitarea reglării, autoreglării 

activităţii de învăţare; 
• Formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 
• Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 
• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă; 
• Dezvoltarea creativităţii; 
• Dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
• Dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 
• Dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 
• Formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 
• Cristalizarea unei imagini de sine obiective; 
• Cultivarea autonomiei în activitate; 
• Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; 
• Formarea unui stil de învăţare eficient; 
Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de obiective ale evaluării, presupun 

conceperea şi aplicarea unor strategii diferite. Metodele şi tehnicile de evaluare îngăduie o anumită 
clasificare, pornindu-se de la două repere principale, şi anume: 

1. Cantitatea de informaţie sau experienţă încorporabilă de către elevi; 
2. Axa temporală la care se raportează verificarea; 
În funcţie de primul criteriu, analiştii au stabilit două tipuri de evaluare: 
• Evaluare parţială, în care se verifică elemente cognitive sau comportamentale 

secvenţiale (prin ascultare curentă, extemporale, probe practice curente); 
• Evaluarea globală, în care se verifică o cantitate mare de cunoştinţe şi deprinderi 

obţinute prin cumulare (prin examene şi concursuri); 



Din perspectivă temporală, putem identifica următoarele tipuri de evaluare: 
• Evaluarea iniţială, care se face la începutul unei etape de instruire (prin teste 

docimologice, concursuri, etc.); 
• Evaluarea continuă, care se face în timpul secvenţei de instruire (prin tehnici curente de 

ascultare şi teze); 
• Evaluarea finală, care se realizează la sfârşitul unei perioade de formare (prin examene 

de exemplu); 
Prin coroborarea celor două criterii se poate ajunge la o altă clasificare, şi anume: 
• Evaluarea cumulativă (sumativă); 
• Evaluarea continuă (formativă); 
Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri: 

- Orale – constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte 
identificarea cantităţii şi calităţii instrucţiei; 

- Scrise – apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în lucrări de control sau 
teze; 

- Practice – se realizează la o serie de discipline specifice şi vizează identificarea 
capacităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite, a gradului de 
încorporare a unor priceperi şi deprinderi; 

Pentru a identifica răspunsurile adecvate evaluării este necesar să ne orientăm reflecţia 
asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, 
astfel încât şi acesta să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient. 

Exemple de metode moderne de evaluare care pot fi folosite în cadrul procesului didactic: 
Hărţile conceptuale (Conceptual maps) sau hărţile cognitive pot fi definite drept oglinzi 

ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui care le elaborează. Reprezintă un mod 
diagramatic de expresie, constituindu-se ca un instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi 
evaluare la toate disciplinele. 

Hărţile conceptuale (introduse şi descrise în anul 1977 de către J. Novak) reprezintă şi 
instrumente, care îi permit cadrului didactic să evalueze atât cunoştinţele pe care le deţin elevii, cât 
şi relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, informaţii, internalizate în procesul 
învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi integrând cunoştinţe noi în 
experienţele cognitive anterioare. 

Harta cognitivă ia forma unei reprezentări grafice, care permite vizualizarea organizării 
procesărilor mentale a informaţiilor legate de o problemă de conţinut sau concept. Poate fi integrată 
atât în activităţile de grup, cât şi în cele individuale. 

Există mai multe tipuri de hărţi conceptuale. Exemple: 
• Hărţi conceptuale tip „pânză de păianjen” – se plasează în centrul hărţii conceptul nodal 

(tema centrală), iar de la aceasta, prin săgeţi, sunt marcate legăturile cu noţiunile 
secundare. 

 
• Harta conceptuală ierarhică – presupune reprezentarea grafică a informaţiilor în funcţie 

de importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de supraordonare, subordonare şi 
coordonare. 

 



 
 
• Harta conceptuală lineară – Specificul acestui tip de hartă rezidă în prezentarea lineară 

a informaţiilor. 
 

 
 Metoda R.A.I. vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica, prin 

întrebări şi răspunsuri, ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea acestei metode provine de la asocierea 
cuvintelor: Răspunde – Aruncă – Interoghează. 

 Tehnica 3-2-1 este un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei 
funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor. Este o tehnică modernă de 
evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor elevilor, ci constatarea şi aprecierea 
rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire sau al unei activităţi didactice, în scopul 
ameliorării, îmbunătăţirii acestora, precum şi a demersului care l-a generat. 

 Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea şi le subsumează. Astfel, 
elevii trebuie să noteze: 

- Trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa, activitatea, didactică respectivă; 
- Două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii; 
- O capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o în cadrul activităţii de 

predare – învăţare. 
Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp 
şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. 

În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 
- Stabilirea temelor pentru proiect; 
- Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului; 
- Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect; 
- Planificarea activităţii; 
- Desfăşurarea cercetării, colectarea datelor; 
- Realizarea produselor, materialelor; 
- Prezentarea rezultatelor obţinute a proiectului; 
- Evaluarea proiectului; 

Portofoliul este o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă 
mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un 
ansamblu de rezultate. Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care 
permite estimarea progresului în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în 
perioade de timp mai mari (semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ). 

Un portofoliu poate conţine: 
- Fişe de informare şi documentare independentă; 
- Referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole; 
- Pliante, prospecte; 
- Desene, colaje, postere; 

Metodele de evaluare reprezintă, deci, căile de eficientizare a operaţiilor de măsurare – 
apreciere – decizie, realizabile în cadrul diferitelor forme de activitate didactică.  



Evaluarea procesului de învăţământ reprezintă o acţiune subordonată activităţii didactice, 
organizată la nivel de sistem, necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor 
propuse, verificare realizabilă la diferite intervale de timp, cu funcţie centrală de reglare – 
autoreglare. Evaluarea asigură raportarea rezultatelor obţinute într-o anumită activitate, la un 
ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 
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275. FIZICA ÎN CONCEPT INTERDISCIPLINAR 

 
Prof.  Szekely Daniela Maria 

Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni,  jud. Hunedoara 
 

Motto: 
“Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este 

împărțită pe discipline”  ( J. Moffett)           
 Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depășirii granițelor artificiale între diferite 

domenii. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea ca oferă o imagine 
integrată lucrurilor care sunt, de regulă, analizate separat.  

 Prin interdisiciplinaritate se creează: 
 Acoperirea rupturilor dintre discipline, eliminarea izolării şi lipsei corelaţiilor între 

conținuturile diverselor discipline. 
 Construirea, prin educație, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 

deciziile cele mai potrivite. 
 Rezolvarea de probleme, care poate fi considerată cea mai importantă forță motrice a 

integrării, datorită relevanței sale practice. Problemele cu care ne confruntăm în viața 
profesională, socială sau personală impun judecăți și decizii care nu sunt, de regulă, limitate 
în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune 
corelații rapide și semnificative.  
 Interdisciplinaritatea  presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare prin ignorarea 

limitelor stricte ale disciplinelor, se caută teme comune pentru diferite obiecte de studiu cu un ordin 
de învațare mai înalt, termen regăsit în limba engleza “higher order learning objectives”.  

 Capacitățile metacognitive, cum ar fi luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, învățarea 
eficientă, sunt unele din aceste obiective. 

 Prin interdisciplinaritate se realizează acțiunea deschisă dintre competențe sau conținuturi 
interdependente din două sau mai multe discipline, ce implică interpenetrarea disciplinelor.  

 La nivelul proiectării curriculare vorbim de competențe transversale sau competențe cheie. 
Prin interdisciplinaritate se dezvoltă competențe integrate/transversale/cheie/ crosscurriculare.  

 La nivel interdisciplinar apar transferuri orizontale ale cunoștințelor dintr-o disciplină în alta 
la nivel metodologic și conceptual. 

Sistemele educaţionale trebuie să răspundă schimbărilor survenite în condiţiile externe care 
redefinesc nevoile pe care societatea în ansamblul său le are faţă de sistemul educaţie.    
 Interdisciplinaritatea, în condiţiile actuale ale desfăşurării procesului de învăţământ, se 
impune ca o direcţie principală în activitatea cadrelor didactice. Această direcţie presupune atât 
conţinutul lecţiilor cât şi metodele şi strategiile de lucru. 

În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată 
independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 
stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un ansamblu 
de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste aspecte sunt în contradicţie cu 
varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul dinamic al acestora. 

În aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 
necesară, având în vedera aplicabilitatea directă în practică a fizicii, chimiei, biologiei şi 
matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în 
planul conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, 
deschizând calea spre sinteze generalizatoare. 

Interdisciplinaritatea între fizică şi chimie, chimie şi matematică, chimie şi biologie, fizică şi 
matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de 
lucru, fiecare demers - observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare – este abordat 
matematic.  



Fizica, chimia şi biologia au devenit mari consumatori de matematică. De cele mai multe 
ori, matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând drumuri, construind modele. 

Profesorul de fizică priveşte matematica ca pe un instrument absolut necesar. El ştie clar că  
x.-ul de la matematică poate şi trebuie să fie o concentraţie, o masă de substanţă, un coeficient, un 
indice, etc. O ecuaţie matematică poate fi o lege în fizică sau chimie.  

Proporţiile, funcţiile trigonometrice se întâlnesc în chimie şi fizică la orice pas pentru 
descifrarea tainelor naturii. Un profesor devotat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştinţe 
matematice nu poate studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, 
determinându-i să-şi impună stiluri de muncă adecvate. 

Studiul fizicii, al chimiei, al biologiei și matematicii au afinităţi deosebite. Ele studiază 
structura, transformările şi însuşirile materiei. Interdisciplinaritatea acestor discipline de studiu 
poate constitui un exemplu şi pentru celelalte. Obiectivele lor, metodele de investigare a 
fenomenelor, aplicabilitatea lor imediată în practică, metodele de predare, toate acestea conduc la 
realizarea unei interdisciplinarităţi bine pusă la punct, dar perfectibilă. 

 Interdisciplinaritatea între fizică, matematică, chimie şi biologie se realizează şi în planul 
strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiilor, ca metode folosite în transmiterea 
cunoştinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare. Se poate spune pe drept cuvânt că fizica şi 
matematica sunt instrumente pentru studiul chimiei şi invers.  

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe:  
 Profesorul să aibă o temeinică cultură generală; 
 Profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a 

celorlalte obiecte din aria curriculară; 
 Elevii să fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii disciplinelor de 

învăţământ; 
 Realizarea de programe care să includă teme cu caracter interdisciplinar. 

În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.S., 
interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare constitue un punct de plecare. 

 Având în vedere cele de mai sus, consider că interdisciplinaritatea constitue un principiu ce 
trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi acţiune ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii 
economico - sociale. 
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276. PROFESORUL – MODELATOR AL PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
Prof. Popa Ramona 

Școala Gimnazială Budeasa, Jud. Argeş 
 
«Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să 

vezi». 
 
Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. 

Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează 
numeroase prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor. 
Profesorul ocupa o poziție cheie în activitatea de programare, de organizare, realizare și evaluare în 
procesul educaţional. 

Profesorul este creator în sensul adaptării tehnologiei de lucru la specificul fiecărui colectiv 
şi al fiecărui elev, în sensul anticipării, inventării şi proiectării de noi modele, obiective, tipologii 
sau prototipuri de metode, caractere, structuri. Contribuţia lui la perfecţionarea învăţământului şi al 
educaţiei trebuie să fie continuă, consistentă şi înnoitoare. 

Profesorul şi elevii nu se aleg unii pe alţii. Profesorului îi revine sarcina şi răspunderea 
integrării sale în clasă şi în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege. Într-un colectiv format, 
profesorul devine unul din membrii acestuia, dar cu statut special. 

Profesorul conduce şi decide, organizează, influenţează, consiliază şi controlează, apreciază 
şi îndrumă, este model de conduită civică şi morală, este profesionist. El îşi exercită atributele şi 
calităţile asupra grupului şi asupra fiecărui membru al acestuia în parte pentru obţinerea succesului 
şcolar şi formarea comportamentelor dezirabile, dirijează relaţiile interpersonale din grup în scopul 
asigurării unui climat psihosocial favorabil dezvoltării personalităţii elevilor şi pentru a îmbunătăţi 
relaţiile interpersonale. 

Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de profile, de metode 
şi procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie 
în toate împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un unicat şi fiecare cere un 
anumit tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile, tratamentul şi modalităţile prin 
care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine 
succese, înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi tehnologia educaţiei acestor 
particularităţi. 

Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ceea ce se întâmplă în procesul instructiv-
educativ, îsi exercită puterea asupra principalelor fenomene ce au loc în grup, supraveghează şi 
îndrumă întreaga activitate a clasei. Sarcina fundamentală a profesorului este de a conduce învăţarea 
elevilor. Profesorul ia decizii pe tot parcursul activităţii sale didactice: înaintea, în timpul si ulterior 
predării. 

Creativitatea profesorului se manifestă în toate domeniile învăţământului şi educaţiei, 
cuprinde şi activitatea extraşcolară. A construi lecţii interesante, a organiza activităţi formative 
variate, atractive, multiple şi complexe, a iniţia pe elevi în ,,tainele" specialităţii şi  a-i ajuta să-şi 
programeze activitatea, înseamnă a fi creatorul unui sistem de muncă pasionant, captivant, 
atrăgător. 

Creativitatea profesorului poate acţiona la diferite niveluri: la nivelul concepţiei de 
organizare a predării unei discipline (a specialităţii sale) la nivelul sistemului de predare prin 
originale şi eficiente forme de organizare a activităţii şi prin lecţii creatoare, la nivelul utilizării unei 
metodologii diversificate, atractive, interesante; la nivelul relaţiilor profesor - elev, spre mobilizarea 
acestuia pentru autoformare, autoinstruire şi autoeducare sub îndrumarea competentă a profesorului. 

Profesorul organizează cadrul adecvat învăţării elevilor. El trebuie să stăpânească atât 
disciplina pe care o predă, cât şi strategiile de conducere, curriculum-ul şcolar, să aibă abilităţi 
psihopedagogice şi să cunoască personalitatea elevilor. 



În funcție de necesități, de gradul de autonomie sau semiautonomie a învățării, el poate 
interveni din când în când, canalizând energiile partenerilor săi. Astfel, el este cel care oferă 
explicații, dă lămuriri, răspunde la întrebări, îi ajută să utilizeze corect anumite materiale, 
instrumente sau utilaje, caută să-i ajute să evite devierile inutile, încercările fără obiect, eventualele 
erori și pierderi de timp. 

Conducerea învăţării elevilor implică şi asigurarea unui climat favorabil acestui proces. 
Mediul fizic ambiant, climatul afectiv stimulator, încrederea în capacităţile elevilor, implicarea lor 
în activitatea de învăţare, dar şi în luarea deciziilor privind viaţa clasei şi asumarea de roluri, 
educarea respectului pentru celălalt şi pentru reguli, utilizarea întăririlor pozitive şi recunoaşterea 
reuşitelor sunt tot atâtea modalităţi de exercitare a conducerii eficiente. 

Păstrarea permanentă a contactului vizual între profesor şi elevi, proximitatea spaţială, 
accesibilitatea la mijloacele materiale utilizate sunt şi acestea condiţii ale unei bune organizări a 
activităţii de învăţare a elevilor. 

Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al 
elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de organizare și integrare a 
datelor culese, a cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor la soluționarea problemelor date, 
lăsându-le: libertatea de examinare a faptului real ori de analiză critică a conținutului unui text; 
independență în activitate; operativitate și rapiditate în reacții. 

Relaţiile profesor-elevi se constituie într-o reţea de interdependenţă. Relaţiile informaţional-
cognitive şi relaţiile afective sunt subordonate relaţiei de conducere-influenţare. Atât relaţia 
informaţional-cognitivă cât şi cea afectivă se stabilesc cu scopul de a-i influenţa pe elevi: pentru 
însuşirea de cunoştinţe, pentru determinarea unor stări afective favorabile recepţionării mesajului 
emis de profesor, pentru determinarea unor modificări de comportament sau stabilizarea unor 
trăsături de caracter. Profesorul declanşează şi întreţine interesul elevilor şi dorinţa lor de a învăţa şi 
de a răspunde printr-un comportament adecvat cerinţelor lui. 

Prin comportamentul lui afectiv profesorul impune elevilor un anumit comportament 
individual şi de grup. Relaţiile apropiate între profesor şi elev, bazate pe încrederea elevului nu 
numai în competenţa profesională a profesorului, ci şi în competenţa sa ca sfătuitor, pe capacitatea 
empatică a profesorului, sunt dorite de către elevi. 

Ei se adresează profesorilor pentru a obţine sfaturi doar dacă sunt destul de apropiaţi de ei, 
dacă au încredere că vor fi înţelesi şi bine sfătuiţi. 

Elevii nu se adresează oricărui profesor, ci acelora care îi înţeleg. Elevii îsi doresc relaţii mai 
apropiate cu profesorii, pentru a găsi în aceştia sprijin moral ori de câte ori au nevoie. Oricât de 
bune ar fi aceste relaţii, elevului îi trebuie curaj ca să ceară sfat profesorilor săi.  

Starea afectivă a clasei este determinată de doi factori esenţiali: activitatea grupului şi 
relaţiile dintre educator şi educaţi în timpul activităţii. Această stare este influenţată de deciziile 
profesorului, de stilul lui de conducere şi de dezvoltarea unor raporturi mutuale pozitive sau 
negative între elevi. 

Profesorul trebuie să fie principalul animator al vieţii colectivului, sarcină pretenţioasă, dar 
importantă şi delicată. A şti să insufle entuziasm, să inspire încredere, să mobilizeze forţele, să 
polarizeze toate energiile şi toţi factorii, să creeze o atmosferă tonică, optimistă, să producă un 
climat favorabil muncii, înseamnă să fie o personalitate puternică, să dispună de calităţi deosebite şi 
să-i cucerească pe cei cu care lucrează. 

Animator al vieţii unui colectiv de elevi poţi fi numai dacă eşti încălzit de dragoste pentru 
copii, pasionat pentru munca educativă, animat de dorinţa de a-i ajuta pe alţii, numai dacă te poţi 
transpune în situaţia altora, dacă eşti generos, capabil de sacrificiu şi de dăruire. A şti să lupţi pentru 
un scop comun, a şti să-i atragi şi pe alţii în această acţiune, a şti să perseverezi şi să obţii ceea ce 
vrei.  

Mai mult decât oricare altă profesiune, cea de educator impune să fii entuziast, întrucât este 
vorba de o activitate colectivă care se desfaşoară cu tineri în formare, care au nevoie de entuziasm, 
de încredere în ei înşişi, în cel ce-i îndrumă şi de asemenea, încredere în viitor. 



Aşadar, cadrul didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator de cunoştinţe, folosind 
dialogul şi cooperarea în relaţia cu elevii. Acest profesor va şti să coordoneze procesul educativ, 
astfel încât toţi elevii să atingă obiectivele stabilite şi va fi capabil, de asemenea, să-l ajute pe elev 
să-şi formeze capacităţi de muncă individuală şi să folosească ceea ce a dobândit. 
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277. ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DE STUDIERE ȘI CUNOAȘTERE  
A ORIZONTULUI LOCAL 

 
Prof. Călin Violeta Aanamaria 

Școala Gimnazială Carol I Plopeni 
 
Încă din clasele primare, elevii sunt deprinși cu noțiunea de orizont, pe care îl descriu ca 

fiind suprafața de cer și de pământ pe care o captează cu privirea până la linia orizontului, suprafață 
în care observă numeroase obiecte. 

 Orizontul local este acel spațiu care se întinde cât cuprinde vizibilitatea omului, depinzând 
și de relief. Orizontul local înseamnă zona în care se află localitatea noastră, incluzând toate 
caracteristicile reliefului și peisajului cultural. Altfel spus, orizontul local înseamnă natura și mediul 
antropic care ne înconjoară și ne antrenează în mersul ei. 

 Activitatea de predare-învățare a geografiei în ciclul gimnazial poate și trebuie să fie 
completată cu aplicații practice efectuate în orizontul local, astfel având loc și consolidarea și 
formarea la elevi a priceperilor și deprinderilor necesare învățării geografiei. 

 Geografia este una dintre științele care propune o arie largă de cunoștințe despre natură și 
societatea umană, este ilustrarea cumulării unor cunoștințe și competențe despre realitatea existentă. 
Geografia este știința care ne oferă răspunsul la intrebarea – de ce?-  în legătură cu o serie de 
procese și fenomene care au loc în apropiere sau în zone îndepărtate. 

 Explicarea obiectelor, fenomenelor și proceselor geografice aflate în starea lor naturală, în 
mediul înconjurător apropiat, unde elevul are contact direct cu realitatea, este însoțită de activități 
de investigare. 

 Exemple de activități de investigare în orizontul local 
- reprezentări catografice și întocmirea de hărți tematice 
- studiul reliefului, tipurilor de roci, formelor de eroziune 
- studiul rețelei hidrografice din localitate 
- observarea și descrierea elementelor climatice 
- observații asupra faunei și vegetației, protecția mediului înconjurător 
- studiul pupulației locale 

 Prin investigarea orizontului local se dorește 
- dobândirea și înțelegerea unor concepte din geografie 
- învățarea și exersarea unor metode simple de cercetare a realității înconjurătoare (observare, 

înțelegere, analiză, comparare, sintetizare) 
- elevii să folosească metode și proceduri de investigare a realității 



- elevii să-și însușească corect relațiile dintre elementele observate 
- elevii să conceapă analize ale  componentelor orizontului local prin prisma interdisciplinară 
- elevii să utilizeze cunoștințele și competențele formate anterior în scopul efectuării de 

activități și lucrări practice 
Studierea în școală a orizontului local are mare importanță deoarece elevii 

- primesc informații despre mediul local în care trăiesc într-o altă formă decât știu ei deja 
- recunosc prin observare directă dirijată componentele și relațiile dintre acestea 
- înțeleg problemele cu care se confruntă mediul local și caută soluții de remediere 
- îsi dezvoltă și valorifică abilitatea de investigare sub îndrumarea profesorului 
- își educă deprinderea de a investiga, aduna, prelucra, sintetiza datele și informațiile despre 

anumite procese, fenomene, elemente observabile ăn localitate și împrejurimi 
- obțin dorința de cunoaștere și informare 

Prin aplicațiile practice se au în vedere cunoașterea obiectelor, fenomenelor și faptelor 
geografice, cantitățile și calitățile acestora, identificarea lor pe hărți, deslușirea legăturilor dintre 
aceste componente. Important este ca profesorul să aleagă lucrări practice adecvate cunoștințelor și 
competențelor elevilor și materialului ce se predă. 

În funcție de sarcina didactică, activitățile didactice extrașcolare cu caracter geografic pot fi 
organizate 

- înaintea parcurgerii unei lecții sau unități de învățare, având scopul pregătirii elevilor pentru 
formarea competențelor și cunoștințelor ce vor urma a fi dobândite 

- în vederea comunicării de cunoștințe și formării de competențe 
- după încheierea unei lecții sau unități de învățare în scopul fixării cunoștințelor și 

competențelor specifice obținute 
S-au efectuat observatii pe teren dar si folosind  harta orasului si judetului in sala de clasă 

asupra hidrografiei evidențiindu-se  ca aspecte bazinul hidrografic al raului Teleajen și apele 
subterane. 

 
Poluarea râului Teleajen 
Temele legate de vegetație, faună și soluri sunt ușor de enunțat din partea profesorului și 

ușor de asimilat de elevi întrucât se pot realiza printr-o observație și analiză a mediului înconjurător 
din localitate. Elevii știu ce specii au mare răspândire în zona orașului, care este etajarea vegetației 
arborescente. Știu care sunt foloasele aduse localnicilor dar și să evidențieze exploatarea 
iresponsabilă a pădurii. 



 
Defrișare în Pădurea Plopeni 
 

 
Plantare de puieți în Pădurea Plopeni 
 
Pentru a fi studiată vremea și clima orizontului local, elevilor li se explică inițial termenii de 

vreme și climă. Vremea se studiază simplu, prin constatare directă asupra aspectelor referitoare la 
temperatura aerului, mișcările aerului și alte fenomene meteo. Vremea se mai studiază pe baza 
observațiilor meteorologice și interpretarea lor.  

Cu indicațiile profesorului, elevii efectuează:  
- observații asupra stălucirii Soarelui: durată, intensitate 
- observare a norilor: gradul de acoperire a cerului cu nori, culoarea acestora, altitudinea la 

care se află 
- observarea formelor de precipitații atmosferice 

Observarea și analizarea fenomenelor meteorologice se face pe o perioadă mai mare de timp, 
elevii fiind instruiți să utilizeze aparate și instrumente simple. Observațiile sunt efectuate zilnic 
(dimineața, la prânz și seara), datele fiind trecute intr-un caiet special. 

Studii geografice în orizontul local se pot realiza și în cadrul activităților didactice 
extrașcolare cum sunt excursia, vizita și drumeția. Acestea reprezintă un mijloc didactic important 
pentru că dă elevilor posibilitatea de a observa, cerceta și cunoaște în mod direct diverse aspecte 
geografice din natură. 
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278. OPERA LITERARĂ CA ANSAMBLU DE VALORI 
 

Profesor: Amariei Mihaela 
Liceul Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamţ 

 
Motto:  ,, ... cercetătorul literaturii este pus în faţa unei probleme speciale a valorii: obiectul 

lui de studiu, opera literară, este nu numai impregnată de valoare, ci este ea însăşi o structură de 
valori.”                                                                                            ( Rene Wellek) 

 
Valoarea este un dat care nu se face simţit decât în măsura în care există posibilitatea 

raportării obiectului-recipient la activitatea omenească de cunoaştere( speculativă sau practică). 
Valoare nu se naşte şi nu există decât în raportul dintre subiect şi obiect. 

S-a aşezat în centrul esteticii receptării tocmai problema legată de modul în care cititorul 
dobândeşte conştiinţa valorilor literare şi, în funcţie de această conştiinţă, îşi organizează aşteptările 
pe fundalul cărora se produce întâlnirea cu opera citită, după cum afirma şi Hans Robert Jauss în 
strudiul Schiţă pentru o istorie a experienţei estetice. 

Născută din nevoia sufletului omenesc de a-şi exprima emoţiile sale cele mai puternice, 
literatura este o artă reproducătoare a sufletului, a sufletului în mişcare, o artă a timpului. Ţelul artei 
este de a influenţa sentimentele, voinţa şi gândirea omului, de a-şi transmite anumite cunoştinţe, o 
anumită apreciere a fenomenelor. Sensibilizând conştinţele, facilitând cunoaşterea fenomenului 
descris printr-o ascuţită intuiţie de care numai artistul este capabil, opera literară îi ajută pe oameni 
să înţeleagă sensurile adânci ale realităţii şi să şi-o însuşească sub raport spiritual. Reflectând 
realitatea cu mijloace specifice, prin imagini artistice, opera literară sensibilizează şi convinge, 
emotionează şi place, îi face pe oameni să aprobe sau să dezaprobe o anumită stare de lucruri. 
Literatura are o puternică forţă de influenţare. Marile genii literare care au creat epoci, şcoli literare, 
au dominat perioade întregi cu viziunea lor asupra vieţii şi aceasta datorită faptului că literatura are 
o funcţie cognitivă prin imaginile ei artistice, care ajută oamenii să înţeleagă semnificaţiile profunde 
ale realităţii, să le cunoască şi să le aprecieze just. Literatura mai are şi menirea să dezvăluie 
sentimentele şi gândurile altor oameni, farmecul, bucuriile şi necazurile vieţii. 

Opera literară îşi exercită funcţia educativă prin mijloace estetice, educaţia estetică. Aceasta 
ajută la educarea simţului estetic şi, a aptitudinilor estetice şi a unei atitudini faţă de realitatea 
înconjurătoare. Investigarea creaţiei literare declanşeaza întreaga şi uriaşa ei putere de convingere 
emoţională, caracterul molipsitor al artei, capacitatea ei de a-l emoţiona pe elev, de a-i forma 
convingeri. Opera literară stimuleaza gândirea şi constituie un puternic mijloc de educare a tuturor 
însuşirilor omenesti autentice, ea este o modalitate specifică de cunoaştere. Cunoaşterea este ceea ce 
dă sens şi un obiectiv vieţii, ea nu este doar o „reprezentare”, o reflectare activă şi înţelegere a 
realităţii – este şi acţiune asupra realului, o transformare a realului. Dezvoltarea inteligenţei 
reprezentative este cea care dă putere omului. „A sti” şi „a face” definesc existenţa şi puterea 
omului. Pentru individ a cunoaşte înseamnă a construi reprezentări utilizând informaţii provenite 
din surse diferite şi maniere diverse de prelucrare. 



Putem spune, odată cu Tudor Vianu, că valorile reprezintă categorii ideale care, încorporate 
în obiecte, le conferă acestora caracterul de bunuri. Ca şi valorile estetice, valorile literare nu există 
în mod absolut, independent de criteriile de evaluare, de tipurile şi standardele de valorizare ale 
unor categorii de consumatori de literatură. Pentru o categorie restrânsă de cititori, romanul Ulysse 
de James Joyce este o capodoperă, deci un obiect artistic cu o valoare literară excepţională, dar 
multor altor cititori, descurajaţi de dificultăţile în a accede la sens, romanul le poate părea o lectură 
plictisitoare, în cel mai bun caz, cu valoare literară problematică. 

Valorile literare împărtăşesc cu celelalte valori estetice particularităţile de a fi dorite pentru 
ele însele şi nu pentru vreun scop situat în afara lor: în aceasta, valorile literare şi artistice în general 
se aseamănă cu cele religioase sau morale. Spre deosebire de alte tipuri de valori, valorile estetice 
nu admit repetiţia şi substituţia, deoarece opera de artă este unică. 

Devenită obiect de studiu, literatura se oferă spiritului de investigaţie în ceea ce are specific 
ca artă. Din natura specifică a obiectului decurge modalitatea didactică generală de abordare a lui în 
procesul de învăţământ. Obiectul Literatura romană este o antologie de artă literară naţională, ceea 
ce-i contureaza profilul original, comparativ cu disciplinele ştiinţifice din planul de învăţământ . 

Calea pe care acţionează forţa de înrâurire a literaturii constă în sensibilizarea prin 
intermediul forţei sugestive a limbajului poetic. Reuşind să-i sensibilizeze pe elevi, adică să le 
producă o stare sufletească deosebită, care îi face să se simtă altfel decât ţtiu ei în mod obiţnuit şi le 
trezeşte dorinţa de a se modela, literatura îşi atinge menirea dată de condiţia artei şi, implicit le 
strecoară în minte atitudini şi comportamente, sensuri, învăţăminte, imperative umane nobile. 
Atmosfera pentru educaţie prin literatură este pregătită în momentul în care apare dimensiunea 
estetică. Literatura nu-şi poate realiza finalitatea educativă decât pe calea sensibilizării. De aceea, 
educaţia prin intermediul literaturii trebuie concepută ca un proces dinamic, viu emotiv, a cărui 
reacţie în lanţ este declanşată de contactul nemijlocit al elevilor cu opera. Există mecanisme subtile 
prin care literatura îşi exercită funcţionalitatea formativă, vizând aspecte ale procesului de 
dezvoltare intelectuală. Comentariul pe marginea operelor literare contribuie la nuanţarea gândirii, 
la cultivarea supleţei ei. Prin efectul sensibilizator al metaforei se declanşează un efervescent proces 
de gândire, care pargurge un drum complicat, de la percepţie şi reprezentare, prin labirintul 
asociaţiilor şi disociaţiilor(pentru găsirea termenilor de referinţă în lumea fenomenelor, până la 
generalizare. Adevărurile umane ale operei nu trebuie „povestite”, „reproduse”, ci relevate şi trăite 
prin invocarea sensibilităţii, cunoştinţelor şi experienţei de viaţă a elevilor. Opera literară trensmite 
cunoştinţe ţi contribiue la formarea orizontului cultural. Informaţiile cultural-ştiinţifice implicate în 
mesajul operei pot avea adesea o reală valoare cognitivă, în sensul cel mai strict al termenului, ele 
putând fi verificate prin confruntarea cu diverse surse din domeniul ştiinţelor. Opera lărgeşte 
orizontul cultural al cititorului punându-l în contact, prin intermediul imaginaţiei, cu un anume mod 
de viaţă, cu o cultura material-spirituală specifică, dar nu atât în datele ei particulare şi concrete, cât 
mai ales în atributele ei esenţiale, ele însele percepute ca ficţiune, ca element artistic cu valoare 
emblematică. În operele literare, cunoştinţele despre lume şi viaţă, multiplele informaţii sunt 
prezentate tot ca act de creaţie.  

Specificul procesului instructiv-educativ prin intermediul literaturii constă în faptul că 
emoţia estetică fixează în conştiinţa elevilor semnificaţiile mesajului artistic al operelor. Emoţia 
estetică îndeplineşte, în procesul educaţiei prin literatură, rolul unui catalizator. Faptul este şi mai 
evident când se urmăreşte procesul educaţiei morale prin receptarea literaturii. Literatura poate juca 
un rol deosebit în procesul educării elevilor în spiritul binelui, adevărului şi dreptăţii, în formarea 
unor atitudini pozitive cum sunt cinstea, curajul, spiritul de sacrificiu, demnitatea, atitudinea corectă 
faţă de muncă. Actul receptării estetice este deosebit de important, deoarece acesta se poate converti 
în sentimente, fapte şi atitudini umane concrete. Opera literară devine material auxiliar, ilustrativ, 
pentru disertaţii etice.  

Antrenarea în dezbateri pentru confirmarea sau infirmarea unor teze, stimularea discuţiilor 
controversate între elevi, înlăturarea unor inhibiţii sunt factori care pun în centrul receptării operei 
literare personalitatea elevului, condiţionându-i dezvoltarea, împlinirea. Adevărurile desprinse din 
operele literare se vor integra în personalitatea elevilor după demersul reflexiv personal. O 



problemă de viaţă, care-i solicită direct pe elevi în rezolvare, se încadrează în ceea ce Francais 
Debyser numeşte „pedagogia simulării”(pedagogie de la simulation).  

 Pe calea receptării estetice a operelor inspirate din istoria natională, elevii „învaţă” să 
iubească limba română, să se identifice cu idealurile naţionale, sociale şi morale ale poprului român. 
Toate acestea devin componente ale conştiinţei elevilor, nu prin demonstraţia logică, ci prin 
procesul lent al inducerii afectiv-reflexive personale. 

În cuvântul poetic se toarnă atât structura lumii obiective, cât şi cea intimă, subiectivă, a 
scriitorului. Semnul marelui scriitor îl constituie, în primul rând, conştiinţa cuvântului de care 
dispune. Mallarme spunea că dacă ipotetic ar exista o limba adecvată să-i traducă exact gândul, 
acesta l-ar suprima pe scriitor. Decodificarea limbajului artistic este deosebit de importantă pentru 
procesul receptării operei literare în şcoală. În analiza stilistică a limbajului poetic intervine 
implicarea permanentă a intuiţiei estetice a elevilor . 

Trăirea emoţional-reflexivă a universului operei de către elevi e singura cale de educaţie 
morală a lor. Valorificarea sub aspect educativ a operelor studiate presupune şi înţelegerea treptată a 
relaţiei dintre opera literară şi realitate, potenţarea înţelegerii, prin raportarea reciprocă a celor două. 
Căci înţelegerea de către elevi a relaţiei dintre realitatea de facto şi cea artistică indică grade diferite 
de cunoaştere a textului literar, de la corespondenţe de amănunt la acela din domeniul 
esenţialităţilor, ajută la înţelegerea literaturii şi la îmbogăţirea experienţei de viata. Ficţiunea, prin 
caracterul ei de reprezentare(simbolică, analogă), lărgeşte posibilităţile cognitive ale literaturii.  

Obişnuirea de timpuriu a elevilor cu tehnica lucrului cu cartea este un deziderat al 
modernizării învăţământului în general. Independenţa în gândire şi exprimare, puterea de analiză şi 
sinteză, spiritul de asociaţie, durabilitatea cunoştintelor, rigurozitatea ştiinţifică în efectuarea unor 
sarcini( exactitatea în cunoştinţe, precizie, bogăţie, documentaţie, ţinuta ştiinţifică), interesul 
continuu pentru studiul sistematic sunt calităţi care se formează şi se dezvoltă prin încetăţenirea în 
practica şcolară a unei tehinci precise de studiu individual. Această tehnică nu se însuşeşte uşor, 
numai prin simple recomandări. Este vorba de un proces, de o muncă sistematică de durată, care se 
desfăşoară de la simplu la complex şi care are ca organizator profesorul. Acestuia i se cere să 
acţioneze ca un om de ştiinţă, ca un creator, oferind permanent elevilor modelele de documentare 
riguroasă, siprit de discernământ, capacitate de sinteză, logică în argumentare, echilibru în 
compoziţie. Literatura aduce o contribuţie substanţială la cristalizarea profilului spiritual al 
cercetătorului. Constantin N. Arseni, unul dintre cei mai mari specialişti din lume în domeniul 
neurochirurgiei spunea: „Specialist mare fără orizont mare nu există. Orizont mare fără limba şi 
literatura maternă, nici vorbă! Numai literatura şi arta dezvoltă mintea, sensibilitatea, spiritul 
omului. Literatura şi arta formează tot ce e frumos în creierul nostru – atribute indispensabile 
cercetătorului. 

Studiul literaturii în şcoală este un proces complex care începe cu însuşirea instrumentului 
tehnic al lecturii, continuă cu formarea capacităţii de a recepta complex opera literară, de a o 
comenta şi interpreta, urmărind în final formarea gustului estetic . 

Lectura este proprie literaturii aşa cum execuţia este proprie muzicii. Cuvântul auzit sau 
văzut este menit să se adreseze inteligenţei omului, iar literatura nu este doar o artă a cuvântului, ci 
o artă a inteligenţei prin intermediul lecturii. Pentru a simţi literatura este absolută nevoie de a 
pricepe, iar pentru a pricepe, cititorul se opreşte din lectură, deoarece logosul (cuvântul) are nevoie 
de timp ca să străbată în inteligenţă şi să deştepte acolo înţelesul de care este legat. Cuvântul nu 
interesează direct, pentru el însuşi, ci pentru un element superior sieşi, ideea pe care o deşteaptă în 
minte şi în faţa căreia se şterge, se jertfeşte, dispare. 

Prin natura ei specifică, literatura dispune de multiple valenţe formative. Concretizarea 
acestor valenţe în sentimente, idei, atitudini umane, integrarea lor în structura personalităţii elevilor, 
este un proces complex care presupune, ca o condiţie indispensabilă, sensibilizarea prin contactul 
direct cu opera şi implicarea subiecţilor receptori în descoperirea atributelor estetice şi 
semnificaţiilor. 
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279. CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA 
 

Profesor: Radu Nicoleta 
Școala Gimnazială”Pictor N.Grigorescu “Titu 

 
               „Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai 

găsit.” (James Russell Lowell)  
               Inovația și tradiția sunt cei doi mari piloni ce susțin trecerea de la individ la persoană, 
trecere realizată de Educație. Creativitatea produce inovația, schimbarea, ea stă la baza dezvoltării. 
“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea 
oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la 
întregul ei potenţial.” Educația, treaptă cu treaptă (cei șapte ani de-acasă, preșcolaritatea, 
școlaritatea mică etc.), ne transformă în persoane, în oameni care știu, știu despre ei, știu cu și 
despre alții. Vedem că educația este fundamentală devenirii. Orice fundament se așează pe teren 
sigur. Acest teren este asigurat tocmai de tradiție și inovație.  
               Educația nu este un proces al momentului, ci este o sumă de valori transferată și 
operaționalizată. Creativitatea produce inovația, schimbarea, stă la baza dezvoltării. Omul este cea 
mai evidentă formă a dezvoltării. Tocmai acesta este motivul pentru care creativitatea este 
fundament al educației. Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv 
experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi algoritmi noi de dezvoltare. Ea face posibilă 
crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social.      Componenta 
principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o 
motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Stimularea creativităţii copiilor și tinerilor se 
poate realiza printr-o susţinută şi elevată pregătire teoretică şi practică.  
                Cerinţa principală trebuie să vizeze nu reproducerea fidelă a textelor sau explicaţiilor date 
la lecţie, ci stimularea independenţei şi originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii şi răspunsuri, 
experimentarea, chestionarea etc. În şcoală elevii ridică adeseori întrebări. Între întrebare şi răspuns 
este util să se ducă o mică discuţie de tip euristic cu elevul, care să-i dea cât mai mult posibilitatea 
să contribuie la găsirea răspunsului, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor sale.  
              Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine 
factorilor motivaţionali. În şcoală, motivaţia principală, o constituie pentru majoritatea elevilor, 
obţinerea unor note mari, dar şi satisfacţia multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi.  
Învăţarea creativă este un proces evolutiv, bazat pe receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi 
rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare sau 
operaţionalizare, accentuându-se realizarea conexiunilor dintre sensuri şi solicitându-se o profundă 
şi autentică implicare intelectuală, afectivă, psihomotorie şi voliţională. Învăţând creativ, elevul 
descoperă, redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria personalitate, solicitând procesele psihice 
superioare de gândire şi creaţie. Când elevii sunt implicaţi în procesul învăţării creative, achiziţiile 
sunt mai eficiente şi mai consistente. Elevii dobândesc capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura 
permanent propriile achiziţii, devenind capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi 
asume responsabilitatea desfăşurării învăţării, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi 
dobândind progresiv autonomie în formarea proprie.  



               Atitudinile creative ale cadrelor didactice orientează capacităţile personalităţii acestora în 
direcţia proiectării unor activităţi pedagogice inovatoare. Se pot face multe pentru educarea 
spiritului creativ în şcoală, apare necesitatea modificării modului de gândire şi a stilului de lucru în 
clasă. 
                Dar acum cercetarea ştinţifică a stabilit că aptitudinile creatoare pot fi deliberat şi 
măsurabil dezvoltate. De ceva vreme, în faţa şcolii se pune cu tot mai multă acuitate sarcina 
dezvoltării independenţei şi creativităţii gândirii elevilor.  
                 Cadrul didactic este cel care, prin formele pe care le dă acestor demersuri ale formării, 
stimulează sau dă lentoare interesului de a crea noul.  
Există teste speciale în vedera diagnosticării creativităţii, dar cei deosebiţi oricum pot fi observaţi 
prin felul de a rezolva probleme neobişnuite sau prin întrebările neaşteptate pe care le pun. 
                Un loc central este ocupat de problematizare sau învăţarea prin descoperire. Activitatea 
extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii (cercurile, vizitarea 
expoziţiilor, muzeelor, excursiile lărgesc orizontul) 
Profesorii vor trebui să cunoască, în primul rând, trăsăturile comportamentului creator, caracterizat 
prin nivelul de inteligenţă generală, gândirea divergenţă, fluentă gândirii, receptivitate faţă de 
probleme, curiozitate ştiinţifică, spirit de observaţie dezvoltat, imaginaţia creatoare, originalitatea, 
ingeniozitatea, independenţa gândirii, capacitatea de a gândi abstract, de a efectua raţionamente în 
lanţ, perseverenţă, intuiţia etc. 
               Inovaţia în învăţământ este o operaţie conştientă şi planificată al cărui obiectiv este de a 
determina introducerea şi utilizarea unor schimbări înnoitoare, a unei restructurări creatoare menite 
să asimileze substanţial randamentul şi calitatea învăţământului.   
               Se poate vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. Formele 
inovaţiei sunt următoarele: Inovarea macroeducaţională sau reforma şcolară, care constă în 
restructurarea integrală sau cvasi integrală a sistemului de învăţământ · Inovarea microeducaţională, 
la nivelul componentelor sistemului instructiv-educativ, precum noile planuri cadru, noi tipuri de 
relaţie profesor-elev, introducerea unor noi mijloace de învăţământ, introducerea unor noi tehnici de 
instruire.  Există mai multe metode de producere a inovaţiilor în învăţământ precum : modelul de 
cercetare şi dezvoltare care constă într-o succesiune raţională de etape şi care pleacă de la teorie şi 
se ajunge la modificări în practica educativă. Inovaţia va fi produsă, perfecţionată şi difuzată. O 
formă a inovaţiei în învăţământ o reprezintă folosirea de noi mijloace.  
                Pentru elevi, şcoala trebuie să promoveze o educaţie axată pe valori, în care elevii să 
creadă şi să le fie eficientă. Utilizarea calculatorului facilitează capacitatea de a furniza cu rapiditate 
şi fără greş un volum mare de informaţii, bine sistematizate, posibilitatea de a furniza informaţiile 
unui număr mare de elevi, stimulează creativitate, participarea activă şi conştientă, la fiecare pas 
rezolvare, respectare particularităţilor de vârstă a elevilor.  
                  Creativitatea este o capacitate complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale sau 
pur mintale, având ca rezultat un progres social. Acest demers de bazează pe descoperirea gândirii 
divergente. Producţia divergentă este principalul mecanism intelectual-atitudinal de construire a 
unei opere noi de scoatere din neant. Societatea contemporană are drept caracteristici esenţiale 
folosirea eficientă a cunoaşterii şi inovaţiei. Dezvoltarea abilităţilor creatoare la nivelul întregii 
populaţii va permite oamenilor să fie deschişi faţă de idei noi, într-o societate diversă , din punct de 
vedere cultural, bazată pe cunoaştere.  
               Educaţia şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru realizarea, prin abordări 
inovative a progresului.  
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280. PROIECTAREA  DIDACTICĂ – O ACŢIUNE  CONTINUĂ ŞI  UNITARĂ 
 

Prof. Ioana Ionica 
Şcoala Gimnazială Nr. 142, Bucureşti 

 
Proiectarea activității instructiv-educative/proiectarea didactică reprezintă ansamblul de 

procese și operații  deliberative  de anticipare a acesteia, de fixare mentală a pașilor ce vor fi 
parcurși în realizarea instrucției și educației și a relațiilor dintre aceștia, la nivel macro ( respectiv la 
nivelul general al procesului de învățământ) și micro ( la nivelul specific/ intermediar – al unităților 
de învățare/ capitolelor/ temelor și operațional – al activităților didactice concrete). In mod 
tradiţional, prin proiectare pedagogică se înţelege programarea materiei de studiu pe unităţi de timp 
şi de activitate, a planului calendaristic, a sistemului de lecţii, elaborarea planului de lecţii etc. 

Astăzi, conceptul de proiectare este mai amplu, fiind exprimat şi caracterizat de alte 
concepte corelate, ca de pildă: design instrucţional ( R. Gagne,1976) sau  taxonomia 
cunoştinţelor (Romiszowski,1981). În efortul actual de modernizare şi optimizare a şcolii 
româneşti, menit să asigure creşterea calitativă a activităţii didactice, proiectarea, organizarea, 
pregătirea şi desfăşurarea lecţiei, ca microsistem ce produce la scară redusa sistemul instrucţional, 
ocupă un loc central. 

Proiectarea este acţiunea de anticipare şi pregatire a activităţilor didactice şi educative pe 
baza unui sistem de operaţii, concretizat în programe de instruire diferenţiate prin creşterea 
performanţelor.  

Activitatea de proiectare pedagogică valorifică acţiunile şi „operaţiile de definire 
anticipativă a obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor învăţării, probelor de evaluare şi mai ales ale 
relaţiilor dintre acestea în condiţiile unui mod de organizare al procesului de  învăţământ.” ( 
Vlăsceanu, Lazăr în  „Curs de pedagogie”, coordonatori: Cerghit,  Ioan,  Vlăsceanu,  Lazăr, 1988,  
pag. 249 ).  

 Specificul activităţii de proiectare pedagogică evidenţiază importanţa acţiunilor de 
planificare – programare - concretizare a instruirii/educaţiei care vizeaza valorificarea optimă a unei 
resurse materiale esenţiale: timpul real destinat învăţării, în mediul şcolar şi extraşcolar.  

 Din această perspectivă proiectarea pedagogica intervine în calitate de: 
a. proiectare globală, care acoperă perioada unui nivel, treaptă, ciclu de învăţământ, 

urmărind, în mod special, elaborarea planului de învăţământ şi a criteriilor generale de elaborare a 
programelor de instruire; 

b. proiectare esalonată, care acoperă perioada unui an de învăţământ, semestru sau a unei 
activităţi didactice/educative concrete, urmărind, în mod special, elaborarea programelor de 
instruire/educaţie şi a criteriilor de operaţionalizare a obiectivelor generale şi specifice ale 
programelor de instruire/educaţie. Eficienţa lecţiei trebuie orientată nu numai de modul de 
interacţiune complexă a componentelor ei, ci şi de felul cum ea este integrata în procesul de 
învăţământ, ca sistem şi funcţionalitate, pentru că în lecţie se obiectivează elementele acestuia 
(obiective, resurse, conţinut, strategii şi evaluarea rezultatelor). 

 Activitatea de proiectare pedagogică implică doua operaţii care intervin în mod global şi în 
mod eşalonat: 

A. Operaţia de definire a criteriului de optimalitate a planului sau a programelor de 
instruire/educaţie, realizată: 

a) în termeni absoluţi prin raportare la standardele de competenţă şi de performanţă 
instituţionalizate ca obiective informativ – formative, de nivel maxim, mediu, minim; 

b) în termeni relativi, prin raportare la standardele definitivate, ca obiective concrete, la 
nivelul şcolii şi al clasei de elevi, în diferite momente ale evoluţiei acestora . 

B. Operaţia de analiză a componentelor planului sau a programelor de instruire/ educaţie, 
realizabilă prin stabilirea unor corespondente între: 

a) obiectivele pedagogice asumate; 



b) conţinuturile pedagogice adecvate la nivel de plan – programe – activitate didactică; 
c. strategiile de predare – învatare – evaluare, adaptabile la diferite condiţii de învăţare 

interne şi externe. 
Operaţii ale proiectării didactice: 
I. Lectura programei 
II. Planificarea calendaristică 
III. Proiectarea secvenţiala ( a unităţilor de învăţare) 
I. Lectura programei exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra modalităţilor pe 

care le consideră optime în creşterea calităţii procesului de învătământ, respectiv răspunderea 
personală pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în functie de contextul 
educaţional. 

II. In contextul noului curriculum, planificarea calendaristică se transforma într-un 
document administrativ formal care repetă modul de gestionare a timpului propus de programa 
analitică, într-un document de interpretare personală a programei, care asigură un demers didactic 
concordant cu situaţia concretă din clasă. Planificarea activităţii didactice presupune o lectură atentă 
şi permanentă a programei şcolare în scopul de a analiza obiectivele şi a inventaria tipurile de 
activităţi şi resursele necesare. 

In elaborarea planificarii procedăm astfel: 
1.Citim atent programa; 
2.Stabilim succesiunea de parcurgere a conţinuturilor; 
3.Corelăm fiecare conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate; 
4.Verificăm concordanţa dintre traseul educaţional propus şi oferta de resurse didactice 
(manuale, ghiduri, caiete); 
5. Alocăm timpul necesar pentru fiecare conţinut, în concordanţă cu obiectivele de referinţă 

vizate. 
III. O unitate de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs. Alocarea 

timpului afectat unei unităţi de învăţare se face prin planificare anuală. 
O unitate de învăţare este: coerentă din punct de vedere al obiectivelor vizate; unitară din 

punct de vedere tematic (adică al conţinutului); desfăşurată în mod continuu pe o perioada de timp; 
finalizată prin evaluare. Realizarea unei unităţi de învatare presupune un demers didactic proiectat 
de fiecare profesor în parte. Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare consta într-o 
succesiune de etape, înlănţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea atingerii 
obiectivelor de referinţă. Etapele proiectării sunt aceleaşi, oricare ar fi unitate de proiectare vizată. 

Proiectarea unei unităţi de învăţare se recomandă a fi făcuta ţinând seama de următoarele: 
• centrarea demersului didactic pe obiective (nu pe conţinuturi); 
• implicarea în proiectare a următorilor factori: activităţi de învăţare; resurse; evaluare. 
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281. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE 

 
Profesor :Gavriloaia Daniela 
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Motto: ” Educaţia  trebuie  să  vizeze  înflorirea  personalităţii umane  şi  respectarea  

drepturilor  şi  libertăţilor omului.”  Declaraţia  Universală  a  Drepturilor  Omului. 
 
În prezent, dimensiunea educaţiei se suprapune pe dimensiunea întregii existenţe a omului. 

Potrivit principiului organizatoric şi filosofic al educaţiei permanente sau continue, educaţia începe 
odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe parcursul întregii vieţi.  

Într-o lume dinamică, schimbarea şi progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, 
instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi 
comportamentelor. Devine necesară promovarea învăţării în echipă a metodelor şi strategiilor care 
să asigure continuitatea învăţării. 

Utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale alternative presupune automat şi utilizarea 
unor metode alternative de evaluare. Astfel în practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile 
de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a 
atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. 

Menirea strategiilor didactice este de a asigura legătura dintre mecanismul reglator şi 
mecanismul reglat, respectiv, dintre activitatea de predare şi activitatea de învăţare. Întrucât fiecare 
din cele două activităţi implică o multitudine de variabile şi transformări dela un moment la altul, în 
mod inevitabil şi relaţiile dintre ele au un caracter procesual şi dinamic. 

Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Importanţa demersului 
evaluativ devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale 
întreprinse în momentul de faţă. Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-
educativ, în ultimul timp, se concretizează în: cunoştinţe şi capacităţi; atitudini  (practice , sociale , 
ştiinţifice etc.); interese; capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi 
comportamentale etc.). Ca parte integrantă a procesului de învăţământ, evaluarea generează 
informaţii care au o funcţie autoreglatoare pentru creşterea  eficienţei instruirii. 

 Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a 
câtorva zile, câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. Titlul şi conţinutul 
proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă de evaluare 
puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea 
individuală în afara clasei. 

 Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai 
accentuat. Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia cercetării. 

 Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la  o 
anumită disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ 
a elevului urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele 
achiziţionate pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza 
munca individuală a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului 
un rol activ în învăţare.  

Strategiile didactice algoritmizate şi de evaluative stimulativă constau în asigurarea unei 
succesiuni rigide de operaţii desfăşurate între activitatea de predare şi cea de învăţare; între 
programarea externă, ce ţine de predare şi cea internă, ce ţine de învăţare, se stabilesc relaţii 
univoce, strict deterministe. Prescripţia  algoritmică prin care se realizează reglarea externă 
circumscrie cu exactitate suita de operaţii ce urmează  a fi parcursă pentru a ajunge la soluţia 
problemei. Întrucât elevii acţionează identic, potrivit celor prescrise, înseamnă că, în mod inevitabil, 
vor ajunge la acelaşi rezultat, parcurgând o cale similară. Dirijarea lor este totală, ea înfăptuindu-se 
pas cu pas până la dobândirea rezultatului scontat. 



Algoritmizarea este o metodă  care s-a impus în urma cuceririlor psihologiei contemporane 
privitoare la operativitatea gândirii, adică la acele operaţii pe care gândirea le efectuează; s-a 
realizat distincţia  între operativitatea nespecifică şi cea specifică.  

Algoritmii se prezintă sub diferite forme, cum ar fi regulile de calcul, sub forma unei scheme 
de desfăşurare a unei activităţi intelectuale sau de rezolvare a unei probleme (scrierea ecuaţiilor 
chimice, rezolvarea diverselor operaţii matematice), sub forma unui instructaj riguros care indică 
ordinea acţiunilor ce trebuie executate etc. din punct de vedere metodic. Învăţarea unui algoritm 
ridică câteva probleme: după ce algoritmul a fost depistat urmează să fie descris prin precizarea 
secvenţelor sau operaţiilor în succesiune lor internă şi se realizează în acest mod o familiarizare de 
ansamblu cu noul algoritm. Urmează apoi dezmembrarea şi învăţarea analitică a fiecărei secvenţe, 
pentru ca în final aceste secvenţe să fie din nou cuplate şi înlănţuite. Consolidarea şi automatizarea 
se înfăptuiesc prin exerciţii aplicative. 

Observarea şi aprecierea verbală constă în urmărirea modului în care elevii participă la 
asimilarea cunoştinţelor, la îndeplinirea diverselor sarcini şi responsabilităţi cu care sunt investiţi.  

 Lucrările scrise se desfăşoară în scris şi permit ca într-un timp relativ scurt să se verifice 
randamentul unui număr mai mare de elevi. Spre deosebire de chestiunea orală, aici, elevii au 
posibilitatea să-şi etaleze în mod independent cunoştinţele şi capacităţile fără intervenţia 
profesorului. Lucrările scrise acoperă o arie mai vastă de cunoştinţe, iar aprecierea se poate face 
prin compararea rezultatelor tuturor elevilor. Evaluarea este în acest fel mai obiectivă. Având în 
vedere momentul în care se foloseşte acest gen de evaluare, se disting lucrări scrise curente 
(extemporale), lucări scrise semestriale şi lucari scrise de sinteză. Acestea din urmă îmbracă forma 
unor referate, proiecte de cercetare sau protofolii elaborate pe o temă aleasă de către elevi dar la 
sugestia profesorului, fără limitare de timp; lista cu subiectele unor asemenea lucări scrise este 
anunţată în prealabil. Pentru întocmirea lor, elevii urmează să consulte o bibliografie recomandată 
sau depistată de către ei.  

Din cele enunţate rezultă ca strucrura unui test implică două aspecte fundamentale: stabilirea 
întrebărilor (probelor) şi măsurarea/evaluarea răspunsurilor. Pe scurt, stabilirea întrebărilor 
presupune un proces în care identificăm următoarele etape: stabilirea obiectului verificării (lecţii, 
unităţi de învăţare etc.)  conform programei şcolare în vigoare, identificarea (în interiorul acestora) 
a  principalelor noţiuni, cunoştinţe, deprinderi, abilităţi ce trebuie verificate şi redactarea itemilor  
corespunzători (diferenţiaţi, pe categorii).  

Verificarea prin lucări practice se referă la evaluarea capacităţii elevilor de a aplica 
cunoştinţele în practică, cât şi gradul de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor formate anterior. 
Aceste probe constau în confecţionarea unor obiecte sau aparate, executarea unor experinţe sau 
lucrări experimentale, a lucrărilor în atelier, efectuarea unor observaţii microscopice, disecţii, 
întocmirea unor schiţe, desene, grafice etc. 

Funcţia principală a strategiilor didactice este de a imprima un anume sens acestor relaţii, 
astfel încât, în cele din urmă, activitatea de învăţare să se desfăşoare în condiţii mai bune. Din acest 
punct de vedere strategiile didactice sunt modalităţi prin care se realizează o coordonare şi dirijare 
conştientă a relaţiilor dintre activitatea de predare şi cea de învăţare. Pornind de la specificul 
relaţiilor dintre cele două activităţi am delimitat două categorii de strategii, euristice şi algoritmice, 
la care se adaugă o a treia categorie, având rolul de a întări, consolida şi consemna rezultatele 
obţinute prin intermediul celorlalte două. 

Strategiile euristice se caracterizează prin aceea că “declanşează procesul învăţării” (I. 
Nicola, 1996, 410), oferind mai multe alternative, impunând căutarea şi explorarea pentru realizarea 
obiectivelor propuse. Ele răspund în cea mai mare măsură personalităţii elevului, care, datorită 
multitudinii de variabile pe care le presupune şi a imposibilităţii previziunii dinamicii lor, se opune 
unei reglări totale. 

Strategiile algorimtice se caracterizaează prin aceea că asigură legături univoce între 
activitatea de predare şi cea de învăţare, care vor conduce la realizarea obiectivului stabilit. La 
prima vedere s-ar părea că aceste strategii ar trebui să constituie modelul ideal, dacă ne  gândim la 



procesul de învăţământ considerat ca fiind forma cea mai înaltă de organizare a educaţiei. În 
realitate lucrurile se prezintă altfel. 

Prin strategiile didactice se realizează o dirijare a procesului de învăţare; cum însă acestuia îi 
sunt necunoscute o serie de factori sau mecanisme ale componentelor implicate, atunci o dirijare 
algoritmică totală este imposibilă.; mai mult, unele mecanisme ale învăţării nici nu se pot supune 
unei asemenea dirijări.În aceste condiţii, corelarea dintre cele trei  categorii de strategii didactice se 
impune cu necesitate. 

Rolul conducător al profesorului se exprimă aici prin capacitatea sa de a găsi cele mai 
adecvate variante de îmbinare dintre diverse metode şi procedee aparţinând unui tip de strategii sau 
unopr tipuri diferite  potrivit conţinutului acelei situaţii de invăţare. Nu există o metodă bună în 
sine; ea poate primi acest atribut numai dacă se aplică în mod creator sau, cu alte cuvinte, este 
validată de practică. 
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282. STUDIU DE SPECIALITATE ASUPRA IMPORTANŢEI ABORDĂRII LIMBII  
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Complexitatea şi dezvoltarea vieţii sociale actuale precum şi cea a tehnicii, rapiditatea şi 

uşurinţa cu care circulă informaţia impun perspective interdisciplinare în toate domeniile de 
activitate umană. Educaţia nu face notă aparte iar interdisciplinaritatea permite adâncirea 
conexiunilor reale între discipline având pronunţate valenţe formative. Argumentul care pledează 
pentru interdisciplinaritate constă în aceea că această metodă de predare oferă o imagine integrată a 
lucrurilor care sunt analizate separat. Dezvoltarea copilului înseamnă dezvoltare pe mai multe 
paliere: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Aici intervine interdisciplinaritatea ce 
asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, 
pentru a-l ajuta pe acesta să interrelaţioneze cu semenii, pentru a-l sprijini în parcurgerea cu succes 
a treptelor următoare în învăţare şi pentru a-l ajuta să devină autodidact şi să aibă încredere în 
învăţarea permanentă.  

Promovarea interdisciplinarităţii în activitatea didactică valorifică informaţiile dobândite de 
elevi şi prin alte surse informaţionale, asigurând înţelegerea , selectarea şi prelucrarea acestora în 
vederea integrării lor în structuri cognitive şi achiziţionarea noilor capacităţi. Pentru ca elevii să 
poată realiza abordări interdisciplinare este necesară selecţia modalităţilor de lucru care conduce la 
exersarea principalelor procese de gândire , a capacităţilor operatorii ale gândirii, fără de care nu 
este posibilă înţelegerea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. 



Activităţile cu caracter interdisciplinar au pronunţate valenţe formative favorizând cultivarea 
aptitudinilor creative. Educatorul(actorul), dând dovadă de măiestrie şi pricepere asigură integrarea 
la nivel interdisciplinar, prin găsirea conţinuturilor comune diferitelor obiecte de studiu, în vederea 
realizării obiectivelor învăţării.  

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor, obiectivelor, dar se 
creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să lucreze eficient individual 
sau în echipă. Nici o disciplină de învățământ nu constituie un domeniu închis, între discipline se 
pot stabili legături, unele destul de strânse. De exemplu, interdisciplinaritatea în ceea ce priveşte 
limbile moderne şi mai cu seamă limba engleză vizează utilizarea unor concepte (semnificaţii) din 
toate domeniile, în mare parte cunoscute elevilor de la studiul limbii materne. 

 Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a 
eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească 
din timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Trebuie, așadar făcut pasul de la conţinuturi la 
personalitatea celui cu care se lucrează. Astăzi, acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. 
Astfel, importante devin metodele cu care se prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora 
este implicat educatul în procesul de dezvoltare a sa. 

 Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din 
domenii de cunoaştere diverse, de obicei două-trei discipline, într-o structură unitară, axată pe 
învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. În activitatea la catedră, trebuie pornit de la principiul 
potrivit căruia copiii nu fac bine decât ceea ce le place. Prin jocuri interdisciplinare dascălul poate 
să le ofere elevilor o mai puternică motivaţie, poate să-i solicite în timpul orelor ( fără ca ei să simtă 
învăţarea ca pe o povară); poate să le trezească dorinţa şi bucuria de a participa, de fapt, la propria 
lor formare. Astfel, nişte jocuri precum “Simon says”, Musical chairs s-ar putea dovedi chiar utile la 
o lecţie.  

Jocurile, muzica pot reprezenta activităţi care nu reprezintă interes pentru elevi, unii le pot 
considera chiar copilăroase. Aşadar, chiar dacă jocurile sunt considerate instrumente utile în 
procesul de predare, ele nu pot rezolva toate problemele. Acest lucru se întamplă doar dacă elevii 
sunt implicaţi în procesul de învăţare şi nu sunt doar nişte spectatori pasivi. 

 Elevul care doar asistă pasiv la o lecţie, fără să manifeste interes sau implicare, nu poate 
atinge un nivel de stimulare necesar pentru a depune efort. Aici intervin jocurile sau alte metode 
interactive. A te deplasa prin clasă, participarea la un concurs sau simpla conversaţie cu alţi colegi 
pot stimula nivelul de implicare al elevilor, participarea lor la ore sau interesul pană la punctul în 
care elevul este mult mai alert si mai atent la activităţile din clasă. Jocurile interdisciplinare asigură 
transferul cunoştinţelor asimilate la situaţii nou-create, apropiate de realitatea vieţii, consolidează 
deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual, pregătesc şcolarii pentru activităţi practice, le 
stimulează creativitatea. 

 Pe lângă multitudinea de metode şi procedee cunoscute se poate încerca o abordare 
interdisciplinară în actul învăţării prin utilizarea calculatorului. Interdisciplinaritatea este percepută 
de elevii claselor primare ca un joc care le oferă un larg evantai de posibilităţi de informare, de 
descoperire a aptitudinilor şi deprinderilor de muncă ordonată. Şi, cum la generaţiile actuale de 
elevi, jocul înseamnă calculator, se pot concepe activităţi cu ajutorul calculatorului. Activitate la 
calculator este antrenantă şi atractivă pentru că îmbină imaginile cu munca independentă a elevilor. 
Utilizarea calculatorului în abordarea limbii engleze s-a dovedit de un real ajutor atât pentru cadrul 
didactic cât şi pentru elev care asociază şi reţine mult mai repede noţiunile predate. 

 Rebusurile, ghicitorile pot constitui, de asemenea alte jocuri interdisciplinare, dacă în 
construcţia lor vom apela la cunoştinţele acumulate de elevi la diverse discipline de învăţământ. 
Pedagogia folosită şi pe care se bazează aceste jocuri interdisciplinare este mult mai interactivă şi 
mai antrenantă decât chestionarele sau testele tradiţionale, reuşind astfel să îi implice pe studenţi, 
dezvoltând în acelaşi timp abilităţi sociale precum: lucrul în echipă, cooperarea, întrajutorarea, 
sprijinul reciproc. Elevii trebuie să aleagă răspunsul corect la fiecare întrebare pentru ca mai apoi la 
sfârşit să se anunţe câştigătorul cu cele mai multe răspunsuri corecte. Cand jocurile sunt folosite 
drept metode de lucru sau instrumente folosite în cadrul procesului de învăţare, elevii pot învăţa 



mult mai multe şi mai uşor şi în acelaşi timp să se şi distreze. Elevii sunt motivaţi să răspundă 
corect întrucât sunt într-o competiţie cu ceilalţi colegi şi nu stau pur şi simplu pasiv cu un pix în 
mană în faţa unei foi de hârtie. 

 Acestea sunt avantajele folosirii unor metode inedite şi interactive de predare. Elevii se simt 
şi chiar sunt implicaţi în procesul de învăţare şi se bucură cand văd că răspunsurile lor sunt corecte. 
Aceasta este o experienţă activă de învăţare.  

 Concursurile organizate în timpul unei lecţii stimulează competenţa, efortul de autoevaluare 
şi autodepăşire, acceptarea succesului sau eşecului. Se recomandă ca orice activitate-concurs să fie 
urmată de o ,,judecare” obiectivă a factorilor care au dus la eşec ori succes, desprinzându-se 
cuvenitele învăţăminte. 

Îmbinarea armonioasă a acestor jocuri în cadrul unei ore, gândită ca o activitate concurs 
organizată pe grupe, asigură participarea afectivă a micilor şcolari, dezvoltându-le spiritul de echipă 
şi de competiţie. Necesitatea formării spiritului de echipă presupune încredere reciprocă, soliditate 
şi responsabilitate.   

Interdisciplinaritatea scoate în evidenţă necesitatea reformei în învăţământ prin plasarea 
învăţării ca proces în centrul demersului instructiv-educativ. Avantajele acesteia sunt: 

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi 
aprofundate în anii următori ai şcolarităţii; 

• clarifică mai bine o temă cu ajutorul noţiunilor diferite, de la materii diverse; 
• permite corelarea limbajelor disciplinelor şcolare; 
• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii; 
• constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare. 
 Fiecare elev are nevoi speciale şi capacităţi individuale şi de aceea este important ca 

elevilor să li se ofere ocazia de a experimenta lecţii ce înglobează noţiuni din diferite domenii şi în 
diferite moduri  care i-ar atrage. Conţinuturile învăţării trebuie adaptate la realitatea contemporana 
şi trebuie să ţină pasul cu preocuparile, interesele şi aptitudinile elevilor. Din păcate, învăţământul 
românesc se bazează pe lozinca” mult şi bine”. Interdisciplinaritatea vine şi desfiinţează această 
mentalitate introducând noi modalităţi de selecţie şi organizare a conţinuturilor care să asigure 
învăţarea acelor concepte într-adevar folositoare şi utile.   

Elevul trebuie situat în centrul procesului de învaţare, prin deplasarea accentului de pe 
acţiunea profesorului pe capacitatea elevului de a reţine informaţii şi de a le inţelege şi mai cu 
seamă, pe abilitatea acestuia de a le folosi în situaţii practice. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 
copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru 
interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 
învăţarea permanentă.  
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283. INIȚIATIVE  ÎN  PARTENERIATUL  FAMILIE- ȘCOALĂ 

 
Prof.Psihopedagog Sălăvăstru Marina-Ionela 

Școala Profesională Specială Sf. Stelian, Botoșani 
 
„ Nu există artă mai frumoasă decât arta EDUCAŢIEI. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri 

fără viaţă; dar EDUCATORUL creează un chip viu uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură 
şi DUMNEZEU”. Sfântul Ioan Gură de Aur 

1. Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor. 
Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia.  

Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga 
perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre 
mediile de socializare şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l 
introduce pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi 
fireşti mijloace.  

Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

“Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al 
personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – 
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către 
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită 
oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv 
în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 
activităţii comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, 
deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent. 

2. Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi 
permanentă a celor doi factori de instruire, familie – şcoală, şi presupune unitatea influenţelor 
educative şi continuitatea muncii de formare a tânărului. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de 
elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală.  

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea 
tinerilor. Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu 
rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu 
motivează absenţa lor, pentru că scoală are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală 
problemele muncii de educaţie devin mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala 
constituind pentru tânăr un mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm 
dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind 
instrucţia), dar familia rămâne implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără participarea părinţilor 
efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. Aşa cum arata 



şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se loveşte 
de opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor”.  

Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a 
încheiat, sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul 
părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine 
o eficienţă maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl 
are şcoală. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de 
vedere şi de acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va 
obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 

Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, 
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, 
orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii. 

Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme:comitetele cetăţeneşti de părinţi 
– sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi familie ducând la perfecţionarea procesului de 
instruire şi educare a elevilor;vizitele la domiciliul elevilor;consultaţii individuale; corespondenţa cu 
familia. 

Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor 
specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca 
fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele 
sunt din timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo 
problema. (S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită 
bursa sociala). 

Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru 
părinţi – pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii 
(organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia 
familiei, eventualele deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor 
teme psiho – pedagogice în vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii 
lor practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea 
şcolara şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei).  

Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, 
sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de 
lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 

Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care 
dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun . 

Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate: 
a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 

îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 
b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma: o reuniune de informare 

a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară; consultarea părinţilor la stabilirea 
disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programului şcolar al elevilor; 
activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de 
cuprindere la cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare; lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, 
vizite, excursii, serbări aniversare; reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
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284. STIMULAREA POTENȚIALULUI ECO-CREATIV  

PRIN  INTERMEDIUL ORELE DE BIOLOGIE 
 

Prof. Daniela Marcu 
Şcoala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, jud. Cluj 

 
             „Dacă nu vom gospodări cu   
înţelepciune rezervele planetei  şi  nu vom  ocroti natura,,  
vom  rămâne  în  cele  din  urmă  singuri  pe  o  planetă  pustiită.”  
Acad. St. Milcu 
 
Educarea copiilor în spiritul protecţiei şi conservării mediului, al atitudinii de respect şi 

valorificare a tot ceea ce oferă mediul în mod natural este o datorie permanentă şi a noastră, a 
cadrelor didactice. Copilul trăieşte intens minunata stare de freamăt lăuntric în permanentă armonie 
cu mediul înconjurător. El trebuie atras în diferite forme de activitate prin care să nu fie forţat să se 
adapteze unei realităţi străine lor, ci să-i facilităm asimilarea treptată a realităţii. Astfel, copilăria-
simbolul bucuriei şi al primăverii vieţii, al zborului uman dă startul pentru acea sublimă competiţie 
a omului cu el însuşi. C. Mihăiescu a reușit să cuprindă întrega importanță a educației ecologie în 
următoarea frază „Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, 
rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, 
pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, 
cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”   

Este extrem de important ca problemele de mediu să fie transmise cât mai interesant, mai 
accesibil, să se desfăşoare ca o sărbătoare, astfel încât copiii să simtă că au contribuit cu adevărat la 
protecţia mediului care ne înconjură. De exemplu, lecţiile predate în aer liber sunt mult mai 
interesante, oferă elevilor posibilitatea  de a cunoaşte direct elementele despre care învaţă. 

În cadrul activităţilor extraşcolare dar şi şcolare, am încercat, prin fapte şi trăiri autentice, să-
i ajut pe copii să ocrotească natura. Scopul planului de acţiune a fost stimularea potențialului eco-
creativ prin diverse activități precum: colectarea deşeurilor reciclabile şi valorificarea lor în 
activităţile copiilor, creare unor obiecte din materiale reciclabile, realizare unui acvariu cu peştişori 
în laborator, crearea unor  afişe, participarea la concursuri, plantarea şi îngrijirea unor plante, 
confecţionarea unor căsuţe pentru păsări şi multe altele.  Dar cel mai important obiectiv propus este 
acela de a-i sensibiliza pe copii şi de a-i stimula să devină participanţi activi la colectarea selectivă a 
deşeuri refolosibile, devenind creatori de frumos, practic şi util. 

Fiind preocupată de educaţia ecologică în şcoală, am căutat să selectez şi să desfăşor 
activităţile cele mai accesibile-prin formă şi conţinut, care să-i conducă pe elevi spre educarea 
dragostei lor faţă de natură, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului, la educarea capacităţii 
de a ocroti şi respecta  natura. Am înscris elevii în programul educaţional de protecţie a mediului 
„Patrula de Reciclare”, organizat de Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec. 

Programul are ca scop creşterea gradului de informare în domeniul protecţiei mediului şi 
promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice, electronice și 
electrocasnice defecte. 



                            
Prin intermediul acestui program, elevii au informat și conştientizat comunitatea locală, 

invitând cetăţenii comunei să contribuie alături de ei la colectarea de electrocasnice mici și mari, 
becuri, baterii și aparate electrice care nu mai funcționează, și care nu trebuie aruncate la gunoi, 
deoarece sunt toxice și contribuie la poluarea care ne afectează pe toți. „Patrula de Reciclare este un 
program național de educație, derulat în unitățile de învățământ pre-universitar, care urmărește prin 
implementarea lui în școli, formarea unei generaţii de tineri responsabili, caracterizaţi de grija faţă 
de mediu, de implicare în viaţa comunităţii şi de încrederea că activităţile lor vor aduce o schimbare 
benefică în societate. 

 În cadrul activităților de la oră, am căutat mereu stimularea creativității, prin realizarea 
lunară a unor activități de creații ecologice, în cadrul cărora elevii au confecționat din diverse 
materiale reciclabile (carton, pet-uri, doze de aliminiu, etc), diverse obiecte decorative.  

                         

Cu ocazia lunii mărțișorului am lansat în parteneriat cu alte școlii Concursul intitulat 
sugestiv - „MĂRŢIŞORUL  ECOLOGIC  - UN ZÂMBET, O BUCURIE!”, în cadrul căruia elevii 
au avut ocazia să își pună în valuare creativitatea. Mărțișoarele au fost confecționate de către elevi 
din materiale reciclabile (capace, ziare, hârtie, pet-uri), dar și din diverse flori uscate, astfel am dorit 
ca prin aceste mărțișoare ecologice să transmitem faptul că prin frumos putem contribui la ocrotirea 
naturii. 

                                



Am utilizat cu deosebită eficienţă observări asupra mediului, identificarea unor specii de 
plante şi animale, jocuri distractive, legende despre animale şi flori, plimbări, drumeţii, excursii, 
vizite, discuţii libere. Toate acestea au fost mijloace preţioase de a-i educa pe copii pentru 
cunoaşterea mediului înconjurător, prezentându-le relaţia dintre plante, animale, om. Trezindu-le 
elevilor interesul faţă de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine şi nu 
trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un început bun. Să 
nu uităm   niciodată - copii educaţi  azi sunt responsabili de mâine!   Educaţia ecologică este o 
formă a educaţiei care printr-un sistem de acţiuni specifice asigură formarea unei conştiinţe 
ecologice. 

 
          Plimbările şi drumeţiile noastre au constituit un bun prilej pentru educarea  dragostei 

faţă de mediul înconjurător, oferind copiilor contactul direct cu natura. Pădurea a constituit  obiectul 
mai multor activităţi ce mi-a dat ocazia de a răspunde curiozităţii neobosite a copiilor. Am 
desfăşurat mai multe excursii în pădure unde culoarea verde a frunzelor pădurii care apăreau ne-a 
fermecat. În decorul primăverii am observat pădurea care, dacă toamna părea tăcuta şi tristă, acuma 
se trezea la viaţă. În mijlocul naturii copiii au sesizat şi perceput zgomotul frunzelor uscate; dar am 
început să ne bucurăm de florile de primăvară care începeau să înfrumuseţeze din nou pădurea.  

 
          Aceste excursii au condus la îmbogăţirea cu noi semnificaţii a noţiunii de pădure, la 

îmbogăţirea vocabularului copiilor cu termeni din domeniul ecologic, au contribuit la cunoaşterea 
faunei şi a florei pădurii, a relaţiei dintre om şi mediu şi în special, a efectelor pozitive şi negative 
pe care le are impactul activităţilor omului asupra pădurii.  

          Urmărind educarea atitudinii ecologice faţă de mediul înconjurător, cu prilejul acestor 
excursii am atras atenţia copiilor asupra unor aspecte de distrugere a mediului: copaci tăiaţi,cu 
tulpina scrijelită, resturi menajere, iarbă arsă, deşeuri de hârtie, sticle sparte şi ambalaje de plastic 
aruncate la întâmplare. Pentru a nu proceda astfel şi a întări comportamentele pozitive, de fiecare 
dată am ţinut cont să lasăm totul curat în urma noastră. Elevii au înţeles că fiecare dinte noi  trebuie 
să devină prieten al naturii şi un susţinător al vieţii pe Pământ. Am încercat să îmbogăţesc 
experienţa copiilor în contact cu frumuseţile naturii, să-i sensibilizez faţă de acestea, să le sădesc în 
conştiinţă  dorinţa de a le păstra intacte și a le ocroti. 

Când copilul începe să fie atras  de locuitorii colţului viu, când sare în ajutor celor care nu 
cuvântă, oferind, de pildă, păsărelelor hrană pe pervazul ferestrei sau când îl vom vedea grăbindu-se 



să aşeze o floare ruptă într-un vas cu apă ,vom putea spune că munca noastră nu a fost zadarnică. 
Numai cunoscând bine natura, tot ceea ce este viu şi-l înconjoară, copilul va înţelege importanţa 
acesteia în viaţa sa, va şti cum să o ocrotească şi să o îngrijească.  

Aşa cum ne ocupăm de educaţia intelectuală, de cea morală şi estetică, de dezvoltarea 
aptitudinilor şi sentimentelor, de educarea voinţei, trebuie să ne ocupăm şi de educaţia ecologică, 
prin care să-i învăţăm pe copii, de ce şi cum trebuie protejată natura. Copiii sunt publicul cel mai 
important deoarece ei sunt consumatorii de mâine ai resurselor naturii, motiv pentru care este 
indicat ca în fiecare școală să fie cel puțin un opțional de educație ecologică. 

Educaţia ecologică nu este doar o formă de educaţie, un instrument în rezolvarea 
problemelor de mediu sau în gestionarea resurselor naturale. Este un proces de o dimensiune 
esenţială în recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi definirea conceptelor privind mediul 
având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest tip de educaţie urmăreşte inducerea, în special în 
instituţiile de învăţământ, a dinamicii sociale cu privire la educaţie (cunoştinţe, deprinderi, 
motivaţii, valori), care să stimuleze dezvoltarea personală, abordarea colaborativă şi critică, dar şi 
asumarea responsabilităţilor cu privire la deciziile luate pentru menţinerea calităţii mediului şi a 
sănătăţii oamenilor.  
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285. METODE INTERACTIVE DE PREDARE- ÎNVAŢARE-EVALUARE ÎN BIOLOGIE 

 
Ștefănescu Liliana  

Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, 

din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să 
măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" = 
"spre"; "odos" = "cale") şi desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor scopuri. 

Prin "metodă de învăţământ" se înţelege, aşadar, o modalitate comună de acţiune a cadrului 
didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda 
reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau 
mai puţin dirijată”  

Sub raportul structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de procedee. 
În anumite situaţii, o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. 

problematizarea poate fi inclusă într-o demonstraţie). 
Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ 

precum şi teoria care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea 
metodelor de învăţământ, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de 
utilizare. 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu 
mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o 
anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. 

Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care 
determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor 
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 
- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia 

reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 
- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre 

acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de 
a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica 
de vârf (simulatoarele, calculatorul). 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de 
învăţământ este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea 
elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi 
creatoare. 

Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale acestora, 
impactul lor asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

Clasificarea metodelor de învăţământ se poate realiza în funcţie de diferite criterii. 
De exemplu, după sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa social-istorică a omenirii, 

explorarea directă sau indirectă a realităţii sau activitatea personală), la care se adaugă un 
subcriteriu: suportul informaţiei (cuvânt, imagine, acţiune etc), prof. Cerghit propune o clasificare şi 
anume: 

1. metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate); 
discuţiile şi dezbaterile; problematizarea; 

2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală);  
3. metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii); 
4. metode de explorare a realităţii: a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: 

observarea sistematică şi independentă;  experimentul; învăţarea prin cercetarea documentelor şi 



vestigiilor istorice; b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative; 
metode de modelare; 

5. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): a) metode bazate pe acţiune reală / 
autentică): exerciţul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrările practice; b) metode de 
simulare (bazate pe acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda dramatizărilor; învăţarea pe 
simulatoare. 

Acestor categorii li se adaugă un alt tip de metode şi anume metodele de raţionalizare a 
învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea 
asistată de calculator (I.A.C.). 

În ultimii ani se conturează o categorie distinctă de metode, bazată pe învăţarea prin 
colaborare. Învăţarea prin colaborare este eficientă în funcţie de luarea în considerare a anumitor 
condiţii: componenţa grupului privită sub raportul vârstei şi al nivelului intelectual al 
participanţilor, mărimii grupului şi a diferenţelor dintre membrii grupului („eterogenitatea optimă”); 
sarcina de lucru (să se preteze la colaborare); existenţa unor mijloace de comunicare adecvate. 

Alegerea, din varietatea metodelor de învăţământ, pe cele considerate cele mai eficiente 
pentru o anumită activitate didactică, este în exclusivitate rezultatul deciziei profesorului.  

În luarea acestei decizii, cadrul didactic ţine seama de următoarele considerente: obiectivele 
pedagogice urmărite; specificul conţinutului de învăţat; particularităţile elevilor; condiţiile materiale 
locale (mijloace de învăţământ, spaţiu şcolar etc.); timpul disponibil; propriile sale competenţe 
pedagogice şi metodice. Alternarea metodelor de învăţământ, diversificarea procedeelor didactice 
pe care acestea le includ constituie o expresie a creativităţii cadrului didactic. 

 
Bibliografie 
1. Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 

Bucureşti 1997. 
2. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ-Dobridor Ion, Pânişoară Ion Ovidiu, Prelegeri pedagogice, 

Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
3. Cucoş Constantin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, 

Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
4. Ionescu Miron, Radu Ion, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 
5. Iucu Romiţă, Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
6. Moldoveanu Mihaela, Oproiu Gabriela Carmen, Repere didactice şi metodice în predarea 

disciplinelor tehnice, Editura Printech, Bucureşti, 2003. 
Vlădulescu L., Cârstea M., Chitic M., Ghid metodic pentru proiectarea şi desfăşurarea 

activităţilor de calificare în învăţământul profesional tehnic, Editura Cerma, Bucureşti, 1997. 
 
 

  



 
286. PREDAREA VERBULUI ÎN GIMNAZIU-STUDIU DE CAZ 

 
Prof. Tămîș Elisabeta-Colegiul Național „Traian” 

 
 
Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă deosebită întrucât, prin însuşirea 

corectă a acesteia, se realizează obiectivul fundamental al învăţământului românesc de cultură 
generală: formarea omului în  perspectiva integrării lui rapide în societate. Pe de altă parte, limba 
română contribuie la dezvoltarea conştiinţei elevilor (spirit de observaţie, imaginaţie, capacitate 
creatoare) şi la cultivarea disponibilităţii de a colabora cu semenii, de a întreţine relaţii interumane 
eficiente. 

Având în vedere toate problemele întâmpinate în predarea verbului, întrebarea care se pune 
este urmatoarea: ce ar trebui să facă un profesor de limba română pentru a preda în mod eficient 
acest important capitol al gramaticii. 

Scopul acestui studiu se referă la optimizarea procesului de predare-învăţare prin căutarea 
celor mai potrivite metode de însuşire a cunoştinţelor referitoare la verb. Astfel am încercat să aleg 
pentru realizarea experimentului didactic două grupuri de elevi de acelaşi nivel, clasa a VII-a, să 
folosesc metode diferite de predare-învăţare, tradiţionale şi moderne, pentru a verifica eficacitatea 
unora sau altora în privinţa găsirii formulei optime de predare. Nu în ultimul rând, am apelat la 
aceleaşi teste de evalure, utilizând aceleaşi informaţii, valorificând acelaşi număr de ore, fără a 
perturba sub nicio formă procesul didactic. 

Obiectivele pe care le-am urmărit în cercetarea întreprinsă au fost: 
- însuşirea corectă a limbii române în conformitate cu profilul intelectual, afectiv, moral al 

elevilor; 
- cultivarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de învăţare; 
- orientarea spre un proces didactic modern în care elevul devine el însuşi un factor activ în 

educaţie; 
- utilizarea celor mai adecvate strategii didactice, astfel încât accentul să cadă pe calitatea 

învăţării (valori, atitudini pozitive); 
- identificarea celor mai potrivite activităţi de învăţare pentru optimizarea randamentului 

şcolar; 
- formarea priceperilor şi deprinderilor de muncă independentă; 
- formarea deprinderilor de ordonare a ideilor şi expunerea lor într-o formă corectă. 

În atingera acestor obiective am recurs la o cercetare pedagogică şi metodică mixtă, 
îmbinând mai multe tipuri: cerctare-acţiune, cercetare constatativă, cercetare ameliorativă, 
cercetare orientată.  

În ceea ce priveşte cercetarea–acţiune, am făcut o evaluare iniţială şi una finală a grupului de 
elevi care au participat la experimentul didactic, urmărind aceleaşi obiective, fără a perturba 
procesul de învăţământ. De asemenea, am urmărit efectele modalităţilor diferite de predare, pe de o 
parte prin metode tradiţionale, pe de altă pate prin metode moderne, activ-participative. Am 
participat alături de elevi la verificarea ipotezei de lucru, am formulat concluziile pe care le-am 
desprins în urma analizei rezultatelor elevilor din cele două grupuri de cercetare. 

Cercetarea ameliorativă am folosit-o în momentele în care, pe parcursul studiului, am 
încercat perfecţionarea unor aspecte ale procesului de învăţământ. 

Cercetarea orientată a presupus demersul de la o situaţie concretă semnalată ca deficitară 
metodic spre un scop general, spre o abordare extinsă (în acest sens am introdus în capitolul Anexe 
cercetări referitoare la  „Ortografia şi ortoepia verbelor”, „Valorile stilistice ale modurilor şi 
timpurilor verbale”). 

Nu în ultimul rând, am încercat îmbinarea teoriei cu practica, astfel punând în aplicare idei 
teoretice pedagogice şi metodice în condiţiile concrete specifice, explicând unele fenomene 



semnificative din experienţa personală, verificând modele de optimizare metodică, formulând 
soluţii pentru dificultăţile întâlnite. 

Metodele folosite au fost: expunerea didactică, conversaţia didactică, lucrul cu manualul, 
metoda exerciţiilor, analiza gramaticală – pentru grupul de control, învăţarea prin descoperire, 
problematizarea, lucrul pe grupe, metoda cubului, metoda Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat– pentru 
grupul experimental. În cea de-a doua categorie de metode am inclus pe cele cu pronunţat caracter 
interactiv, care urmăresc, mai degrabă, calitatea cunoştinţelor însuşite decât cantitatea acestora.  

Întrebarea fundamentală, cea care a determinat întregul demers al cercetării, am formulat o 
astfel: Sunt metodele moderne de predare mai eficiente decât metodele tradiţionale? 

 Desigur că modelul propus nu poate fi răspunsul sau maniera perfectă de predare, dar pentru 
nevoile curente ale profesorilor şi elevilor care sunt în permanenţă constrânşi de lipsa de timp, 
consider că poate fi un punct de plecare util în predarea noţiunilor de gramatică. 

Am folosit 50 de elevi de clasa a VII-a din două clase diferite, egale ca număr,  pe care le-
am numit: grupa experimentală şi grupa de control. În cazul grupului experimental am folosit 
metode moderne, în timp ce pentru grupul de control am folosit metode tradiţionale de predare.  

Rezultatele obţinute de elevi în urma aplicării testelor de evaluare finală au fost comparate 
pentru a putea stabili care dintre cele două modalităţi de predare este mai eficientă, cu alte cuvinte 
pentru a vedea dacă elevii cărora li s-a predat folosind metode moderne au avut rezultate mai bune 
decât elevii în cazul cărora am folosit metode tradiţionale. 

În selectarea grupurilor nu am ţinut cont de rezultatele şcolare de până în acel moment. 
Astfel testul de evaluare iniţială a demonstrat faptul că cele două grupe se aflau la aproximativ 
acelaşi nivel de cunoaştere a noţiunilor cu privire la verb însuşite în clasa a VI-a. Tendinţa centrală 
a demonstrat acest lucru. 

Procentajul de îndeplinire a sarcinilor de lucru a fost de  72%  pentru grupul de control şi 
85% pentru grupul experimental. Experimentul a dovedit existenţa unor diferenţe semnificative 
între modul de comportare al celor două grupuri. Din punct de vedere procentual, diferenţa între 
rezultatele celor două grupuri a fost de 13%, ceea ce ne indică faptul că metodele moderne sunt cu 
mult mai eficiente decât metodele tradiţionale de predare.  

Cu  toate acestea, există o multime de alte aspecte ce trebuie luate în considerare. Predarea 
verbului rămâne o provocare pentru profesorii de limba română sau pentru lingvişti. 

A învăţa elevii tainele limbii române nu este numai o responsabilitate profesională, ci şi o 
datorie de suflet a dascălului modern, întrucât, cum atât de inspirat spunea poetul Lucian Blaga, 
„limba este întâiul mare poem al lumii”. 
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287. PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ A RELIGIEI 

 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui 

Profesor  Tanasă Cornelia 
 
Deschiderea spre interdisciplinaritate constituie astăzi unul dintre cele mai importante 

deziderate urmărite în predarea Religiei, astfel încât şi această disciplină să contribuie la atingerea 
idealului educaţional actual: formarea personalităţii creative, adaptabilă la o societate într-o 
permanentă schimbare. Educaţia religioasă, parte integrantă şi integrativă a educaţiei, s-a adecvat 
reformei educaţionale, evoluţia de la didactica tradiţională spre didactica modernă şi valorizarea 
cuceririlor ştiinţifice din domeniul educaţional în cadrul orei de Religie reprezentând un act de 
normalitate. În acest sens, programe de genul dialogului între Știinţă şi Religie, concursuri 
interdisciplinare (literatură şi Religie, artă şi Religie etc.), cercetări ştiinţifice, dezbateri, 
simpozioane şi ateliere de lucru au deschis calea spre valorificarea elementelor de factură spirituală 
prezente în toate domeniile. Programele şcolare au fost revizuite (deşi există încă loc de mai bine) 
pentru a corespunde acestei necesităţi. Noua abordare curriculară pune în valoare elementele 
comune ce acţionează ca un liant între diferite discipline de studiu. Astfel, se pot identifica seturi 
informaţionale în consens cu valorile religioase, contribuind la formarea religioasă, diminuând 
distanţele şi prezentând perspective multiple de înţelegere şi chiar convergenţe explicative. 

Optimizarea activităţii didactice la ora de Religie depinde însă cel mai mult de adecvarea 
profesorului la noile cerinţe educaţionale. Este nevoie de o îmbunătăţire atât la nivelul formării 
iniţiale a profesorilor de Religie (prin armonizarea curriculumului universitar cu cel de la disciplina 
Religie şi revizuirea ofertei de formare iniţială în vederea creşterii calitative a pregătirii 
psihopedagogice), cât şi la nivelul formării continue (prin proiectarea unui sistem eficient de 
formare pe aspectele problematice: strategii didactice moderne, evaluarea, lucruri în grupuri 
diversificate sub aspect religios, cultural sau academic, deschideri interdisciplinare etc.). 

Reforma curriculară din învăţământul preuniversitar la care asistăm în ultimii ani vizează 
predarea-învăţarea dintr-o perspectivă integrată a curriculumului prin sintetizarea şi organizarea 
informaţiilor diferitelor discipline şi transferul de cunoştinţe de la o disciplină la alta, ceea ce a dus 
la consacrarea sintagmelor ,,curriculum integrat”, ,,curriculum interdisciplinar”, ,,curriculum 
multidisciplinar” şi ,,curriculum transdiciplinar”. Dacă iniţial, aceste sintagme erau destul de vag 
conturate, rafinarea conceptuală a dus la definiri mai precise. Astfel, Dictionary of Education, Good 
(1973) dă următoarea definiţie a curriculumului interdisciplinar: o organizare a curriculumului 
care trece prin toate disciplinele pentru a se concentra  pe problemele vieţii sau pe arii de studiu mai 
largi, care aduc împreună segmente variate din curriculum pentru a realiza asocieri semnificative.  

Din punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea şi stabilirea de relaţii clare 
de convergenţă între disciplinele şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională; integrarea 
mai înseamnă şi „procesul şi rezultatul procesului prin care elevul interpretează materia care îi este 
transmisă pornind de la experienţa sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja şi le-a însuşit”. 
Integrarea este, aşadar, un proces divers şi complex, care merge progresiv de la modelul clasic 
disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea, venind în 
întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor, ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă 
elevii şi experienţele lor prezente şi trecute. 

În demersul său educaţional, profesorul de religie poate realiza diferite tipuri de conexiuni 
cu caracter integrator şi integrativ: conexiuni prevăzute de programa şcolară, prin relaţie cu celelalte 
discipline din aria curriculară Om şi societate (Educaţie civică, Istorie, Geografie, Psihologie, 
Filosofie), pentru a atinge finalităţile comune; conexiuni cu discipline de studiu din celelalte arii 
curriculare (Limba şi literatura română, Matematică şi Ştiinţe, Muzică şi mişcare, Arte vizuale şi 
abilităţi practice etc.); conexiuni realizate de echipe de profesori, prin lecţii sau prin activităţi 
extracurriculare/extraşcolare cu caracter interdisciplinar. Utilizarea abordării integrate trebuie să 
promoveze: un accent prioritar pus pe proiecte; utilizarea de surse de cunoaştere complementare 



manualului şcolar; stabilirea de relaţii între concepte, atitudini, valori; gruparea flexibilă a elevilor 
(în perechi, pe echipe sau individual) în designul situaţiilor de învăţare. O astfel de abordare a 
curriculumului încurajează trecerea de la procesul de predare-învăţare centrat pe acumularea de 
informaţii religioase la o abordare centrată pe elev, astfel încât acesta să exploreze sensuri şi 
semnificaţii, să valorifice experienţa sa de viaţă, să stabilească corelaţii între învăţarea din clasă cu 
învăţarea din contexte nonformale şi informale. 

Ora de religie contribuie în mod eficient la cunoaşterea patrimoniului cultural, ştiinţific şi 
spiritual al ţării, valorificând informaţii preluate din studiul istoriei, filosofiei, literaturii, ştiinţelor, 
artelor, folosind acest fond aperceptiv drept bază şi premisă pentru propriul său eşafodaj explicativ 
(de exemplu, pentru a delimita spaţial şi temporal evenimentele biblice, pentru a raporta textul sacru 
la dimensiunea sa estetică şi pentru a-l integra în circuitul literaturii universale, pentru a investiga şi 
interpreta regularitatea fenomenelor naturale şi a conştientiza raţionalitatea creaţiei, pentru a 
percepe perfecţiunea matematică a naturii, pentru a promova o atitudine responsabilă faţă de lumea 
creată etc.). Totodată, contribuie la crearea premiselor unei convieţuiri civile şi comuniuni în 
respectul diferenţei culturale şi confesionale şi îndeplineşte un rol etic în formarea integrală a 
tinerelor generaţii.  

Exemple de teme din programa la religie ce pot fi abordate integrat: 
 
Unitatea de conţinut  Posibile abordări  
Clasa a VI-a  
Binefacere şi recunoştinţă – 

Vindecarea celor zece leproşi  
- Binefacere şi recunoştinţă, valori 

universale (Religie, Educaţie civică, 
Literatura română şi universală);  

Sărbătorile în cinstea sfinţilor  - Sfinţii – modele umane (Religie, 
Educaţie civică, Literatură, Arte);  

Martiri creştini în Dacia, sec. III-IV  - Creştinismul românesc – Context 
istoric, geo-politic şi religios (Religie, 
Istorie, Geografie).  

 
Unitatea de conţinut  Posibile abordări  
Clasa a VII-a  
Crearea lumii  - Teorii privind apariţia vieţii 

(Religie, Geografie, Istorie, Chimie, Fizică);  
Rugăciunea în viaţa creştinului  - Rugăciunea în cultura lumii 

(Religie, Istorie, Literatură română);  
Faptele bune – roade ale virtuţilor  - Calităţi şi virtuţi (Religie, Educaţie 

civică, Literatură română)  
 
Unitatea de conţinut  Posibile abordări  
Clasa a VIII-a  
Călătorind cu Dumnezeu –

pelerinajul la biserici şi mănăstiri  
- Pelerinaj sau turism? (Religie, 

Istorie, Geografie, Arte, Literatură);  
Imnul dragostei creştine  - Frumuseţea iubirii (Religie, 

Educaţie civică, Literatură, Arte);  
Semnificaţia întemeierii 

mitropoliilor româneşti  
- Relaţia dintre Biserică şi Stat 

(Religie, Istorie, Geografie).  
 
 
Prin introducerea abordării integrate în predarea Religiei, valorizând potenţialul 

interdisciplinar şi integrator al conţinuturilor învăţării, elevii îşi pot forma o imagine comprehensivă 
despre ei înşişi, despre ceilalţi şi despre societate. Elevii pot să înţeleagă condiţionările acţionale şi 
instituţionale, legăturile dintre gândire şi acţiune în diferite domenii, fiind mai bine pregătiţi ca 



viitori cetăţeni informaţi, capabili să se integreze creativ dialogului şi acţiunii sociale şi să-şi asume 
responsabilităţi în viaţa personală şi publică. Profesorii de religie nu trebuie să se teamă de 
integrarea interdisciplinară, întrucât „orice experienţă de cunoaştere din câmpul ştiinţelor, indiferent 
de domeniu, poate să se constituie într-o treaptă spre apropierea de Dumnezeu. Fie că studiem un fir 
de praf sau cerul înstelat, matematica abstractă sau fizica particulelor, botanică sau geologie, chimia 
materialelor sau inginerie, fie că reflectăm filosofic la natură sau la Univers, cugetând la ordinea şi 
simetriile sădite în ele, experienţele cunoaşterii ştiinţifice pot deveni experienţe edificatoare. 
Extensia Ortodoxiei, care cuprinde şi valorizează toate eforturile de cercetare şi cunoaştere a lumii, 
este integratoare.” Deschiderea Religiei spre celelalte discipline de studiu va contribui la depăşirea 
stadiului de izolare în spaţiul propriu de cercetare şi a unui nivel formal şi instituţional al dialogului 
între Religie – Filosofie – Ştiinţă, iar estetica desăvârşită a creaţiei va apropia ştiinţa de religie şi de 
Dumnezeu. 
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288. LEGEA INSTRUCȚIUNII PUBLICE(1864) - O LECȚIE DE ISTORIE. 
 

Prof. Mihai Mariana 
Școala Gimnazială Nr. 20 Galați/ Școala Gimnazială Nr. 7 Galați 

 
„O lege oricât de bună ar fi, nu valorează decât prin modul cum este aplicată”, afirma Spiru 

C. Haret 
Unirea  Moldovei cu Țara Românească, realizată în 1859, a creat contextul favorabil 

modernizării societății românești. În acest context, reforma învățământului din timpul lui Al. I. 
Cuza a fost una din cele mai  importante reforme, consolidând statul național și fiind  primul pas 
către modernizarea ulterioară a societății. Legea  instrucțiunii publice dezvolta necesitatea formării 
conștiinței cetățeanului  care trebuia să participe la consolidarea independenței naționale, fapt 
realizat în 18781. 

Legea Instrucţiunii Publice avea să ofere pentru mai bine de trei decenii - până la reformele 
lui Spiru Haret - cadrul propriu-zis de funcţionare a învăţământului românesc. În lege sunt înscrise 
cele două mari principii ale învăţământului modern: obligativitatea şi gratuitatea (art. 6). 

Actul legislativ avea următoarea structură: un preambul de Dispoziţii generale (cu 8 
articole), prima parte - Despre administraţiunea şi organizarea instrucţiunei (cuprinzând art. 9 - 
310), a doua parte - Despre corpul însărcinat cu învăţătura şi cu administrarea specială a şcoalelor 
(cuprinzând art. 311- 405) şi un apendice – Instrucţiunea privată (cuprinzând art. 406- 418). În 
prima parte - Despre administraţiunea şi organizarea instrucţiunei, art. 11 se prevede „împărţirea 
instrucţiei în două categorii: publică şi privată. Instrucţia publică se împarte în trei compartimente: 
primară (la sate şi oraşe), secundară (licee, gimnazii, şcoli reale, de bele arte, profesionale - pentru 
băieţi, şcoli secundare de fete) şi superioară (cu patru facultăţi; litere, ştiinţe matematico-fizice, 
drept şi medicină)”. Corpul didactic era împărţit în patru grade: învăţători şi învăţătoare, pentru 
şcolile primare săteşti, institutori sau institutoare, pentru şcolile primare urbane; profesori pentru 
şcolile secundare şi pentru facultate. 

În ceea ce priveşte obligativitatea se preciza că „atunci când părintele nu-şi va trimite copilul 
la şcoală, fără motive legale, după trei zile de la avertismentul trimis de învăţător, acestuia, 
revizorul sau subrevizorul, va duce cazul la cunoştinţa Consiliului comunal, acesta urmând să 
                                                      
1 Eugen Orghidan, Spiru C. Haret – reformator al învățământului românesc, Editura Media  Publishing, București, 
1994, p. 18. 



supună pe părintele vinovat la o amendă de 20 parale la oraş şi 10 parale la sate pentru fiecare zi 
lipsă. Amenda urma să fie achitată în bani sau în muncă pentru comună, cu precizarea că în caz de 
recidivă ea va fi îndoită. Toate amenzile vărsate în casa comunală se constituiau într-un fond 
destinat şcolii”2. Tot legat de evidenţa strictă obligativităţii se prevedea ca la începutul fiecărui an 
şcolar să se realizeze recensământul copiilor de vârstă şcolară(art. 40 şi 41), chestiunea este pentru 
prima dată menţionată legea din 18643. 

Articolul 42 prevedea că „instrucţiunea obligatorie este în sarcina statului în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru plata salariilor cadrelor didactice, a personalului administrativ şi pentru plata 
materialelor didactice necesare copiilor săraci, asigurarea bazei materiale a şcolii(local, mobilă şi 
lemne de încălzit) rămânând în sarcina comunelor”. 

Obligativitatea va fi înscrisă mai târziu şi în Constituţia din 1866, art. 23: „învăţătura în 
şcolille statului se dă fără plată; învăţătura primară va fi obligatorie pentru tinerii români 
depretutindeni unde se vor afla instituite şcoli primare.” 

În ceea ce priveşte durata şcolii primare, atât la sate, cât şi la oraşe, era fixată la numai trei 
ani, deşi la data promulgării legii, durata şcolii primare era de patru ani. În realitate această 
prevedere nu a fost aplicată. Singura deosebire între şcoala primară rurală şi cea urbană este că la 
sat şcoala funcţiona cu un singur învăţător, iar la oraş cu doi învăţători. 

Durata liceului era fixată la şapte ani de studiu, iar a gimnaziului, conceput ca o primă 
treaptă a liceului, la patru ani. La gimnaziu erau admişi fără examen de admitere absolvenţii şcolilor 
primare. În lege mai erau stipulate dispoziţii speciale despre organizarea şcolilor secundare de fete, 
cu o durată de studiu de numai cinci ani, în loc de şapte ani(art. 184 -198). 

Controlul şcolilor primare cădea în sarcina revizorilor(câte unul pentru fiecare judeţ, sau 
unul chiar, pentru două judeţe) şi subrevizori, primii având obligaţia de a întocmi annual rapoarte 
asupra stării învăţământului în judeţele lor. În şcolile primare urbane, institutorul clasei superioare 
avea drept de control aupra celorlalţi institutori. La nivel secundar, inspecţia cădea în sarcina 
directorilor. Legea din 1864 omitea să precizeze despre şcolile normale, necesare pregătirii seriilor 
de învăţători de care aveau nevoie şcolile primare, mai ales cele rurale4. 

Legea învăţămîntului de la 1864 a adus sistemului şcolar românesc nu numai un caracter 
unitar, alături de obligativitate şi gratuitate pentru primii patru ani de şcoală, ci a reglementat 
măsurile prin care urma să se realizeze unitatea şcolii elementare de la sat oraş, deşi, au continuat să 
existe discuţii cu privire la acest aspect şi la începuturile secolului XX. Prin această lege „pentru 
prima oară în legislaţia noastră se făcea loc unei depline egalităţi la învăţătură a fetelor în raport cu 
băieţii”5. O altă lacună nerezolvată a legii din 1864 era învățământul profesional, ce se dorea pus în 
practică printr-un nou proiect de lege.  Această formă de învățământ professional se subdividea în 
patru: „învățământul agricol, învățământul silvic, învățământul meseriilor, învățământul comercial.” 
Legea asupra învățământului profesional a fost votată la 27 martie 1899 şi a avut ca scop 
dezvoltarea economiei bazată pe trecerea de la o agricultură primitivă la una mult mai productivă. 
Reforma lui Spiru Haret va rezista până în 1924, când a fost adoptată legea lui C. Angelescu. 
Reforma instrucţiunii publice din 1864 a surprins societatea românească nepregătită din punct de 
vedere financiar pentru punerea în practică a ceea ce prevedea: nu existau localuri de şcoală, 
mobilier, manuale, material didactic şi rechizite şcolare. În ciuda lipsurilor existente la acea vreme, 
interesul pentru educație a sporit, fapt demonstrat de numărul mare de scoli construite la final de 
secol XIX- început de secol XX.       

În învățământul gimnazial problematica legislației școlare din secolul al -XIX – lea poate fi 
pusă în discuție foarte puțin la orele de istorie de clasa a VIII –a. În acest context activitățile 
extracurriculare reprezintă o  modalitate de punere în discuție a temelor ce nu se regăsesc într-o 

                                                      
2  Nicolae Isar, Cristina Gudiu, Din istoria politicii şcolare româneşti. Problemele învăţământului în dezbaterile 
Parlamentului(1864-1899), Editura Univ. Bucureşti, 2004, p. 19-23. 
3  I. Popescu-Teiuşan, Contribuţii la studiul legislaţiei şcolare româneşti. Legea Instrucţiunii publice din 1864, 
Bucureşti, 1963, p. 96. 
4 Nicolae Isar, Cristina Gudiu, op. cit., p. 23-28. 
5 I. Popescu-Teiuşan, op. cit., p. 57-77. 



pondere foarte mare în programa școlară istorică. În cadrul activității dedicate acestui subiect elevii 
au putut studia textul legii, au subliniat aspectele importante, cum ar fi obligativitatea și gratuitatea 
învățământului de patru ani, au argumentat necesitatea legii, precum și aspectele pozitive și cele 
negative ce au decurs din aplicarea acestei legi.  

Printre metodele aplicate sunt învăţarea prin descoperire și demonstraţia cu ajutorul 
documentelor istorice. Învăţarea prin descoperire reprezintă o metodă specifică istoriei şi „se 
bazează pe o investigare proprie a elevului, cu scopul de a dobândi, prin activitate independentă, 
dirijată, cunoştinţe noi din diverse surse de informare” 6 . Elevul sesizează organizarea faptelor 
istorice, vede relaţiile dintre ele, înţelege cauza fenomenelor. Importanţa prin descoperire, se 
bazează pe cercetarea izvoarelor istorice şi acţionează prin activităţi ca: cercetează, descoperă, vezi, 
înţelege. Această învăţare se manifestă sub trei tipuri: descoperirea inductivă, descoperirea 
deductivă şi descoperirea prin analogie. În cadrul acvtivității, se utilizează descoperirea inductivă. 
Ea se întemeiază pe raţionamentul inductiv şi constă în analiza unor documente care relatează fapte, 
evenimente, procese istorice particulare, în vederea comparării, clasificării şi extragerii generalului, 
a esenţialului necunoscut de elevi 7 . Învăţarea prin descoperire inductivă poate fi utilizată la 
majoritatea temelor de istoria românilor. Pe baza unor copii ale unor documente elevul poate ajunge 
la enunţarea unor adevăruri ştiinţifice, la descoperirea unor noi informaţii. Demonstraţia cu ajutorul 
documentelor istorice este specifică istoriei şi trebuie să ocupe o însemnată pondere, aducând o 
mare contribuţie în activitatea elevilor. Astfel vom da posibilitatea elevilor să înţeleagă mai profund 
evenimentul studiat, să redescopere trecutul. De asemenea, prin contactul elevilor cu documentul 
scris, îi înarmează cu cunoaşterea tehnicilor de cercetare a istoriei, le măreşte încrederea în 
veridicitatea celor prezentate, le dezvoltă curiozitatea 

Astăzi, pentru noi legea instrucțiunii publice  reprezintă o lecție de istorie, pentru  
contemporanii de atunci a  reprezentat   cea mai importantă cărămidă, zidită la fundația educației 
națiunii române.  

 
289. MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE ÎN TEMPERAREA CARACTERULUI AGRESIV 

 
Prof. Grecu Andrei - Ionuţ  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Hoceni  
Prof. Crăsneanu Diana - Gabriela 

Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi 
şi Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Huşi 

 
În cadrul acestui referat am încercat să ne analizăm activitatea didactică pe care am 

desfăşurat-o şi o desfăşurăm, selectând o problemă de natură psihopedagogică pe care am analizat-o 
din perspectiva teoriilor psihopedagogice cunoscute, propunând totodată şi o modalitate de 
rezolvare a acesteia.  

 Prezentarea problemei 
Definirea problemei – Cazul de faţă îl prezintă pe A, un băiat de 13 ani născut în Kersăcosu, 

Jud. Vaslui, care învaţă în prezent la o şcoală gimnazială din oraşul Huşi, ce se evidenţiază prin 
manifestări agresive frecvente. 

Descrierea problemei – Elevul prezintă numeroase episoade de agresivitate, iniţiind 
confruntări fizice cu alţi elevi. Manifestă lipsă de respect faţă de profesor şi reacţionează violent 
atunci când profesorul impune respectarea regulilor clasei. I-a ameninţat fizic şi verbal pe colegi. 
Nu se implică in sarcinile şcolare impuse cu forţa şi ii deranjează pe ceilalţi in timpul orelor.  

Este necesară consilierea elevului ce manifestă probleme legate de agresivitate pentru că 
elevul prezintă riscul apariţiei unor dificultăţi şi in alte domenii de funcţionare: prezintă un risc de 
apariţie a unor probleme ce presupun comportamente de externalizare (elevul A are la clasă un 
comportament sfidător, prezentând tulburări de conduită), relaţiile cu anturajul şi colegii sunt 
                                                      
6 G. Alexandrescu şi colaboratorii, Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar,  Craiova, 1999, p. 146 
7 Călin Felezeu, Didactica istoriei, ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 187. 



perturbate (acesta fiind respins de unii dintre colegii de clasă), sunt afectate abilităţile importante 
care contribuie la succesul şcolar (motivaţia, implicarea in activităţi academice şi comportamentul 
centrat pe sarcină). Din fericire, Andrei nu a rămas repetent şi susţine că încearcă să recupereze, 
nedorind să abandoneze şcoala. Datorită intervenţiei se va scădea riscul apariţiei şi altor consecinţe 
mai grave precum delincvenţă juvenilă sau abuz de substanţe.  

 Identificarea factorilor de formare şi dezvoltare a problemei  
Încă din prima copilărie a crescut într-o familie unde se consuma alcool, fiind uneori abuzat 

fizic. 
Inadaptarea şcolară se datorează lipsei deprinderilor necesare muncii intelectuale şi 

dificultăţilor de relaţionare cu colegii, dar şi tratării inadecvate a copilului în familia sa. 
Structura şi atmosfera familială: Mama, în vârstă de 38 de ani, absolventă a 8 clase, este 

casnică la momentul prezent, iar tatăl, 41 de ani, este absolvent al unei şcoli profesionale, muncitor. 
Sunt 3 copii în familie, el fiind cel mai mare. Situaţia economică precară. Părinţii au lucrat în trecut 
în străinătate iar în prezent mama are grijă de copilul abia născut, iar tatăl munceşte acolo unde este 
chemat. Copilul prezentat este de obicei nesupravegheat, nu este ajutat la pregătirea lecţiilor. 
Părinţii nu sunt preocupaţi de educaţia copiilor. Elevul A şi sora mijlocie locuiesc cu bunicii. 
Relaţiile în familie sunt adeseori tensionate şi conflictuale, uneori au conflicte şi cu vecinii din 
cauza problemelor pe care le cauzează A, iar atunci când află de acestea, părinţii încearcă să rezolve  
conflictele dintre ei printr-un pattern disfuncţional, prin agresivitate verbală şi ameninţări. 

 Identificarea factorilor de menţinere şi activare a problemei  
Traumatizat afectiv deoarece provine dintr-un mediu cu părinţi neglijenţi, care nu sunt 

preocupaţi de aspectul său fizic, de educaţia sa, şi nu primeşte afecţiunea de care are nevoie.  
 Prezentarea punctului de vedere teoretic asupra problemei 

Conceptualizarea  din perspectivă cognitiv-comportamentală: s-a observat faptul că 
deficitele cognitive şi comportamentale contribuie la emoţii de furie şi la comportamente agresive. 
Date fiind aceste deficite, concluzia e că orice fel de strategii de gestionare a furiei şi a problemelor 
asociale trebuie să se axeze pe restructurarea cogniţiilor şi pe invăţarea unui comportament 
adaptativ. Majoritatea intervenţiilor pe aceste cazuri se bazează pe TCC, in care se pune accentul 
atât pe modificări comportamentale cât şi pe interpretările pe care persoana le dă realităţii. 

 Premisa centrală a TCC susţine că gândurile influenţează modul in care oamenii se simt şi 
acţionează. Există numeroase elemente care compun această asumţie, inclusiv percepţia unui 
eveniment. Comportamentul in cauză este definit de felul in care encodăm, procesăm şi interpretăm 
informaţia, dar şi de cum ne exprimăm emoţiile şi de cum reacţionăm pe baza lor. TCC a fost 
puternic influenţată de principiile invăţării sociale şi ale teoriei procesării informaţiilor sociale. 
Modelul invăţării sociale subliniază faptul că aşteptările persoanei cu privire la recompensă au un 
impact asupra comportamentului acesteia. Modelul procesării informaţiei sociale incearcă să 
explice comportamentul ca fiind un produs al proceselor cognitive, acestea fiind urmare de decizia 
in favoarea unei reacţii comportamentale şi ulterior de iniţierea acesteia. Literatura de specialitate 
argumentează faptul că tinerii agresivi tind să encodeze şi să interpreteze informaţiile in mod diferit 
faţă de cei non-agresivi. Copiii agresivi pot să işi amintească un număr mai mic de indici non-ostili 
ai unui eveniment social iar copiii cu reacţii agresive pot să prezinte erori de atribuire a unor intenţii 
ostile – de exemplu, ar putea pune in mod eronat motivaţia mea de a-i solicita să respecte regulile 
clasei, pe seama unor intenţii negative.  

Copiii agresivi pot, de asemenea, să manifeste deficite cognitive in etapele ulterioare ale 
procesării informaţiilor sociale. Mai exact, scopurile lor in contextele sociale tind să se 
caracterizeze prin dominaţie şi răzbunare, iar reacţiile pe care le generează in situaţiile dificile sunt 
adesea nonverbale şi orientate către acţiune in loc să apeleze la abilităţi mai eficient precum 
exprimarea verbală şi compromisul. În plus, copiii agresivi tind să evalueze comportamentele 
agresive intr-o manieră pozitivă şi se aşteaptă să obţină rezultate bune in urma lor.  

Activarea fiziologică este influenţată de predispoziţiile biologice şi temperamentale, precum 
şi de interpretările pe care elevul le are faţă de o anumită situaţie. La niveluri crescute de activare, 



există posibilitatea ca tinerii agresivi să nu reuşească să genereze şi să pună in practică soluţii 
suficient de adecvate la problemele de tip social.  

 Propuneri de rezolvare a problemei 
Planul de intervenţie, ce cuprinde modalităţile de rezolvare a problemei definite: 
 Obiectivul de tratament 1: Creşterea ataşamentului faţă de şcoală şi a motivaţiei de a invăţa 

a elevului 
 Strategii terapeutice pentru atingerea obiectivului 1: Se  va utiliza secţiunea dedicate 

stabilirii de obiective din cadrul programului Coping Power pentru copii, pentru a-l ajuta pe elev să 
identifice obiective personale pe termen scurt şi lung şi să facă legătura intre activitatea sa şcolară şi 
atingerea obiectivelor personale actuale şi viitoare. Să se găsească intăriri oferite in context şcolar 
pentru a-iar recompensa progresul in legătură cu sarcinile academic, inclusiv intăriri care i-ar putea 
creşte ataşamentul faţă de şcoală. Cu ajutorul unui astfel de program menţionat mai sus, se poate 
imbunătăţi şi comunicarea şcoală-familie şi să se consolideze sprijinul acordat de părinţi in ceea ce 
priveşte activitatea academică şi comportamentul la şcoală. 

Metoda de evaluare a progresului realizat in ceea ce priveşte atingerea obiectivului 1: 
Evoluţia va fi evaluată pe baza prezenţei la şcoală a elevului, a efectuării temelor şi a atingerii 
obiectivelor comportamentale zilnice legate de participarea la ore, inregistrate pe fişa de obiective, 
precum şi pe baza evaluărilor structurate şi nestructurate cu privire la comportamentele la clasă ale 
elevului. 

 
 Obiectivul de tratament 2: Îmbunătăţirea abilităţilor de coping focalizat pe emoţii ale 

elevului 
 Strategii terapeutice pentru atingerea obiectivului 2: Se vor utiliza secţiunile referitoare la 

conştientizarea emoţiilor şi la gestionarea furiei, pentru a-l ajuta pe elev să recunoască gândurile, 
sentimentele şi modificările fiziologice care se asociază cu semnele de debut ale furiei şi să utilizeze 
o serie de strategii de coping (de exemplu, distragerea atenţiei, relaxare, respiraţia profundă şi 
autoinstruirea prin afirmaţii de coping), pentru a menţine furia la nivel scăzut şi mediu. Sprijin 
acordat profesorului şi părinţilor elevului pentru ca aceştia să incurajeze la copil aplicarea 
abilităţilor menţionate pe parcursul zilei, acasă şi la şcoală. 

 Metoda de evaluare a progresului realizat in ceea ce priveşte atingerea obiectivului 2: 
Evoluţia va fi evaluate pe baza feedback-ului oferit de către elev, părinţi şi professor, utilizându-se 
metode structurate şi nestructurate, pe baza atingerii obiectivelor comportamentale zilmice legate de 
gestionarea emoţiilor, inregistrate pe fişa de obiective şi in funcţie de reducerea numărului de 
măsuri disciplinare. 

 
 Obiectivul de tratament 3: Aplicarea soluţiilor non-agresive la probleme in proporţie mai 

mare 
 Strategii terapeutice pentru atingerea obiectivului 3: Se vor utiliza secţiunile referitoare la 

rezolvarea de problem, pentru a-l ajuta pe elev să inveţe să aplice soluţii alternative la problemele 
din relaţiile interpersonale şi să anticipeze consecinţele acţiunilor sale. Sprijin acordat profesorului 
şi părinţilor elevului pentru ca aceştia să incurajeze la copil utilizarea soluţiilor eficiente şi non-
agresive la problemele interpersonale. 

Metoda de evaluare a progresului realizat in ceea ce priveşte atingerea obiectivului 3: 
Evoluţia va fi evaluate pe baza feedback-ului oferit de către elev, părinţi şi professor, pe baza 
atingerii obiectivelor comportamentale zilnice legate de soluţionarea eficientă a problemelor, 
obiective inregistrate pe fişă specială, şi in funcţie de reducerea numărului de măsuri disciplinare.  

 
 Concluzii: Deşi problemele legate de agresivitate la tineri pot să persiste şi să fie dificil de 

tratat, s-a demonstrat că strategiile din TCC au ca efect schimbări pozitive la copiii şi adolescenţii 
cu probleme de externalizare. Se pare că tehnicile TCC modifică procesele vizate precum reglarea 
afectului, controlul furiei şi abilităţile social-cognitive, ducând la diminuarea comportamentelor 



problematice. Tratamentul poate fi eficient atunci când este aplicat chiar in instituţiile de 
invăţământ, in format de grup şi intr-un interval de timp relativ scurt.  

În mediul şcolar, elevii care manifestă probleme legate de agresivitate au devenit subiectul 
unei preocupări aflate în creştere, pentru că aceste probleme nu numai că pun în pericol siguranţa şi 
disciplina, ci pot, de asemenea, să interfereze cu procesul educaţional al celor direct implicaţi cât şi 
a victimelor colaterale. Mai mult decât atât, dificultăţile asociate cu gestionarea comportamentului 
agresiv al elevilor pot să conducă la profesori la un stres profesional semnificativ şi la epuizare.  

Comportamentele agresive generează dificultăţi semnificative în mediul educaţional. Nu 
cred că există profesor care să nu se fi confruntat la un moment dat cu un astfel de caz. De aceeea, 
este deosebit de important să se acorde atenţie acestor probleme, deoarece nu de puţine ori efectele 
lor se extind dincolo de unele perturbări pe termen scurt, tinerii agresivi având un risc crescut de a 
suferi de pe urma unor consecinţe grave pe termen lung. Instituţiile de invăţământ au reacţionat la 
problemele de agresivitate ale elevilor, implementând intervenţii cognitiv-comportamentale validate 
ştiinţific, de care pot beneficia o arie largă de elevi, demonstrându-se faptul că aceste intervenţii 
reduc comportamentele disruptive şi ameliorează funcţionarea socială a elevilor datorită faptului că 
sunt orientate către deficitele şi distorsiunile cognitive care apar in mod frecvent la tinerii cu 
probleme legate de comportament agresiv; totodată, succesul se datorează inclusiv dezvoltării 
abilităţilor sociale deficitare şi ameliorării dificultăţilor de reglare emoţională şi de rezolvare a 
problemelor apărute in contexte sociale.  
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Cel mai important factor în dezvoltarea abilităților de citire este timpul petrecut de elev 

citind (Cummins, 2003, p. 20). Una dintre modalitățile prin care profesorii pot mări timp pe care 
elevii îl petrec citind este prin folosirea de benzi desenate și de romane grafice, care pot fi deosebit 
de utile în sălile de curs pentru predarea unei  limbi străine. Nu numai că pot oferi cursanților  
cunoștințe contextualizate inteligibile, pot, de asemenea, să angajeze cursantul și să-l conducă 
pentru a explora mai multe romane sau cărți grafice, reviste, ziare și alte materiale de lectură 

Grafica şi benzile desenate tratează limbajul vorbit în mod diferit faţă de cărţi. De obicei, 
creatorii  de benzi desenate încearcă să capteze limba vorbită, așa cum se întâmplă cu adevărat, 
completată de lacune, ezitări și slang. De fapt, "[...] benzile desenate [pot fi folosite] ca un mijloc de 
a ajuta elevii să se ocupe de" ambiguitatea, vagătatea și lipsa de limbaj a limbii engleze vorbite " " 
introducând "elevi, lexis vag, verificări de confirmare, stres contrastiv, limbaj nonverbal, atenuatori, 
[și] fraze de rutină / ritual "" (Cary, 2004, p. 33). Acestea sunt aspecte ale limbii vorbite, pe care 
manualele de limba engleză nu le-ar putea trata sau, dacă o fac, doar ca o gândire ulterioară.  

Așa cum cititul unei cărţi sau  reviste necesită un anumit set de abilități, tot așa trebuie să 
citiți o carte de benzi desenate sau un roman grafic. Cărţile de benzi desenate şi romanele grafice 
necesita "alfabetizare vizuala", unde elevii trebuie să înveţe să recunoască anumite simboluri şi să 
decodifice semnificaţia lor,  în acelasi mod în care o fac în timp ce citesc texte. 

   În cazul cărților de benzi desenate și al cărților grafice, elementele de alfabetizare vizuală 
includ simbolurile vizuale și stenograma pe care le folosesc pentru a reprezenta lumea fizică. De 
exemplu, două sau mai multe linii ondulate care se ridică de la ceva indică fum. Cu muștele 
adăugate, indică un miros urât. Liniile care traversează o persoană sau o mașină indică mișcarea. 
Bulele de text își schimbă forma pentru a indica dacă o persoană se gândește, vorbeşte sau strigă. 
De asemenea, artiștii de benzi desenate folosesc uneori un contur întrerupt sau punctat pentru a 
arăta invizibilitatea sau X în locul ochilor pentru a reprezenta moartea. 

   Elevii care studiază EFL şi care au citit benzi desenate în limba lor maternă vor putea, 
probabil, să decodeze simbolurile vizuale în benzi desenate. Benzile desenate din diferite țări și-au 
dezvoltat propriul cod vizual. Caricaturile din Asia utilizează uneori simboluri diferite decât 
omologii lor din America de Nord și din Europa. În timp ce elevii ar putea să înțeleagă inductiv 
semnificațiile majorității simbolurilor, profesorii ar trebui să fie conștienți de faptul că unele 
simboluri ar putea provoca confuzii pentru elevii lor. 

 
De ce să folosiți benzi desenate pentru a învăța și a învăța limba engleză? 

1. Utilizarea materialului autentic 
Unul dintre cele mai mari avantaje este că benzile desenate și desenele animate constituie 

material autentic. Deși există acum câteva  benzi desenate care au fost scrise de către și pentru elevii 
EFL / ESL, majoritatea sunt scrise în alte scopuri decât învățarea limbilor străine. Utilizarea 
materialului autentic în clasă a fost puternic încurajată în domeniul învățării limbilor străine (Drolet, 
2012, p. 124, Hadley, 2000, p. 179-188). Folosind materiale autentice, oferim elevilor noștri 
exemple cu privire la modul în care limba este folosită de fapt în cuvântul real, spre deosebire de 
structurile artificiale și / sau incomode găsite în manualele EFL. Atunci când se lucrează cu 
materiale autentice, elevii EFL își pot da seama și de faptul că pot avea nevoie de acea limbă în 
situațiile prezentate în benzi desenate; acest lucru va contribui, de asemenea, la creșterea motivației 
elevilor.  

2. Să te distrezi și să te motivezi 
Nu toate filmele de benzi desenate sunt amuzante, dar în general tind să fie. Pur și simplu 

citiți câteva dintre benzile desenate prezentate pe diferite siteuri de specialitate și, probabil, vă veți 



simți amuzat, zâmbind sau chiar râzând la unele dintre aceste benzi desenate. Mai mult, dacă 
studenții le găsesc amuzante,  este  mult mai probabil să continue să citească. Nu este întotdeauna 
ușor să dezvolți motivația intrinsecă a cuiva, însă alegerea materialelor potrivite poate face 
diferenţa. Motivația intrinsecă ajută și la dezvoltarea abilităților elevilor de a citi (Grabe, 2004) 

 
3.  Să înveți despre diferite culturi 

Cele mai multe benzi desenate sunt situate în timp și spaţiu (chiar dacă uneori nu este 
specificat în mod explicit, acțiunea are loc în țara în care autorul locuiește în prezent), aceasta oferă 
o oportunitate pentru elevii EFL de a învăța și descoperi alte culturi. În special cu dezvoltarea 
Webcomics care se specializează pe anumite nişe, elevii se pot identifica cu persoane cu un interes 
similar. Elevii interesați de științe, matematică, etc, se pot identifica cel mai bine bine cu benzi 
desenate XKCD; în mod similar, elevii cărora le place să facă poze sau să lucreze în calitate de 
freelancer se vor îndrepta cu ușurință spre What The Duck de exemplu.  

 
4.  Pentru a facilita achiziția vocabularului 

Există mai multe motive pentru care tinde să fie mai ușor de înțeles vocabularul cu benzi 
desenate: 

Cel mai important, aspectul vizual al benzilor desenate furnizează, în general, contextul 
vizual al cuvintelor folosite. Foarte des, cuvintele care sunt folosite în bule sunt ilustrate pe foaie.  

 
5.  Dezvoltarea abilităților de citire 

Este de la sine înțeles că mai multe lecturi ajută la dezvoltarea abilităților de lectură, dar 
ceea ce este deosebit de util la benzile desenate este faptul că acestea furnizează contexte vizuale 
care vor ajuta cu siguranță cititorii să înțeleagă mai ușor textul. Suportul vizual constant ajută 
cititorul să urmeze secvența povestirii. Au fost făcute mai multe studii pentru a testa faptul că cititul 
de benzi desenate îi ajută pe elevi să înțeleagă textele. 

 
6.  Dezvoltarea abilităților analitice 

Citirea desenelor animate este mai mult decât citirea textului și a imaginilor. Pentru a 
înțelege pe deplin benzile desenate, trebuie să le punem împreună și să vedem cum  interacționează 
pentru a construi semnificația. Acest lucru îi încurajează pe elevi să acorde o atenție deosebită 
graficului în raport cu textul dat. În acest fel, elevii vor putea înțelege mai bine utilizarea satirei, a 
simbolismului și a umorului, care este comună benzilor desenate. 

 
7.  Dezvoltarea abilităților de scriere 

Citirea pentru dezvoltarea abilităților de scriere? Familiarizându-se cu structura de benzi 
desenate, elevii dezvoltă o mai bună înțelegere a logicii și continuității într-o narațiune. Drolet 
(2010) susține, de asemenea, că acest lucru prin folosirea de benzi desenate poate deveni un bun 
prompt pentru relizarea de alte texte pentru benzi desenate. 

 
  



Bibliografie 
•  Drolet, C. A. (2010). Using  Comics  in  the  Development  of  EFL  Reading  and  Writing. 
SungKyul University, 123-140. 
• Grabe, W.  (2004). Research on teaching reading. Annual Review of Applied Linguistics,  
24,  44-69. 
• Hadley,  A.  O.  (2000).  Teaching  language  in  context(3rd ed.).  Boston: Thomson 

 
 

291. DEMERSURI DIDACTICE INOVATIVE PENTRU COPIII  
CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 
Profesor :Subțire Maria Cristina 

Școala Gimnazială „Pamfil Șeicaru” ,Orșova, jud.Mehedinți 
 

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care îl câştigăm.”  (Victor Hugo) 
Activităţile educative şcolare şi/sau extraşcolare reclamă noi modalităţi de proiectare şi 

desfăşurare a lor în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în 
întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional (acest proces 
presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerenţă, rigoare şi accesibilizare a conţinuturilor, 
un anumit grad de înţelegere, conştientizare, participare, interiorizare şi evolutie în planul 
cunoaşterii din partea elevilor). 

Altfel spus, cerinţele educative speciale solicită abordarea actului educaţional de pe poziţia 
capacităţii elevului deficient sau aflat în dificultate de a întelege şi valorifica conţinutul învăţării, şi 
nu de pe poziţia profesorului sau educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-educativă în 
condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi. 

Evident că această sintagmă poate avea un înţeles anume pentru fiecare elev în parte, în 
sensul că fiecare elev este o individualitate şi, la un moment dat, într-un domeniu sau altul al 
învăţării, reclamă anumite cerinţe educaţionale specifice pentru a putea înţelege şi valorifica la 
maximum potenţialul său în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate întâmpina dificultăţi 
de învăţare la matematică sau fizică, unde sunt necesare, în special, anumite categorii de operaţii ale 
gândirii la care elevul respectiv este deficitar; în schimb, la disciplinele din celelalte arii curriculare 
obţine rezultate bune, chiar peste media clasei). 

Cerinţele educative speciale – CES se referă atât la copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi la 
copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 
şcolii.Diferenţierea curriculumului pentru copiii cu CES se întemeiază pe următoarele premise: 

• sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; 
• aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe-

programe opţionale/adaptate; 
• realizarea ţelurilor/scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea 

obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; 
• diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale 

variate. 
Pornind de la premisa că fiecare copil are particularităţi, interese, abilităţi şi necesităţi de 

învăţare unice, toate drepturile sale referitoare la educaţie trebuie realizate într-o manieră care să 
conducă la o integrare socială şi la o dezvoltare individuală cât se poate de complete, incluzând 
dezvoltarea sa culturală şi spirituală. 

Astfel, se impun strategii didactice individualizate şi diferenţiate care conduc la o gamă 
foarte variată de forme de lucru şi modalităţi de organizare a activităţii de învăţare.Natura, structura 
şi scopurile modurilor de organizare a activităţilor diferenţiate sunt diverse, putînd identifica 
următoarele tipuri de acţiune: 

• Terapeutice-destinate elevilor aflaţi în limitele situaţiei normale, dar cu unele lacune în 
cunoaştere; 



• Recuperatorii-destinate elevilor aflaţi în situaţii de deficienţă uşoară; 
• De suplimentare a programului de instruire destinat elevilor care dispun de capacităţi şi 

abilităţi sau de structuri motivaţionale şi preferenţiale conturate şi orientate favorabil spre o 
anumită disciplină; 

• De orientare sau reorientare, verificare şi control, destinate celor care solicită sau li se impun 
asemenea programe. 
În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevi cu cerinţe speciale sunt evocate, 

mai ales în ultimul timp, câteva repere fundamentale: 
a) învăţarea interactivă- presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi, la activităţile didactice, 
precum şi pe interacţiunea dintre cadre didactice şi elevi; 

b) demonstraţia, aplicaţia şi feedbackul- orice process de ănvăţare este mai eficient şi 
mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în 
situaţii reale de viaţă, existând şi un feedback continuu de-a lungul întregului 
proces; 

c) modalităţi de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite 
momente de un sprijin activ de învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în 
clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat 
educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

Experienţa didactică a demonstrat necesitatea îmbinării metodelor interogative cu celelalte 
metode expozitive, demonstrative, active-articipative înlăturându-se monotomia şi stimulându-se 
gândirea şi concentrarea atenţiei, condiţii necesare în obţinerea succesului la elevii cu cerinţe 
speciale. 
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În ultimele decenii, sub impactul dezvoltărilor înregistrate în domeniul psihologiei învăţării, 

al teoriei curriculum-ului şcolar ca şi al unor experienţe în direcţia optimizării actului educaţional, 
teoria  şi  practicile  evaluării în procesul  de învăţământ cunosc orientări şi accente astfel încât să 
ofere informaţii cât mai precise cu privire la  calitatea demersului didactic. Deşi  

s-au înregistrat progrese reale în direcţia utilizării unor metode şi tehnici obiective, menite să 
confere evaluării o mai mare fidelitate, să inspire încredere, ca şi în efectuarea aprecierii pe baza 
unor norme bine definite, totuşi sistemul de evaluare prezintă încă imperfecţiuni. Este îndreptăţită 
astfel concluzia că unele schimbări şi noi orientări în practica evaluării sunt necesare şi posibile nu 
numai pentru evaluarea însăşi, dar şi pentru optimizarea şi eficientizarea procesului didactic în 
general . 

Evaluarea este un subiect extrem de vast care merită o abordare multiplă. Ea nu este un scop 
în sine, ci trebuie să îmbunătăţească procesul instructiv şi să rămână o ofertă de stimulare şi de 
diferenţiere  a propriilor structuri cognitive. Este important să fie formativă, stimulativă şi să 
dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să 
se rezume la un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse, incluzând şi 
procesele negociative. Lipsa alternativelor creează rutină, conformism şi nu duce la completa 
dezvoltare a personalitaţii . 

Pentru a fi  eficiente strategiile interactive de evaluare şcolară trebuie să îndeplinească mai 
multe condiţii : 

 Să  asigure un flux continuu de informaţii, să fie o experienţă de învăţare; 
 Să înlăture pe cât posibil barierele în comunicare (să fie bazate pe dialog interpersonal şi 

intrapersonal) ; 
  Să fie flexibile şi să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire; 
 Să fie uşor traductibile în practică şi simplu, astfel încât să poată fi înţelese de către toţi 

participanţii ( evaluatori  şi evaluaţi ) ; 
 Să confere eficienţă, consumând cât mai puţine resurse ; 
 Să ofere posibilităţi şi ocazii de îmbunătăţire a operaţiilor . 
 Să se concentreze pe ceea ce s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit permiţând elevului să  

înveţe   
 Să construiască forma sa personală de realizare a învăţării; 
 Să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare promovând capacităţi de 

autoevaluare la elevi;  
 Să stimuleze procesele de co-evaluare între profesor-elev, între elev- elev; 

Evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază 
impactul şi preconiozează noi demersuri . 

O posibilitate de a spori  eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe 
măsurarea produselor, pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii 
de autoevaluare . Astfel : 

 Evaluarea  de  judecare a  performanţelor va ceda locul evaluării de dezvoltare, având ca 
scop principal îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în grup ; 

 Evaluarea va fi multiinstrumentală şi multicriterială ; 
 Aprecierea calitativă va completa măsurarea cantitativă ; 
 Evaluarea va costata“ valoarea adăugată ”; pornind de la diagnosticul punctelor tari, a celor 

slabe şi, în general a nevoilor de formare, va combina evaluarea formativă, de parcurs cu 
evaluarea finală, sumativă ; 



 Evaluarea centrată pe obiective şi pe produse este completată cu cea centrată pe efecte 
(“goal-free” – ce urmăreşte efectele de schimbare observabile la cel evaluat ) sau cea 
centrată pe proces ( “responsive evaluation” – care urmăreşte activitatea elevilor în timpul 
programului de instruire şi modul în care această activitate este  adecvată nevoilor lor ) ; 

 Evaluarea  externă va fi completată cu evaluarea internă, cu autoevaluarea, interevaluarea şi 
evaluarea dialogată . 

Tendinţele actuale sunt de subordonare a activităţii evaluative unui “ management centrat pe  
angajament implicativ ” în locul “ managementului centrat pe control ”. Totodată, accentul strategic 
în evaluare, se mută de la sancţionare la dezvoltare ( personală, socială, într-un domeniu de studiu) 
a unor competenţe concrete .  

Fără îndoială că încercarea de a prefigura căile de ameliorare a acţiunilor evaluative priveşte 
nu doar unele fenomene ce se manifestă pregnant în teoria şi practica evaluării ci, în mod necesar, 
se raportează la efectele lor asupra elevilor  ca şi asupra acţiunii profesorului , incidenţele în planul 
relaţiei şcolii cu familia, autorităţile locale şi cu alţi factori sociali responsabili pentru activitatea de 
învăţământ, în perspectiva deciziilor pe care aceştia trebuie să le adopte , etc. 

Din  această perspectivă, se pot determina mai multe reconsiderări necesare în evaluarea 
performanţelor şcolare : 

a) În primul rând, este tot mai recunoscută necesitatea unei integrări adecvate a acţiunilor 
evaluative în actul didactic, cu referire specială la interacţiunea acestora cu procesul de 
predare şi cu activitatea de învăţare. Promovarea evaluării formative  vizează: verificarea 
sistematică a performanţelor şcolare,diminuând neajunsurile verificărilor prin sondaj; 
depistarea la timp eventualelor lacune în pregătirea elevilor, care pot frâna progresul şcolar, 
pentru a fi remediate operativ; furnizarea informaţiilor privitoare la calitatea demersului 
didactic, în vederea ameliorării acestuia . 

b) Realizarea  evaluării de o manieră să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu , să-i 
ghideze în activitatea de învăţare. Strategiile evaluative trebuie să aibă în prim plan funcţiile 
formative  ale evaluării– stimularea activităţii elevilor. Această orientare are  în vedere : 
eliminarea din contextul proceselor evaluative a elementelor generatoare de stres, diminuarea 
efectelor de selecţie şi de clasificare, generatoarea de rivalităţi între elevi şi formarea 
comportamentului şcolar al elevilor caracterizat prin obişnuinţa îndeplinirii îndatoririlor 
respectiv cultivarea motivaţiei. 

c) Efectele pozitive ale evaluării asupra învăţării sunt dependente de cooperarea profesor – elevi  
întemeiată pe încredere mutuală şi eliminarea a tot ceea ce poate genera adversitate.Ideea 
transformării elevului, ca obiect al acţiunii de educaţie, în subiect al propriei formări, poate 
acoperii şi acţiunea de evaluare, în sensul devenirii elevului  autor al evaluării propriilor sale 
rezultate. 

d) Privită din perspectiva elevului, evaluarea performanţelor trebuie centrată pe efectele 
formative, care presupune realizarea lor astfel încât să reprezinte pentru elev un mijloc de a lua 
cunoştinţă de posibilităţile sale, de progresele înregistrate, de punctele slabe pentru a-l ajuta în 
decizia de ameliorare a randamentului său. Actul evaluativ urmează să se detaşeze de 
„controlul-sancţiunii”, devenind acţiune în strânsă legătură cu funcţiile predării şi învăţării, 
insistând pe funcţia de stimulare a activităţii de învăţare . 

e) Paradigma evaluării adecvate stadiului actual al evoluţiei sistemului de educaţie presupune o 
mai bună interacţiune între diferitele funcţii ale evaluării. Fără îndoială că nu poate fi 
minimalizată nevoia de evaluare a asimilării unor conţinuturi, dar în optica contemporană este 
necesară o deplasare marcantă a accentului strategiilor evaluative pe capacităţi şi competenţe 
formate, atât în contextul evaluărilor externe şi examenelor, cât mai ales în evaluările efectuate 
pe parcursul programului de instruire . 

f) Extinderea acţiunilor evaluative  asupra procesului didactic, ceea ce conferă acestora o dublă 
deschidere, către cunoaşterea progreselor elevilor şi către analiza programului, a activităţii care 
se află la originea rezultatelor şcolare constatate. Evaluarea rezultatelor trebuie privită şi 
realizată nu numai din perspectiva determinării modului de asimilare a cunoştinţelor, ci ca 



modalitate de stimulare şi ameliorare continuă a proceselor de instruire şi activităţilor de 
învăţare . 

g) Promovarea în practica evaluării, pe lângă evaluările din contextul realizării procesului 
didactic, a evaluărilor externe, menite să ofere educatorilor repere utile pentru reglarea 
aprecierilor operate de către ei asupra performanţelor elevilor şi să cultive responsabilitatea 
acestora în ceea ce priveşte notarea. În legătură cu această orientare apare necesară conceperea 
unui sistem al evaluărilor externe pe ansamblul învăţământului, evitarea acţiunilor improvizate 
şi punerea în prim plan a obiectivelor vizate de fiecare evaluare de acest gen . 

h) În aprecierea rezultatelor, deşi raportarea la normă/standarde, a permis un progres real în 
direcţia unei  evalări mai exacte, nu trebuie minimalizată nici utilitatea aprecierii în funcţie de 
alte criterii cum ar fi: raportarea la grup, la nivelul clasei, la evoluţia şcolară a elevului şi 
particularităţilor sale psihice. Uneori, o apreciere mai generoasă, stimulativă a educatorului , 
menită să-l ajute pe elev să dobândească încredere în posibilităţile lui de a se ridica la nivelul 
exigenţelor şcolare, comportă un risc minim şi este o „investiţie de încredere” .  

i) Diminuarea influenţei puternice exercitate asupra educatorului, ca evaluator, a factorilor 
externi : aprecierea calităţii prestaţiilor educatorilor doar pe baza rezultatelor obţinute de elevi, 
concretizate în note şi procente de promovabilitate independent de condiţiile de care depind 
aceste rezultate; aprecierea comparativă a performanţelor elevilor din unităţi şcolare diferite, 
făcând abstracţie de condiţiile diferite de desfăşurare a activităţii ; „capitalul cultural” 
acumulat de profesorii care lucrează cu elevi ce obţin performanţe la concursuri extraşcolare, 
fără a ţine seamă de rezultatele pregătirii claselor la care îşi desfăşoară activitatea . 

j) Necesitatea promovării unei relaţii profesori-elevi caracterizată pe încredere reciprocă, pe 
conlucrare, pe asocierea subiectului la propria lui formare, inclusiv în ceea ce priveşte 
evaluarea rezultatelor activităţii realizate. Este  una din funcţiile principale ale evaluării de 
dezvoltare la elevi a capacităţilor autoevaluative, sensul responsabilităţii şi o mai mare 
autonomie, condiţie necesară ca aceştia să se adapteze mai bine cerinţelor vieţii . 

În practica şcolară, s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul relizării unor 
corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru 
formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Spre deosebire de metodele tradiţionale ( 
probe orale, lucrări scrise, probe practice )– care evaluează rezultatele pe un timp limitat şi cu o 
arie mai mare sau mai mică de conţinut– metodele complementare de evaluare prezintă cele puţin 
două caracteristici: pe de o parte realizează evaluarea în strânsă legătură cu instruirea/ învăţarea iar 
pe de altă parte privesc rezultatele pe o perioadă mai îndelungată, vizând formarea de capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu 
activitatea de învăţare . 

Metodele complementare conferă strategiilor evaluative aplicate un grad ridicat de activism, 
prin promovarea colaborării dintre profesor şi elev. În acest sens, se evidenţiază : portofoliul 
individual şi de grup, hărţile conceptuale, studiul de caz, proiectul, investigaţia , observarea 
sistematică a activităţii şi comportamentului elevului, jurnalul reflexiv, interviul , tehnica 3-2-1, 
metoda R.A.I , fişa de activitate personală .  

Valenţele formative care recomandă aceste metode evaluativ-stimulative ca practici de 
succes pentru evaluare dar mai ales pentru învăţare–obiectivul central al procesului de învăţământ- 
sunt următoarele : 

 Stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă ; 

 Asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi 
capacităţilor în variate contexte şi situaţii ; 

 Asigură integrarea uşoară şi operaţionalizarea cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional ; 
 Asigură un demers interactiv actului de predare –învăţare, adaptat nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru, valorificând şi stimulând originalitatea şi potenţialul 
creativ al elevilor ; 

 Descurajează speculaţiile şi practicile de învăţare pentru notă ; 



 Reduc factorul de stres, profesorul fiind consilier, iar evaluarea fiind îndreptată spre 
îmbunătăţirea activităţii şi stimularea elevului, nu sancţionarea cu orice preţ  a elevului ; 

Prin îmbinarea armonioasă a metodelor de evaluare tradiţionale cu cele  alternative,  
strategiile de evaluare, autoobservarea şi valorificarea acumulărilor prin intermediul evaluării 
reciproce, sunt recursuri favorabile ale unei evaluări centrate pe elevi, pe procesul său de învăţare, 
mai mult decât pe rezultatele obţinute. Privită din această perspectivă, evaluarea se converteşte într-
un instrument prin care elevul învaţă să înveţe. 
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METODA SINTEZEI 
 
Cunoaşterea celor mai întâlnite metode pentru rezolvarea problemelor de geometrie este 

necesară tuturor elevilor, dar şi profesorilor de specialitate, deoarece, pe de o parte îi fereşte de 
încercări făcute la întâmplare, pe de altă parte le dezvoltă capacitatea de a generaliza, fapt ce îi ajută 
să facă o legătură între problemele ce se rezolvă după un anumit raţionament, care îl pot aplica apoi 
cu uşurinţă.  

În această lucrare voi exemplifica metodele folosite în geometrie pentru  rezolvarea  
problemelor, având în vedere în permanenţă, metodele pedagogice, şi bineînţeles, voi pune un 
accent deosebit pe demonstraţii matematice riguroase. Altfel spus, voi încerca să îmbin într-o 
manieră eficientă matematica cu elemente de psihopedagogie.  

 
1. Metoda sintezei în rezolvarea problemelor de calcul 
 
Problemele de calcul se împart în: exerciţii, probleme cu conţinut geometric, dar pentru 

rezolvarea cărora se cere cunoaşterea unor probleme de tip aritmetică şi probleme care, pentru 
rezolvarea lor, cer folosirea mai multor propoziţii legate într-un raţionament.  

Exerciţiile sunt probleme uşoare, formulate prin propoziţii scurte prin a căror rezolvare se 
urmăreşte aplicarea directă a unor reguli sau teoreme. Rezolvarea lor nu necesită un efort mare de 
gândire, construcţia unor raţionamente complicate, ci numai cunoaşterea temeinică a regulilor, 
formulelor, a teoremelor studiate. Deşi rezolvarea lor nu dezvoltă prea mult gândirea logică, ele au 
o mare importanţă, contribuind la formarea priceperilor şi deprinderilor pentru a aplica cunoştinţele 
teoretice în rezolvarea problemelor, constituind primul pas în aplicarea teoriei în practică. 

 La problemele de calcul se dau anumite date, numite datele cunoscute ale problemei şi se 
cer alte valori, numite necunoscutele problemei. 

 Prin sinteză, o problemă de calcul se rezolvă astfel: se iau două date cunoscute ale 
problemei între care există o legătură şi cu ajutorul lor se formulează o problemă ce ne dă 
posibilitatea să calculăm valoarea unei a treia mărimi, care devine astfel cunoscută. Se iau apoi alte 
două date cunoscute (fie date prin enunţul problemei, fie calculate anterior) şi cu ajutorul lor se 
formulează altă problemă, care rezolvată ne dă valoarea unei noi mărimi. Se procedează astfel până 
găsim toate valorile mărimilor ce se cer în problemă. 



  
2. Metoda sintezei în rezolvarea problemelor de demonstraţie  
 
 Problemele de demonstraţie sunt problemele prin rezolvarea cărora se urmăreşte stabilirea 

sau verificarea unor relaţii, găsirea unor proprietăţi noi ale figurilor date sau să se justifice dacă o 
afirmaţie referitoare la o proprietate a unei figuri geometrice este adevărată sau nu. Ele ajută la 
însuşirea temeinică a cunoştinţelor de geometrie, la dezvoltarea gândirii logice, constituind primii 
paşi spre o gândire creatoare.  

 La rezolvarea unei probleme de demonstraţie prin sinteză se porneşte de la propoziţia 
adevărată A (ipoteza) şi se cere să arătăm că şi propoziţia B (concluzia) este adevărată. Pornind de 
la propoziţia A se caută o altă propoziţie C, pe care o implică propoziţia A. Prin urmare, ţinând cont 
că figura  F are proprietatea α, căutăm să vedem ce alte proprietăţi γ mai are, iar propoziţia care 
afirmă că figura F are proprietatea γ o notăm cu C. Căutăm mai departe o propoziţie D, pe care s-o 
implice propoziţia A şi C, şi aşa mai departe până când propoziţiile astfel găsite implică propoziţia 
B (concluzia).  

 
METODA ANALIZEI 
 
1. Metoda analizei în rezolvarea problemelor de calcul  
 
 În tratarea acestei metode mă voi mărgini la sublinierea specificului pe care aceasta îl 

îmbracă în rezolvarea problemelor de geometrie şi la contribuţia ei în realizarea obiectivelor 
matematicii şcolare. 

 Metoda analizei în rezolvarea problemelor de calcul constă în plecarea de la ceea ce se cere 
spre ceea ce este dat,  deci de la necunoscut spre cunoscut. Întrebările ce se pun sunt de natura „ce 
trebuie să ştiu pentru a arăta că…”.  

Se formulează o problemă astfel încât răspunsul ei să fie acelaşi ca şi la problema propusă. 
Datele problemei formulate pot fi unele cunoscute, altele necunoscute. Cu alte date se formulează o 
a doua problemă, a cărei întrebare trebuie să fie aşa fel pusă, încât prin rezolvarea ei să ducă la 
găsirea valorilor mărimilor necunoscute din prima problemă formulată. Se poate ca şi în a doua 
problemă formulată unele date să fie necunoscute, atunci se formulează o a treia problemă, a cărei 
întrebare trebuie să ducă la găsirea datelor necunoscute din problema a doua, etc. Acest procedeu se 
repetă până când se ajunge la o problemă ale cărei date sunt cunoscute. Din acest moment operaţiile 
se fac pe calea sintezei. 

În practică se mai foloseşte şi o altă formă de aplicare a analizei. Se pleacă tot de la 
întrebarea problemei. Presupunem că ea cere să se afle valoarea unei mărimi A. Atunci se caută 
mărimile cu ajutorul cărora putem calcula valoarea mărimii A, fie acele mărimi E şi F. Dacă 
valorile acestei mărimi sunt date în problemă, atunci se fac calculele indicate, se află valoarea lui A 
şi cu aceasta este rezolvată problema. Dar, se poate întâmpla ca valorile E şi F să fie şi ele 
necunoscute. Atunci trebuie să calculăm aceste mărimi. Astfel, problema propusă se reduce la 
rezolvarea altor probleme mai puţin complicate. Fie M şi N mărimile care ne ajută să găsim valorile 
lui E şi P şi Q mărimile cu ajutorul cărora vom calcula valoarea lui F. Procedeul continuă până când 
valorile mărimilor căutate se pot calcula cu ajutorul unor cunoscute din problema dată. Din acest 
moment, folosim calea inversă şi ajungem, din aproape în aproape, la aflarea valorii mărimii A. 

Aşadar, în a doua formă nu se mai formulează în mod special probleme intermediare, ci 
numai se menţionează mărimile pe care le-ar cuprinde ele în cazul în care s-ar formula.  

 
2. Metoda analizei în rezolvarea problemelor de demonstraţie 
 
 Pentru a rezolva o problemă prin metoda analizei se porneşte de la concluzia, notată B şi se 

caută o propoziţie C care s-o implice pe B. Căutăm o altă propoziţie D din care să rezulte C, apoi o 



propoziţie E din care s-o deducem pe D, etc. până când găsim o propoziţie A din care să deducem 
propoziţia precedentă. Procedăm astfel:  

1) Presupunem că propoziţia ce trebuie demonstrată este adevărată. 
2) Se pune următoarea întrebare: de unde reiese imediat concluzia problemei? Răspunsul la 

această întrebare duce la formularea unei propoziţii mai puţin necunoscută decât cea dată în 
problemă. Fie aceasta notată cu C. 

3) O întrebare asemănătoare se pune şi pentru propoziţia C: de unde reiese imediat concluzia 
propoziţiei C? Răspunsul la întrebare duce la formularea unei propoziţii noi, mai puţin necunoscută 
decât C. Fie aceasta D. 

4) Procedeul se repetă până când se obţine o propoziţie cunoscută.  
5) Ajunşi la adevăr, continuăm raţionamentul pe calea sintezei.  
 Prin aplicarea analizei se vede clar că fiecare pas nu se realizează prin încercări, ci este legat 

de propoziţiile precedente, aşadar raţionamentele sunt motivate.  
 
METODA ANALITICO – SINTETICĂ 
 
1. Metoda analitico - sintetică în rezolvarea problemelor de calcul  
 
 În practică, majoritatea problemelor de geometrie se rezolvă aplicând ambele metode  - cea 

a sintezei şi cea a analizei, mai rar întâlnim probleme care se rezolvă doar printr-o singură metodă.  
 Întrebarea care se pune în acest caz: Cum procedăm?  
R: De obicei se încearcă rezolvarea problemei prin sinteză şi folosim această cale cât reuşim, 

după care se recurge la analiză.  
 Dacă nu se poate aplica metoda sintezei de la început, atunci facem apel la analiză până 

găsim două date ce pot determina o mărime, iar pentru a afla necunoscuta, mai departe, calculele se 
fac pe calea sintezei.  

 
2. Metoda analitico - sintetică în rezolvarea problemelor de demonstraţie  
 
 Pentru a rezolva o problemă de demonstraţie prin metoda analitico – sintetică procedăm 

astfel: folosim calea sintezei atât cât reuşim, după care, mai departe, folosim metoda de raţionament 
a analizei.  

 În unele probleme putem începe demonstraţia prin metoda analizei până găsim elementele 
de care trebuie să ne folosim în demonstraţie, după care, apoi, se aplică calea sintezei.  

 Se pot ivi cazuri când în demonstrarea unei probleme suntem nevoiţi să trecem de mai multe 
ori când la aplicarea analizei, când la cea a sintezei.  
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294. PROIECTUL – O METODĂ EFICIENTĂ DE EVALUARE 

 
Margareta Onofrei, profesor doctor de limba și literatura română 

Școala Gimnazială Băiculești 
 
Procesul de învățământ se axează pe coroborarea a trei acțiuni bazale: predare, învățare, 

evaluare, care se derulează prin intermediul comunicării dintre profesor și elev. Parafrazând-l pe 
psihologul american Henri Pièron, știința despre probe și examene sau docimologia didactică 
(examinarea și notarea elevilor) se constituie ca o strategie complexă a formării fiecărui individ; 
aceasta permite examinatorului să ia cunoștință de ceea ce și-a însușit examinatul, ce poate face cu 
ceea ce și-a însușit și cum se va organiza, pe viitor, activitatea didactică.  

Evaluare se bazează pe corelația obiectivă profesor-elev, fiind o acțiune psihopedagogică 
complexă, bazată pe operaţii de măsurare şi apreciere a rezultatelor activităţii instructiv-educative 
(cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi intelectuale, atitudini, aptitudini, conduite ale 
elevilor), prin raportarea acestora la criterii prestabilite. 

Alături de metodele tradiționale de evaluare, a căror utilitate este demnă de remarcat, 
metodele complementare sau alternative de evaluare oferă diversitate și atractivitate actului 
evaluării, prin reconsiderarea modului în care elevul este examinat. Din această perspectivă, 
proiectul, ca metodă de evaluare, oferă elevului posibilitatea de a căuta, analiza, a sistematiza date 
esențiale, dar și de a fi creativ. 

În calitate de profesor de limba și literatura română, am participat la elaborarea manualului 
pentru clasa a V-a, tipărit la Editura Booklet, din București, în conformitate cu noua programă 
școlară, publicată de Ministerul Educației Naționale, în 2017.  

Din perspectiva evaluării, fiecare dintre capitolele cărții, care vizează competențele generale 
și specifice menționate de programă, se încheie cu activități de evaluare (proiect, fișe de portofoliu, 
test de evaluare sumativă). 

Pentru unul dintre capitole, intitulat Copilăria prietenoasă, am ales ca metodă alternativă de 
evaluare proiectul final cu tema Prietenul meu imaginar. Acesta este conceput ca proiect individual 
și respectă întocmai etapele realizării sale (discutarea, stabilirea competențelor vizate, cercetarea, 
procesarea, realizarea, prezentarea, evaluarea/ autoevaluarea). 

Competențele generale vizate de proiect sunt: receptarea/ redactarea textului scris de 
diverse tipuri, utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și 
scrise, exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.  

Respectiva unitate de învățare centrată pe competențele enunțate de programă, s-a bazate pe 
parcurgerea următoarelor conținuturi organizate în funcție de componentele de bază ale disciplinei: 
lectură (textul descriptiv), redactare (compunerea descriptivă), elemente de construcție a 
comunicării (substantivul, articolul și adjectivul), comunicare orală (exprimarea adecvată a 
emoțiilor în comunicare, atitudini comunicative).  

Un preambul al proiectului enunță un citat despre literatură și imaginar, completat de 
reproducerea unor fragmente din cartea intitulată 13 autori români și prietenii lor imaginari din 
copilărie, scrisă de Carla Francesca Schoppel. Astfel, autori precum Ana Dragu, Iulian Tănase sau 
Ioana Bot îi familiarizează pe cititori cu prietenii lor imaginari (un balon, Melcul Prinț, Melca 
Sirenă, Melc Capone, Brândușa – păpușa italiană), trezind elevilor gustul pentru lectură. 

Urmează prezentarea sarcinilor de lucru: Realizează, pe coli, descrierea prietenului tău 
imaginar, conform următoarelor sugestii: precizează ce este el (om/ animal/ ființă fantastică/ obiect 
etc.), oferă acestuia un nume, prezintă trăsăturile lui (fizice și morale); precizează dacă arată mereu 
la fel sau se transformă și dacă se comportă într-un mod special cu tine/ ce trăsături morale îi 
conferă statutul special de prieten al tău, enumeră trei situații în care ați fost împreună; prezintă 
detaliat una dintre acestea, scrie orice ți se mai pare ție interesant în legătură cu prietenul tău 
imaginar. 



După finalizarea părții scrise a proiectului, elevul desenează portretul prietenului său 
imaginar, descris anterior în cuvinte, îmbinând arta cuvântului cu arta plastică, în vederea formării 
unei viziuni de ansamblu asupra noțiunilor studiate. 

Evaluarea prin intermediul acestui proiect vizează o legătură strânsă cu majoritatea 
competențelor din programa școlară, exprimate la nivelul conținuturilor învățării: alcătuirea unei 
compoziții descriptive originale, utilizarea părților de vorbire învățate, exprimarea adecvată a 
emoțiilor în legătură cu prietenul ales, atenția la detalii, atitudinea comunicativă empatică. 

În funcție de disponibilitățile elevilor săi, profesorul va fixa durata realizării proiectului, 
precum și data la care fiecare elev va prezenta propria muncă. 

În evaluarea proiectului Prietenul meu imaginar, profesorul va ține cont de două categorii 
esențiale de criterii: cele care se referă la calitatea proiectului ca ansamblu și criteriile care vizează 
activitatea elevului. Încă din momentul lansării temei de proiect, elevul cunoaște ceea ce se 
urmărește pentru a fi notat: utilizarea adecvată a descrierii, prezentarea situației cerute, 
originalitatea compoziției (literară și plastică), respectarea normelor de redactarea a compunerii. 

La finalul prezentării proiectului, profesorul poate propune o activitate de autoevaluare; 
elevilor li se poate cere să deseneze pe ultima pagină a proiectului o față veselă, indiferentă sau 
tristă, în funcție de starea de spirit dominantă pe parcursul proiectului. 

Cerința proiectului reprezintă doar un punct de plecare pentru stimularea creativității 
elevului care poate dezvolta, ulterior, creația sa, o poate îmbogăți cu noi semnificații, integrând 
noțiuni teoretice deprinse pe parcursul orelor de limbă și literatură română. De asemenea, metoda 
propusă oferă profesorului posibilitatea de a fi creativ și a organiza activitatea în funcție de 
capacitățile membrilor grupului de elevi.  

Proiectul reprezintă, prin urmare, o metodă eficientă de evaluare, printr-o manieră 
captivantă. 
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295. PROVOCĂRILE PREZENTULUI ȘI EDUCAȚIA 
 

prof. în înv. primar Pantilimon Mariana, 
Școala Gimnazială Glodenii-Gîndului 

 
Termenul educație provine din lat. educo, educare, având numeroase sensuri, precum: a 

crește, a îngriji, a hrăni, a înălța, a ridica, iar din perspectivă pedagogică definește un ansamblu de 
acțiuni proiectate, organizate, coordonate, evaluate, optimizate după criterii prioritar calitative, o 
formă de comunicare interumană prin care se transmit, de la o generație la alta, valorile culturii și 
comportamentul social. Definită ca acțiune socială și proces, educația constă într-un ansamblu de 
influențe, exercitate în mod planificat, în cadrul instituțiilor de învățământ pe baza unui sistem de 
obiective, principii, metode și forme de organizare, folosite în scopul formării omului ca 
personalitate, capabil să se integreze activ în dinamismul vieții sociale. 

Științele educației trec prin schimbări fundamentale determinate de progresele realizate în 
diverse domenii de activitate, de crizele numeroase care încearcă societatea contemporană și de 
schimbarea continuă a obiectivelor pe care școala este obligată să le realizeze. Numeroase 

http://e-incluziune.ro/wp-content/Cursuri/Drept/


fenomene sociale exercită o influență continuă asupra procesului de învățământ modificându-i 
mereu structura, conținutul, metodologia și finalitățile. 

Școala românească încearcă să se adapteze cât mai bine la cerințele societății, însă se 
confruntă cu multiple dificultăți, cum ar fi: abandonul școlar, elevi tot mai puțin interesați de actul 
instructiv-educativ, lipsa respectului față de dascăli, programe școlare încărcate, în permanentă 
schimbare, lipsa preocupărilor pentru tema de acasă. La toate acestea se adaugă și comunicarea din 
ce în ce mai dificilă cu părinții. Unii sunt total dezinteresați de activitatea școlară a copilului lor, iar 
alții, hiperprotectivi, sunt agasanți inutil, atăt pentru propriul copil, cât și pentru cadrul didactic. 

De-a lungul timpului s-au făcut însă multiple schimbări: s-au accesat finanțări, s-au făcut 
proiecte, cadrele didactice au urmat tot felul de cursuri de pregătire profesională. Toate acestea sunt 
însă schimbări de formă și nu de fond. De aceea, școala românească are nevoie de o ancorare 
profundă în realitate ea trebuie să teoretizeze mai puțin și să facă mai multe lucuri concrete. Dacă 
schimbările la nivel social sunt mai greu de controlat și fenomene precum: sărăcia, abandonul școlar 
sau lipsa resurselor materiale și a dotărilor din școală sunt probleme în care profesorul nu poate juca 
un rol major, calitatea actului didactic reprezintă segmentul în care acesta poate influența radical 
viitorul generației școlare de astăzi. Acum când școala este în competiție cu alți furnizori de 
educație extrem de eficienți, specializați într-un marketing agresiv (televiziunile, internetul, ziarele, 
etc.) și când se pierde teren în fața acestora cu fiecare zi ce trece, este cu atât mai evidentă nevoia 
cadrelor didactice, ca furnizori ai educației acreditați, să ia în seamă și să-și însușească, 
particularizând la specificul domeniului, acele tehnici de comunicare și predare care să le dea o 
șansă în plus. Înlocuirea metodelor tradiționale de predare cu cele moderne, interactive, care să 
stimuleze elevul, să-l implice activ în procesul instructiv-educativ, poate constitui cheia pentru 
evidențierea rolului esențial al cadrului didactic în dezvoltarea deprinderilor pentru viața reală.  

Metodele interactive de grup determină și stimulează munca colaborativă desfășurată de cei 
implicați în activitate (elevii), în cadrul căreia toți vin (participă) cu ceva și nimeni nu pleacă cu 
nimic. Avantajul este atât al grupului (soluționarea problemei, găsirea variantei optime), cât și al 
fiecărui individ în parte (rezultatele obținute). Interacțiunea este importantă pentru autodescoperirea 
propriilor capacități și limite, pentru autoevaluare. Elevii care lucrează în echipă sunt capabili să 
aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în același timp mai 
temeinic decât în cazul lucrului individual. Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de 
instruire care au fost construite treptat, pe baza propriei experiențe didactice.  

Apariția noilor cerințe și adoptarea noilor metode și strategii didactice, explorarea unor noi 
strategii bazate pe rezolvarea de probleme reprezintă o sarcină dificilă. Renunțarea la stilul 
academic, clasic și adaptarea la un stil de muncă în echipă reprezintă o altă barieră greu de trecut de 
către unii profesori. Schimbările în stilul de instruire se realizează cu mult calm și conștientizare că 
prezentul și viitorul oferă o altă perspectivă, bazată pe informatizare, pe implementarea de noi 
tehnologii educaționale. Acestea, după ce au fost implementate, oferă: 

1.  factorilor instituționali – coordonare și ghidare, resurse puse la dispoziție, motivare și 
recunoaștere a meritelor personalului; 

2. cadrelor didactice – oportunități și soluții pentru îmbunătățirea calității procesului de 
instruire, sprijin din partea colegilor, recunoaștere academică; 

3. elevilor și studenților – acces la noua tehnologie, implicare personală și motivație, 
posibilitatea de dezvoltare de noi deprinderi pentru viața reală. 
În cadrul unei societăți aflate în schimbare fiecare cadru didactic se poate confrunta cu 

nevoia de a-și  modifica propriile valori, atitudini și/sau comportamente în ceea ce privește actul și 
stilul de predare. Acesta trebuie adaptat stilurilor de învățare ale elevilor, deoarece într-o singură 
clasă de elevi există mai multe personalități mai mult sau mai puțin dezvoltate în ceea ce privește 
capacitatea de receptare a noilor informații pe care profesorul le aduce în fața elevilor. Tocmai de 
aceea, nevoia dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un obiectiv prioritar pentru fiecare 
cadru didactic. 

În abordarea tradițională a actului predării, rolul profesorului este acela de a planifica 
activități, de a organiza activitățile clasei, de a comunica informațiile specifice, de a conduce 



activitatea desfășurată în clasă, de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află 
activitatea de realizare a obiectivelor, precum și nivelul de performanță al elevilor și de a evalua 
măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare 
sumativă. Într-o abordare modernă, cadrul didactic se preocupă de crearea de ocazii de învățare 
pentru elevi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloace prin care sunt configurate 
activitățile de învățare ale elevilor. Dintre acestea menționăm: brainstorming-ul, știu/vreau să 
știu/am învățat, jurnalul cu intrare dublă, SINELG, turul galeriei, bulgărele de zăpadă, cubul, 
ciorchinele, pălăriile gânditoare, mozaicul, etc. Toate aceste metode prezintă un potențial 
semnificativ pentru stimularea inovației și schimbării actului instructiv-educativ. 

Creșterea eficienței educației contemporane poate fi realizată și prin introducerea de noi 
educații (educația pentru mediul înconjurător, în spiritul păcii și al cooperării internaționale, pentru 
drepturile omului și democrație, pentru participare, dezvoltare și schimbare) și prin accentuarea 
interdisciplinarității, concluziilor, învățămintelor și atitudinilor, pe formarea spiritului inovativ și 
inventiv. 

Apropierea școlii, a programelor, a conținutului, a modalităților practice de formare a 
elevilor și de necesitățile și așteptările sociale nu înseamnă abandonarea unei pregătiri teoretice, 
științifice, culturale, religioase, ci pregătirea lor pentru a ști să facă față problemelor cu care viața îi 
va confrunta în profesie, în familie, în societate. Accentuarea elementului pragmatic în programul 
de pregătire trebuie să-i ajute pe elevi să valorifice mai bine cunoștințele primite la diferite obiecte, 
iar implicarea lor în diferite acțiuni pragmatice să-i ajute să dobândească un comportament activ, 
civilizat, democratic. Este vorba de o nouă imagine pe care trebuie să o cultivăm despre școală, 
despre funcțiile ei și despre obligațiile tuturor instituțiilor cultural-educative de care dispune 
societatea. 
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296. METODE NONCONFORMALE ÎN EDUCAŢIE 
 

C.S.E.I. „Al. Roşca” Piatra Neamţ 
Profesori de sprijin: Baltatescu Irina, Luca Anca 

Şcoala Gimnaziala  Nr. 11 Piatra Neamț 
 
Principiul asigurării unităţii instrucţiei educaţiei, compensării, recuperării şi / sau recolucării 

asigură buna desfăşurare a procesului de învăţământ pentru activitatea elevilor cu C.E.S. 
1. Pentru elevii cu dizabilităţi s-a propus utilizarea mai multor tipuri de curriculum în funcţie 

de tipul de deficienţă. 
2. Elevii cu dizabilităţi care parcurg curriculumul şcolii obişnuite vor fi sprijiniţi prin asistenţa 

psihopedagogică şi de specialitate, prin terapii de recuperare şi compensare, orientare 
şcolară şi profesională acordate de profesorul de sprijin /itinerant, de specialişti din centrul 
de resurse şi cadrele didactice din şcoala incluzivă. 

3. Pe lângă componenta instructiv-educativă şi o componentă compensator recuperatorie , 
aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare. 
 
Terapii specifice şi de compensare şi Terapia educaţională şi complexă şi integrată 
Aria curriculară. Terapia educaţională complexă şi intergrată include următoarele discipline/ 

module: 



• Terapie cognitivă: stimulare cognitivă 
• Terapie ocupaţională şi psihoterapia de expresie  
• Terapia  psihomotricităţii şi abilitare manuală 
• Autonomie personală şi socială 
• Ludoterapia (psihoterapia prin joc) 
Chiar dacă au fiecare autonomie funcţională, ceea ce necesită elaborarea de programe 

educaţional terapeutice: pg.60 Educaţia integrată 
Aceste programe funcţionează şi  interdependenţa reciprocă. 
Principiul integrativ al acţiunii educaţional terapeutice impune să fie valorificat sub toate 

aspectele terapeutice, centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate, principiul 
normalizării, principiul drepturi egale, principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi 
individualizării. 

Terapia cognitivă trebuie înţeleasă ca un proces complex de echilibrare mintală, prin 
organizarea specifică a cunoaşterii la copiii cu C.E.S. 

Comportamentul cognitiv a deficienţilor mintal este caracterizat de un fenomen generalizat 
de perturbare a organizării cunoaşterii. 

În opinia lui C.Păunescu, fenomenul de perturbare a comportamentului cognitiv a 
deficientului mintal se exprimă fie la nivelul cunoaşterii teoretice (învăţarea conceptelor), fie  la 
nivelul cunoaşterii psihosociale, determinând schimbări fundamentale în personalitatea acestuia. 

Intervenţia asupra comportamentului cognitiv şi stimularea cognitivă sunt considerate a fi 
„cheia de boltă” a întregului sistem de terapie (re) educaţională. 

Terapia cognitivă de tip A sintetizează o reordonare a învăţării iniţiale, fără a se rezuma la 
aşa-zisele „rezolvări de teme” având ca menire înţelegerea şi conţinutul disciplinelor de însuşire a 
abilităţilor, competenţelor, deprinderilor şi are menirea să sprijine înţelegerea şi însuşirea 
disciplinelor fondate. 

Terapia cognitivă de tip B. 
Procesul de cunoaştere este organizat cu nuanţări pentru diferite procese psihice, fiind vizate 

dificultăţile de cunoaştere, ale obiectivelor şi fenomenelor. 
Terapia ocupaţională şi psihoterpia de expresie. 
Terapia ocupaţională are ca obiectiv în primul rând asigurarea sănătăţii şi funcţionarea 

optimă a individului în mediul său. 
În acest sens, Moscy subliniază ideea conform căreia „Terapia Ocupaţională este preocupată 

să ajute individul să-şi dezvolte deprinderile adaptative ilustrate, în comportamente învăţate care-i 
permit să-şi satisfacă nevoile personale şi să răspundă cerinţelor mediului”. 

Astfel, într-una din lucrările sale (1987), Peggy Denton propune o clasificare a principalelor 
arii de acţiune în terapia ocupaţională. În opinia autoarei, acţiunea specialiştilor din domeniul 
terapiei educaţionale se exercită în următoarele direcţii de bază: 

• stimularea responsabilităţii în diverse situaţii de viaţă ; 
• formarea deprinderilor de autonomie şi igienă personală ; 
• cultivarea deprinderilor de muncă; 
• formarea imaginii de sine şi stimularea încrederii  în propria persoană ;  
• cultivarea autocontrolului şi expresivităţii personale ; 
• educarea  capacităţilor cognitive ; 
• educarea  capacităţii de reacţie la diverse situaţii de viaţă ; 
• antrenarea  funcţiei neuromusculare; 
• antrenarea  integrării senzoriale ; 
• sprijinirea relaţiilor interpersonale ; 
• educarea  capacităţii de acţiune în funcţie de constrângerile şi resursele de mediu. 
Rezumând elementele prezentate anterior, putem spune că activitatea de terapie ocupaţională 

acţionează în trei mari domenii generale, care includ alte domenii particulare. Domeniile generale 
sunt: 

• formarea deprinderilor de viaţă cotidiană; 



• cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă ; 
• educarea  abilităţilor pentru diverse jocuri şi petrecerea  timpului liber 
 
Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională 
„Planificarea intervenţiei constă  în stabilirea unui program terapeutic din diverse domenii 

de acţiune ale terapiei ocupaţionale care trebuie  să  ţină  seama de nivelul educaţional al 
subiectului, caracteristicile deficienţei, statutul actual, mediul cultural în care trăieşte şi motivaţia sa 
pentru schimbare. Această fază se poate divide, la rândul ei, în mai multe etape distincte: 

• alegerea obiectivelor - pot fi obiective pe termen scurt sau obiective pe termen lung; 
au un caracter operaţional, iar formularea lor va include termeni cât mai concreţi, cuantificabili şi 
măsurabili. Trecerea la un obiectiv pe termen lung, mai general, este condiţionată de atingerea 
obiectivelor pe termen scurt, dovedită de performanţele corespunzătoare ale subiectului într-o 
anumită activitate; 

• elaborarea planului terapeutic - se referă la descrierea metodelor şi procedeelor care 
se folosesc pentru atingerea obiectivelor stabilite şi cuprinde sinteza activităţilor selectate în vederea 
realizării unui nivel de performanţă a deprinderilor şi capacităţilor unei persoane. Principalele 
caracteristici ale unui pian terapeutic trebuie să fie flexibilitatea şi mobilitatea, pentru a putea adapta 
cu uşurinţă planul în cazul în care o evaluare intermediară nu semnalează progrese semnificative ale 
subiectului. 

• aplicarea planului terapeutic – constă  în desfăşurarea următoarelor faze distincte; 
- faza orientării - în care terapeutul explică subiectului activitatea pe care urmează  să 

o desfăşoare împreună, tipul performanţelor urmărite, evidenţiind modalităţile  de realizare practică; 
- faza dezvoltării - în timpul acestei faze terapeutul conduce subiectul în explorarea şi 

realizarea efectivă a activităţii selectate; 
- faza finală - terapeutul evaluează performanţele obţinute de subiect şi stabileşte 

obiectivele viitoare. 
Cercetările moderne în domeniu au demonstrat că, în prezent, randamentul strategiilor de 

terapie ocupaţională este cu atât mai mare pe măsură ce se proiectează tot mai multe planuri de 
recuperare aplicabile în exteriorul unor instituţii de diverse tipuri; se preferă din ce în ce mai mult 
planuri de recuperare aplicabile chiar la domiciliul subiectului sau în comunitatea din care acesta 
face parte. 

Selectarea şi adaptarea echipamentului reclamă din partea terapeutului un efort substanţial 
de imaginaţie, în vederea proiectării unor mijloace şi dispozitive adaptate nevoilor copilului. 

Evaluarea programelor de terapie ocupaţională este o acţiune necesară în vederea măsurării 
eficienţei intervenţiei procedurilor utilizate de terapeut. Sunt folosite  frecvent două forme de 
evaluare; evaluarea intermediară şi evaluarea finală. Se urmăresc în principal următoarele aspecte: 

• eficacitatea planului terapeutic;  
• necesitatea modificării/ameliorării pianului de intervenţie;  
• identificarea momentului în care se poate întrerupe aplicarea planului de intervenţie;  
• analiza rezultatelor procesului terapeutic în ansamblul său.” 
                                      Alois Gherguţ (Evaluare şi Intervenţie Psihoeducaţională) 
 
•Artterapia 
Problemele neconştientizate sunt exprimate simbolic în produsele creaţiei artistice ale 

persoanei. 
Artterapia are şi valoare ocupaţională, participanţii învaţă astfel să comunice, să reacţioneze 

spontan, să-şi conştientizeze poziţiile şi atitudinile. 
Elevii îşi îmbogăţesc vocabularul plastic îşi formează cunoştinţe despre anumite  teme 

plastice. Este educată voinţa, atenţia voluntară, capacitatea de a înţelege şi a aprecia frumosul 
autentic. Astfel elevii pot să-şi dezvolte GÂNDIREA artistico-plastică, sensibilitatea, gustul estetic, 
ajungând să-şi dezvolte priceperile şi deprinderile specifice. 

 



•Terapia psihomotricităţii şi abilitare manuală 
Printr-o activitate sistematică sunt completate achiziţiile privitoare la mecanismele motorii şi 

psihomotricităţii care constituie baza pentru toate mecanismele mentale, ştiut fiind că deficienţa 
mintală este asociată cu deficienţa motrică. 

Cu ajutorul diferitelor exerciţii şi jocuri se desfăşoară activităţi pentru activitatea motrică 
generală, prin exersarea gesturilor fundamentale, dezvoltarea coordonării motrice, a 
comportamentului de manipulare. 

Abilitatea manuală include:  
-  exerciţii de mânuire a uneltelor simple, 
- exerciţii de comunicare prin gesturi a unor aptitudini, emoţii, sentimente 
 
•Formarea autonomiei personale şi sociale 
O persoană sau un grup social devine capabil să trăiască într-un nou mediu social, reglându-

şi comportamentul în funcţie de cerinţele noului mediu. 
Adaptarea este văzută ca o treaptă spre integrare, ca un proces anterior şi pregătitor 

integrării, implicând o continuă trnsformare şi restructurare a potenţialului şi însuşirilor individuale, 
pentru a facilita familiarizarea cu mediul. Astfel se produce o fuziune între elementele sistemului 
personalităţii şi elementele sistemului social, determinând o dinamică de dezvoltare. 

Elevii cu CES vor beneficia de programe educaţionale care să asigure terapia şi recuperarea 
pentru realizarea adaptării şi integrării în societate. 

 
•Ludoterapia 
Jocul este o activitate care pregăteşte copilul pentru muncă, instrument de formare a Eului. 

Jocul ocupă un loc central în procesul aducaţional – terapeutic. 
Funcţia esenţială a tuturor formelor de joc este aceea că „transformă realul printr-o asimilare 

mai mult sau mai puţin supusă la trebuinţele eului”. 
Transformarea realizată prin joc duce la o asimilare a realului de către copil. 
Prin joc are loc o formă permanentă de recuperare, deoarece asigură o structură unitară între 

stimul – întărire-răspuns-modificare. 
În cadrul activităţilor de terapie educaţională, conceptul de joc didactic rezolvă una sau mai 

multe sarcini didactice. Sarcinile didactice sunt prezentate într-o formă atractivă, învăţarea devine 
mai plăcută şi reconfortantă. 

Organizate conform logicii cunoaşterii învăţării jocurile devin metode de instruire în cazul 
în care sunt organizate şi se succed. 

Caracteristica esenţială a jocului didactic constă în creearea unor condiţii favorabile pentru 
valorizarea achiziţiilor şi pentru a ajuta elevii să-şi formeze priceperi şi deprinderi cu ajutorul unor 
activităţi plăcute şi atractive. 

Utilizarea jocului, ca o activitate organizată de terapie ocupaţională, are efecte pozitive în 
dezvoltarea senzorială, motrice, cognitivă şi socială a copilului cu CES. 
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297. PLEDOARIE PENTRU CREATIVITATEA VÂRSTEI INOCENTE 
 

Daniela Oatu 
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”Vaslui 

 
 După ce studiază fragmente din nuvela Popa Tanda de Ioan Slavici –care înfățișează o 

lume veche, idealizată ce și-a păstrat identitatea, conducându-se după norme morale sănătoase, 
elevilor de clasa a VIII-a li se propune să redacteze o compunere , de maximum două pagini, în care 
să povestească o experiență proprie cu tema : Avem nevoie de modele în viață? 

Aș putea reliza un interesant studiu comparativ , având în vedere că, de mai bine de 17 ani, - 
de când este editat manualul – am dat atâtor generații acest exercițiu –oglindă ce reflectă schimbări 
de mentalitate, de percepție și de sensibilitate. 

 Încă din gimnaziu copilul manifestă dorința nestăpânită de a imita anumite repere morale 
călăuzitoare. Este vârsta nonconformistă  la care începe să-și caute cu înfrigurare eul și găsește în 
personajul favorit, în persoanele pe care le admiră idealul după care să se ghideze. De aceea, 
opțiunile , preferințele elevilor le definesc în mare parte caracterul și ne ajută să-i cunoaștem mai 
bine.  

Dacă generațiile de altădată optau pentru modelele existente în familie (unul dintre părinți, 
bunicii) pentru profesorii lor, scriitorul preferat, eroii de basm, din filme, din desene animate, 
preotul paroh, Dumnezeu, cele de astăzi sunt absorbite de povestea de viață a vedetelor de 
televiziune , a cântăreților , actorilor, fotbaliștilor etc. sau se consideră  ei înșiși modele. 

Este interesant de urmărit până la ce punct un elev, urmând un idol poate să-și suprime felul 
de a fi cu alte cuvinte până unde merge supunerea la modele. Am constatat nu o dată că în 
momentul în care citesc în fața colegilor această compunere se produce o ciudată metamorfoză : 
chiar și elevii mai slabi par brusc iluminați , prinși cu toate firele ființei lor în țesătura de trăsături 
subiective în care nu-și găsesc locul nuanțele sau notațiile depreciative. Fiind incapabili să-și 
privească modelul distant, obiectiv își modelează vocea după ,,personajul” pe care-l prezintă , îi 



mimează gesturile încât par a-l însufleți sub ochii noștri , sala de clasă devenind astfel o scenă 
improvizată.  

Introducerea compunerilor sună și peste ani aproximativ la fel : ,,Fiecare dintre noi tânjim 
după modele și fiecare vârstă este marcată de ele”; ,, Este bine să avem modele în viață atâta timp 
cât ne influențează în mod pozitiv și atâta timp cât reprezintă persoana pe care o admirăm și nu 
devine o obsesie”; ,,Nu pot să uit momentul acela , când am făcut alegerea neinspirată care mi-a 
schimbat destinul în mod decisiv”. Sau : ,,Când ne pierdem printre rândurile pline cu reguli ale 
acestui joc numit viață avem nevoie de o singură îmbrățișare de la persoana potrivită –de la modelul 
nostru...” 

Apoi cu o exactitate grijulie vorbesc despre contextul în care au făcut alegerile, despre 
oamenii care pentru ei reprezintă repere esențiale, îndreptar de conduită , dorind să ne convingă cu 
orice preț, să ne împrumute și nouă din aura lor: ,,Mama îmi oferă zilnic lecții de viață. De la ea am 
învățat că oricât de mic și neînsemnat este un lucru , tot are nevoie de atenție, răbdare și iubire. 
Sufletul meu a evoluat datorită bunătății ei. Nu mi-ar ajunge o viață întreagă să-i mulțumesc”; ,,Aș 
dori măcar să realizez o parte din ce a făcut idolul meu, regele muzicii pop, Michael Jackson ”; ,, 
Dumnezeu este modelul tuturor sufletelor. În fiecare zi trebuie să facem sute de alegeri și poate că 
nu de fiecare dată am mers pe drumul cel bun, dar El continuă să ne iubească și să ne ajute. Pe noi 
ne doare când suntem dezamăgiți de o singură persoană , dar Dumnezeu este deziluzionat în fiecare 
secundă de mii de suflete  și cu toate acestea ne sprijină permanent.” Unii elevi mărturisesc că au 
avut momente în care erau dispuși ,,să-și anuleze” propria persoană, să retușeze anumite trăsături 
fizice și morale pentru a semăna cu modelul lor : ,,Pentru mine, un copil fără personalitate ,cum 
eram atunci, Tudor Chirilă a devenit modelul, idolul meu. Încercam să fiu o copie a sa : dacă el 
înregistra o melodie, o ascultam imediat; dacă juca într-un film , îl vizionam repede , memoram 
fiecare replică și le-o recitam părinților, bunicilor și vecinilor. Bineînțeles că îmi doream ca atunci 
când cresc mare să fiu la fel ca el : cântăreț, actor, membru al juriului la diferite concursuri etc. 
Degeaba îmi atrăgeau atenția cunoscuții că poate mi se potrivește altceva, să mă mai gândesc că 
încă sunt un copil, eu nici nu voiam să aud: mă plimbam cu revistele în care erau pozele sale prin 
casă și vorbeam singură încercând să râd ca el, să glumesc la fel. Știam biografia sa dumnezeiește. 
Cu timpul am realizat că toată lumea are defecte: chiar și iubitul meu idol Tudor Chirilă și că nu 
mai este cazul să-l imit la nesfârșit ci să-mi găsesc propriile pasiuni, să văd lumea singură, așa cum 
este ea, nu prin ochii altcuiva...” Alții își imaginează ce influență nefastă –pe termen lung –ar fi 
putut avea antimodelul său : ,,Ca majoritatea băieților de 12 ani eram pasionat de sport, mai exact 
de fotbal. Era vacanța de vară și urmăream fascinat meciurile campionatului european . Fiind 
ambițios, eram decis să renunț la școală și să mă axez pe pasiunea mea pentru a face performanță. 
Când a început școala însă și i-am văzut pe colegii mei cum se duc la cursuri și schimbă 
impresii...am renunțat imediat la hotărârea mea. Mi-am dat seama că aș fi făcut o mare greșeală . 
Colegii mei ar fi avut o diplomă care le asigura un viitor, eu nu. Chiar dacă aș fi fost promovat la 
echipele mari, mereu m-ar fi urmărit regretul că am abandonat anii cei mai frumoși de școală. Cu 
multă voință astăzi reușesc să  îmbin școala cu fotbalul...” Sunt și situații în care, unii dintre elevii 
cu mai multă personalitate se consideră ei înșiși modele, dorind să realizeze lucruri deosebite, 
mărețe în viață care să fie admirate , apreciate de cei din jur: ,,Până la urmă , oricine poate fi model, 
pozitiv sau negativ, pentru altcineva, prin realizările sau , dimpotrivă, prin eșecurile sale. Eu prefer 
să fiu originală, să-mi fiu propriul model”. 

 Am prezentat doar câteva crâmpeie din creațiile elevilor de gimnaziu. Bineînțeles că în liceu 
li se va mai modela personalitatea și magia care acum plutește peste capetele lor inocente se va mai 
risipi...Vor realiza că important este să fim ceea ce suntem, să ne situăm în afara 
imitației...Modelele noastre să reprezinte un stimulent moral care să ne îmbogățească existența...Ele 
nu ne vor putea proteja  la infinit... 

 
  



298. METODE MODERNE DE PREDARE A LECȚIILOR DE GEOGRAFIE 
 

Cîtu Iulia Diana 
Liceul Tehnologic Special Drobeta 

 
 “ Nu zidurile fac o școală,ci spiritul ce domnește într-însa.”  
În ultima perioadă au existat diverse schimbări în sistemul de învățământ din România. 

Acest fapt a determinat și o modificare a percepției cadrelor didactice asupra modului în care 
înțeleg să își exercite profesia, mai ales că în noile condiții este nevoie de o legătură strânsă între 
școală și societate.  

Astăzi este promovată şcoala în care elevul este considerat pionul principal, şcoala care ţine 
seama de interesele şi trebuinţele lui specifice, permiţând acestuia împlinirea sa.  

Promovarea metodelor moderne de instruire, a metodelor interactive, a devenit o reală 
necesitate. Este important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina de învăţare. Accentul nu 
mai cade pe cantitatea informaţiilor pe care un elev poate s-o asimileze, ci pe valoarea informaţiei 
pentru acel elev. Ei trebuie să gândească critic, creativ și constructiv. Cei patru piloni ai educaţiei 
sunt: „a învăţa să cunoşti”, „a învăţa să faci”, „a învăţa să fii” şi „a învăţa să convieţuieşti”.  

 Altfel spus, profesorul trebuie să-i motiveze pe elevi să înveţe, să-i abiliteze cu diferite 
tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie 
permanentă. Profesorii îți deschid ușa, de intrat, trebuie să intri singur. Întotdeauna trebuie să existe 
o bună colaborare între profesor și elevi, școala cea bună este aceea în care și școlarul învață pe 
profesor. Profesorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învăţăturii active şi interactive 
folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii critice a 
elevilor. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, cadrul didactic trebuie să folosească şi 
strategii didactice moderne, care vor menţine interesul elevilor, vor avea atmosfera propice de 
învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în care trăim, începutul 
mileniului trei. Misiunea dascălului este dificilă, el trebuind să realizeze în timpul orei atât partea de 
transmitere de noi cunoștințe, cât și să suplinească lipsa de studiu individual acasă, tot mai acută la 
unii elevi. Se poate vorbi astfel de o necesitate a schimbării de viziune asupra educației. Educația 
este întotdeauna un orizont, nu o destinație, iar fără educație, visurile dispar. În cadrul unei societăți 
aflate în schimbare și în contextul unei școli care se schimbă, fiecare cadru didactic se poate 
confrunta cu nevoia de a-și modifica propriile valori, atitudini și/sau comportamente în ceea ce 
privește actul și stilul de predare. 

Așa cum fiecare elev are un stil propriu de învățare, fiecare cadru didactic are propriul stil de 
predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităților de acțiune ale cadrului didactic 
în situațiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o 
anumită dominantă, pentru fiecare cadru didactic în parte.  

Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecţi activi ce contribuie la propria 
formare. Iată câteva metode interactive de grup, tratate exact pe lecţiile, ce şi le însuşesc zi de zi 
elevii, din manualele alternative ce le folosim în şcoală: 

Brainstorming reprezintă o metodă prin care se introduce un subiect nou, se încurajează 
creativitatea și se generează idei multiple într-un timp scurt. Ca prima etapă se formulează problema 
sub forma unei întrebări cu diverse  vaiante de răspuns. Se solicită elevilor să-și scrie ideile pe o fișă 
de lucru sau pe flip chart. Se discută și se comentează ideille, se cer detalii si clasificări în cazul 
formulărilor ambigue astfel încât să se încurajeze comunicarea și argumentarea logică. 

  
Diagrama Wenn 
  Este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În intersecţia celor două 

cercuri se grupează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din cercuri se notează deosebirile 
dintre două aspecte, idei sau concepte. 



- Este situată 
în vestul 
României şi 
este cea mai 
importantă 
zonă agricolă 
a ţării datorită 
rodniciei 
pământului.

- Este situată în 
partea de sud a 
ţării, de-a lungul 
Dunării, 
numindu-se şi 
Câmpia Dunării.
- Partea estică a 
Câmpiei Române 
se numeşte 
Câmpia 
Bărăganului – 
cea mai netedă şi 
mai întinsă din 
întreaga ţară.

Suprafeţe netede 
şi întinse de teren cu 
înălţimi între câţiva 
metri şi 200-300 m 
Forme joase de 
relief potrivite pentru 
agricultură.
Sunt străbătute de 
râuri.
În subsol se găsesc 
petrol şi gaze 
naturale.

CÂMPIA ROMÂNĂ CÂMPIA DE VEST

deosebiri deosebiriasemănări
 

 
Floarea de lotus 
Presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă centrală. 

 Aceasta determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, 
asemenea petalelor florii de lotus.  

LUNCILE ŞI 
DELTA DUNĂRII

MARILE 
UNITĂŢI 

GEOGRAFICE 
ALE ŢĂRII

B

CARPAŢII 
MERIDIONALI

DEALURILE

SUBCARPAŢII

A C

D

EG

H

CARPAŢII 
ORIENTALI

CARPAŢII 
OCCIDENTALI

CÂMPIILE PODIŞURILE

F

 
 Cubul 
  Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. Cubul se 

poate obţine acoperind cu hârtie colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare faţă a cubului 
sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: descrie, compară, analizează, 
asociază, aplică, argumentează.  

  Cubul poate fi folosit în două variante:  
 se vor rezolva toate instrucţiunile de pe feţele cubului; 
 se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea de pe faţa care s-a oprit în faţa elevului. 

 



DESCRIE 

1

COMPARĂ

2

ASOCIAZĂ

3

ANALIZEAZĂ

4

APLICĂ

5

ARGUMENTEAZĂ

6

1 2 3 4 5 6

Descrie
Sistemul 
Solar.

Compară
planeta 
Pământ cu 
planeta 
Marte.

Asociază
La ce te 
îndeamnă 
să te 
gândeşti 
când vezi 
planetele 
pe orbită?


Analizează
Ce s-ar 
îmtâmpla 
cu planeta 
Pământ 
dacă ar fi 
mai 
aproape de 
Soare?

Aplică
Realizaţi un 
desen care 
să prezinte 
mărimea 
planetelor 
Sistemului 
Solar.

Argumen
tează
De ce pe 
planeta Marte 
temperatura 
este foarte 
ridicată si pe 
Pluto este 
foarte 
scăzută.

 
 
Trebuie în mod constant să urmărim elementele care prezintă interes pentru elevi și să îi 

implicăm în cât mai multe activități, prin joc didactic copiii pot asimila un număr mai mare de 
informații. Este necesar să adaptăm stilul de predare la stilurile de învățare ale elevilor, deoarece 
fiecare elev are un anumit stil de a învăța și totodată trebuie să avem în vedere abilitățile fiecărui 
elev spre un anumit domeniu. Metodele actuale, folosite de obicei, cum ar fi dictarea/predarea, îi 
pot plictisi pe elevi dacă durează prea mult, strategiile actuale vin în ajutor deoarece elevilor le poți 
capta atenția dacă pot vedea proiectate lecțiile. Astfel un factor important îl reprezintă calculatorul, 
laptopul și videoproiectorul. În aceste situații elevii pot asocia informația cu imaginile proiectate și 
pot înțelege mult mai ușor esența conținutului. Pentru o mai bună colaborare profesor-elev, trebuie 
să se țină cont de necesitățile particulare ale fiecarui elev. Profesorul este cel care îl învață pe elev , 
dar la un moment dat și elevul îl poate învața pe profesor, este un proces continuu de invățare atât în 
ceea cel priveste pe profesor cât și pe elev. 

 
Bibliografie:  
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              2. Cristea Sorin, Pedagogie, Editura Hardiscom, Pitești, 1996 
              3.Dulamă Maria Eliza, Strategii didactice, Editura Clusium, Cluj Napoca, 2000 
              4. www.didactic.ro 

 
  



 
299. DE LA ELEV LA PROFESOR 

 
Prof. Aura Munteanu 

Școala Gimnazială „Alecu Russoˮ, Iași 
 
În societatea contemporană, școala a suferit numeroase transformări. Există o mare diferență 

între școala românească de acum 20 ani și școala din zilele noastre. Când zic diferență, mă gândesc 
la stilul de predare, la relația profesor-elev și chiar la felul cum vedeau elevii școala. Fiind profesor 
acum, cred că pot să fac o diferență între inițiativele didactice de acum 20 ani, când eu eram elev și 
inițiativele didactice pe care încerc să le aplic eu la școală. Cred că o trăsătură rămâne totuși 
definitorie pentru școală, indiferent de timp, și anume: „e nevoie ca omul să învețe de-a lungul 
întregii sale vieți, să învețe ‹a fi›. Această continuă autoinstruire devine, din ce în ce mai mult, o 
componentă a stilului de viață al omului modern. Din aceste considerente, epoca modernă a lărgit 
tot mai mult funcțiile educației, ale autoinstruirii, ale cultivării, atribuind o nouă menire 
învățământuluiˮ. 

Știu că poate sună a clișeu, dar pe vremea mea, profesorii erau mult mai severi și mult mai 
„înțepenițiˮ în metodele lor. Nu acceptau idei din partea elevilor, ei erau niște zei. Intrau în clasă, 
salutau, ne ascultau și apoi scriam foarte mult. Nu existau fișe de lucru. Cerinta exercițiilor o scriam 
pe caiet, precum și exercițiul în sine, fără să comentăm. Îndrăznește să faci lucrul acesta acum, iar 
toți elevii îți vor reproșa că e „prea multˮ sau „mai avem?ˮ. Noi nu îndrăzneam să comentăm, eram 
niște scribi. Respectam regulile profesorului. Iar când era o oră de predare, scriam cam 45 de 
minute fără să ne oprim. Notele nu îndrăzneam să le comentăm, iar părinții nu veneau la școală să 
întrebe de ce elevul X a luat nota 4. Știa că notele sunt puse pe merit. Și astăzi sunt puse tot pe 
merit, doar că, de cele mai multe ori, elevul se crede neîndreptățit. De ce? Pentru că nu a luat 10, 
deși nu a scris nimic, doar a mai „bâjbâitˮ pe ici, pe colo. 

Astăzi, într-adevăr, lucrurile stau altfel. Profesorul este mult mai flexibil în idei, metode, iar 
faptul că știi să apropii un elev de tine este un atu al meseriei. Astăzi nu mai scriu cerințe și 
exerciții, au fișe de lucru, au laptop și video proiector cu care poți să ții o lecție. Cu toate acestea, 
elevii nu apreciază lucrurile acestea. Sunt superficiali când își fac tema sau nu și-o fac deloc, nu 
învață, copie la lucrări, nu citesc. Din acest motiv, lipsa citittului  se reflectă în compunerile pe care 
le fac, sau în sărăcia vocabularului „posibilitățile reduse de comunicare ale elevilor, datorate sferei 
restrânse a vocabularului, nestăpânirii problemelor fundamentale ale limbii ori lipsei de lectură, 
limitează cunoașterea, constituind un obstacol în acumularea de noi cunoștințe, în însușirea 
funcțională a disciplinei de învățământˮ. Elevii nu mai citesc, iar ei nu realizează, cât de importantă 
este lectura: „experiența școlii românești, viața însăși a demonstrat că în procesul sistematic, 
organizat, de pregătire intelectuală și educație morală a adolescenților, cunoașterea limbii române, 
stăpânirea ei temeinică, constituie baza activității de instrucție și educație, la care participă elevii, a 
formării culturii lor generale, indiferent de domeniul în care vor evoluaˮ. Profesorul trebuie să 
găsească cele mai potrivite strategii ca să-l atragă pe elev spre el. Nu mai merge să țipi la el, să te 
impui, ci trebuie să abordezi, pe cât ne permite situația, să-l vezi ca pe un apropiat, ca pe un egal, iar 
el să simtă lucrul acesta. Astfel, am observat că sunt mult mai deschiși. La oră, inițiativele 
profesorului trebuie să fie dintre cele mai moderne: rebusuri, ghicitori, fișe de lucru cu exerciții 
dintre cele mai atractive. De cele mai multe ori, apelez la lucrul în grup. Elevii comunică altfel, iar 
rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. 

La orele de literatură, când elevii au avut ca temă să scrie o compunere pe o diversă temă, 
ies în față, pe rând, și citesc. Apoi fiecare comentează, dă cu părerea, eventual dau și o notă 
colegului. Astfel, am văzut că elevii sunt mult mai atenți când colegii lor citesc, vrând să opineze 
despre lucrarea colegului, dar mai ales să dea note. Când doar citeau compunerile și făceam doar eu 
observații, ei nu eram atenți. Nu am reușit deocamdată să-i fac să citească mai mult, pe unii dintre 
ei. Sunt unii care citesc, nu pot nega, dar sunt unii care nu vor nici să deschidă o carte. Motivul: e 
plictisitor!! În acest caz, „profesorului îi revine, astfel, o sarcină importantă și, în același timp, 



dificilă, având în vedere echilibrul pe care trebuie să-l păstreze în orientarea lecturii elevilor, în 
ghidarea lor spre opere valoroase, reprezentative ale literaturii române și universale, cât și în 
îndrumarea elevilor pentru însușirea unor norme de tehnică a lecturii, până la stăpânirea artei de a 
citi, în esența eiˮ. Cum îl facem pe elev să citească? Depinde de măiestria fiecărui profesor de a-l 
convinge de importanța lecturii.  

Indiferent de perioadă, învățământul a ținut pasul cu schimbările impuse. Cu toate criticile 
care i se aduc și cu toate că este atât de blamat, cred că învățământul românesc încă e de calitate. 
Dovadă stau olimpicii la nivel național, internațional și elevii care sunt admiși la Sorbana și alte 
universități de prestigiu din lume. 
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300. TENDINȚE DE INOVARE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC 
 

Prof. Drăghici Mihaela-Oana 
Școala Gimnazială Plevna, comuna Grebănu, județul Buzău 

 
Conform definiției din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, școala este o instituție de 

învățământ public unde se predau elementele de bază ale principalelor discipline, în cadrul acesteia  
desfășurându-se  activități anticipative, fiind orientate, prin finalități, spre viitor. În cadrul  
procesului de modelare a ființei umane, școala trebuie să urmărească punerea în valoare și 
desăvârșirea potențialului biofizic și psihic al omului, văzut ca un tot unitar, pregătindu-l astfel 
pentru a răspunde solicitărilor imprevizibile la care va fi supus. În cursul existenței sale, fiecare 
persoană este supusă unui ansamblu de influențe care se succed sau se îmbină armonios. Unele au 
un caracter intenționat, sistematic, organizat, altele acționează spontan, accidental.                    

Școala românească a cunoscut numeroase și profunde schimbări, ceea ce a dus la însușirea 
unor noi abilități de predare ale cadrelor didactice, observându-se o cerință crescută de adoptare a 
unor modalități de lucru mai bune, mai eficiente, care au rolul de a contribui la sporirea clității 
eforturilor de predare și a celor de învățare. Cadrele didactice au o mare nevoie de lărgirea 
repertoriului lor metodologic pentru a-i putea atrage pe elevi și a-i determina să învețe din plăcere și 
nu din constrângere. În acest sens, trebuie să  se țină seama atât de conduitele pedagogice ale 
profesorului, cât și de substratul psihologic al elevilor, prin corelarea informațiilor, prin selectarea și 
ordonarea cunoștințelor ce urmează a fi transmise.      

Profesorul trebuie să antreneze elevii în propria pregătire, să ‚,personalizeze” comunicarea și 
să creeze o atmosferă pozitivă. Misiunea lui de a modela spiritele se realizează adoptând metode 
adecvate fiecărui caz, într-un cadru lipsit de tensiuni. Se pledează pentru o metodologie a 
creativității, promovând parteneriatul, stimularea, activizarea și cooperarea, insistând asupra unor 
strategii interactive de receptare / studiere / predare, ce derivă din experiența de lucru a cadrului 
didactic.  Preocupările învățământului sunt orientate nu numai în direcția a ceea ce trebuie să știe 
elevul, ce trebuie să învețe, ci mai ales cum receptează informațiile ce îi sunt transmise, cum se 
exprimă, cum reacționează el spontan și independent.    

Deschiderea spre un învățământ formativ are ca imperativ formarea și dezvoltarea 
motivațiilor și a atitudinilor, a gândirii critice, a unui stil intelectual propriu de comunicare în 
educație. A pune elevul în situația de a dobândi cunoștințele în mod independent, sub conducerea 
profesorului, înseamnă a organiza în așa fel învățământul, încât acesta să constituie un neîntrerupt 
proces de punere în fața copilului a noi și noi probleme, într-un grad crescând de complexitate.  

Rezolvarea problemelor cu mai multe soluții, învățarea prin descoperire, prin investigație, 
etc., sunt câteva dintre formele care pot și trebuie să înlocuiască învățământul tradițional, expozitiv-
deductiv. Or, învățământul de tip euristic duce nu numai la formarea gândirii independente și 



creatoare, a unui stil de abordare a problemelor , ci și la educarea unor trăsături de personalitate, 
cum ar fi sporirea atenției, interesului, imaginației etc. Mai mult decât atât, în procesul lucrului cu 
caracter creativ, în situații concrete, special alese, elevii asimilează cunoștințele mai sigur, mai 
trainic, își formează anumite convingeri, conștientizează și învață să învingă diferite bariere ale 
producției creative: perceptive (dificultăți în definirea problemei), emoționale (teama de a greși, 
teama de a nu fi luat în râs de colegi ș.a.), culturale (lipsa cunoștințelor). Prin urmare, sarcina 
profesorului este să-i creeze elevului posibilitatea de a se manifesta, stimulându-i (nu simulându-i!) 
gândirea creativă, independentă. Trebuie menționat faptul că nu e suficient să dispui de un potențial 
creativ, de aptitudini, dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivație și atitudini, către 
descoperirea și generarea noului cu valoare de originalitate. Este important de știut faptul că 
învățarea nu este un simplu proces de înmagazinare de cunoștințe, ci mai degrabă o activitate ce 
implică efort cognitiv, volitiv și emoțional și care se realizează cu mai multă eficiență și ușurință 
atunci când individul este angajat într-o relație interumană, în cadrul căreia se produce coordonarea 
eforturilor prin schimbul reciproc de mesaje. Metodele  utilizate sunt atât cele ,,clasice” cât și cele 
,,moderne”; umei abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească 
interesul elevului și să-l determine să învețe într-un mod plăcut.   

Metodele inovative de învățare sunt modalități moderne de stimulare a învățării și 
dezvoltării personale, încă de la vârste timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe, asigurând perfecționarea și optimizarea 
demersului educațional. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizează energiile 
creatoare ale elevilor în direcția propusă, le captează atenția, stimulează mecanismele gândirii, ale 
inteligenței, voinței, motivației și imaginației și îi implică afectiv în ceea ce fac. Procesul de formare 
interactiv presupune acțiune atât din partea profesorului cât și din partea elevului.  

Pentru atingerea finalităților educaționale și sporirea beneficiilor în planul personalității 
educatului, nu trebuie neglijat faptul că este necesară îmbinarea activităților individuale cu cele 
desfășurate pe grupe / microgrupe, precum și susținerea învățării prin cooperare, corelată cu 
învățarea prin competiție constructivă interindividuală și intra / intergrupală. Tendințele de 
diversificare a acestor strategii în școala modernă au în vedere redimensionarea relației dintre 
profesor și elev, punând accent pe dialog, favorizând învățarea autonomă. Lecția devine un proces 
dinamic care se pliază după specificul nevoilor, preferințelor și rezistențelor elevilor, încurajându-se 
participarea acestora la construirea ei. În mod deosebit, se insistă asupra punerii în evidență a 
potențialului specific: metodelor centrate pe elev și acțiunii acestora; metodelor centrate pe grup sau 
interactive; metodelor practice și, desigur, metodelor mai noi, centrate pe tehnologiile electronice. 
În general, se dorește aducerea în atenție a acelor metode care favorizează mai mult ,,întâlnirea” 
elevului cu materia de studiat, apropierea lui de cunoștințele de asimilat, care stimulează activismul 
și constructivismul intelectual al acestuia.                                                   

Metodele inovative presupun o învățare prin comunicare, prin colaborare, care produce o 
confruntare de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și 
dorința de cooperare a elevilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din 
interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor unui grup. O metodă nu este bună 
sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situația didactică respectivă, criteriul oportunității sau 
adecvării la o anumită realitate fiind cel care o poate face mai mult sau mai puțin eficientă. În 
același timp, nu numai adecvarea externă constituie un indicator al pertinenței metodei, ci și 
congruența secvențelor care o compun, precum și alternanța, succesivitatea artificiilor 
metodologice, calitatea coordonării și articulării între metode, între un procedeu și o metodă.  

Educatorul ajunge în timp la un adevărat repertoriu de strategii didactice experimentând și 
aplicându-le diferențiat. Relația dintre obiective, conținuturi și strategii conferă specificitatea unui 
program de instruire. Strategia are un caracter normativ în sensul că sugerează un traseu general de 
parcurs, dar totodată ea nu este un traseu unic și definitiv, deoarece ea nu exclude modificări și 
ajustări în raport de derularea procesului și de obiectivele propuse. Strategia, fiind legată de 
obiective operaționale și conținuturi școlare, are implicații directe privind performanța școlară, 



deoarece rezultatele școlare sunt dependente de modul de aplicare și dirijare de către profesor a 
interacțiunilor dintre strategiile didactice și obiectivele didactice. 

O strategie didactică prescrie modul în care elevul este pus în contact cu continutul de 
învațare, adică traiectoria pe care urmează să-i fie condus efortul de învățare. Ea conferă soluții de 
ordin structural procedural cu privire la proiectarea și combinarea diferitelor metode, mijloace, 
forme și resurse de predare-învățare, pentru ca elevii să ajungă la achizițiile dorite, iar obiectivele 
educaționale să fie atinse. 
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301. PARTENERIATUL INSTITUŢIONAL ŞI ROLUL LUI  
ÎN CADRUL INTERVENŢIEI  EDUCAŢIONALE 

 
Profesor Drăghici Marian 

Școala Gimnazială Grebănu 
 
Termenul desemnează relaţiile între asociaţi, legăturile care se stabilesc între membrii 

diferitelor instituţii, care pot contribui la misiunea şcolii. Deschiderea şcolii spre stabilirea de relaţii 
parteneriale cu instituţii care pot sprijini serviciile educaţionale de calitate este semnul adaptării ei 
la o societate în schimbare.  

Conceptul de parteneriat  educaţional constituie o relaţie de colaborare, cooperare, o 
comunicare eficienta, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni îndreptate în scopul optimizării 
rezultatelor educaţiei. Parteneriatul este o atitudine, caracterizată prin cooperare, implicare, dialog şi 
(co)responsabilitate. 

 
 Parteneriatul educaţional se instituie între:  

• familia, partener tradiţional al şcolii,  
• şcoală, instituţie socială transmiţătoare de valori, 
• comunitate, ca beneficiar al serviciilor educaţionale, 
• agenţii educaţionali, elevi, părinţi, cadre didactice, psihologi, alţi specialişti, 
• instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, 
• alţi factori interesaţi în dezvoltarea instituţională a sistemului de educaţie. 

 
Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori 

comune, precum asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării, 
dezvoltarea cooperării, colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea 
comunicării eficiente, dezvoltarea spiritului civic. 

 
Obiectivele parteneriatelor realizate între şcoală şi diverse instituţii ţin de următoarele 

aspecte: 
 

• Asigurarea coerenţei politicilor şi strategiilor naţionale care consideră educaţia ca 
fiind o reală prioritate; 

• Asigurarea instrumentelor pentru dezvoltarea programelor specifice; 



• Asigurarea colaborării şcolii cu beneficiarii în acordarea şanselor egale de 
cuprindere şi participare echitabilă a întregii societăţi la procesul educaţional; 

• Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ al dezvoltării umane; 
• Dezvoltarea unor programe compensatorii pentru cei defavorizaţi; 
• Întărirea rolului şcolii la nivelul comunităţii locale; 
• Implicarea comunităţii în asigurarea calităţii în educaţie; 
• Asigurarea, prin colaborarea cu mass-media, a informării publicului în ceea ce 

priveşte impactul social al programelor şi măsurilor educaţionale. 
 
 Principalele trăsături caracteristice ale unui parteneriat educaţional ţin de următoarele 

aspecte: 
• realizarea  interacţiunii psihosociale la baza căreia se află sprijinul reciproc, 

toleranţa, efortul comun al factorilor implicaţi  şi constituirea scop; 
• procesul de  elaborare în comun al demersurilor de realizare a sarcinilor; 
•   motivaţia comună; 
• acordarea sprijinului  pentru atingerea unor rezultate optime atât la nivel individual , 

cât şi colectiv. 
 
Termenul de parteneriat se  bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun de 

acţiune şi dovedesc un spirit de reciprocitate care le permite să acţioneze împreună. Părinţii şi 
profesorii pot crea parteneriate valabile, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-
se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte colaborative, participând 
împreună la activitatea de luare a deciziei. 

Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi organizat sprijinirea dezvoltării 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ. Rolul ei 
fundamental este acela de furnizor al serviciilor de educaţie . Educaţia constituie domeniul 
eforturilor conjugate ale factorilor implicaţi în scopul realizării unei complexe desfăşurări a 
caracteristicilor potenţiale ale personalităţii, în vederea formării de abilitaţi, deprinderi, aptitudini şi 
capacităţi de integrare socială. Este un proces cu o importanţă socială majoră, prin intermediul ei 
realizându-se comunicarea experienţei sociale către copii şi tineri, angajându-se astfel în formarea 
personalităţii complex dezvoltate pentru progresul social. Educaţia, pe lângă funcţia cognitivă, 
informativă, îndeplineşte şi roluri formative privind conduitele de rol şi de statut. Funcţia ei 
axiologică rezidă în faptul că oferă criterii de ierarhizare a valorilor şi de integrare a propriilor 
capacitaţi în optica socială şi în schimbările acesteia.  

Parteneriatul educaţional implică responsabilizarea tuturor factorilor sau instituţiilor 
angajate pentru asigurarea calităţii în educaţie, pentru succesul scolar, pentru  prevenirea 
abandonului şi integrarea cu succes a viitorilor cetăţeni în viaţa socială activă. 

Atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt 
elevii.  

 În cadrul parteneriatului educaţional, ca în cazul tuturor celorlalte relaţii de acest tip, este 
esenţială comunicarea. În orice tip de organizaţie, se pleacă de la premisa că optimizarea  
comunicării poate induce efecte durabile şi pozitive în activitatea desfăşurată . Comunicarea  trebuie  
concepută prin strategii complexe de comunicare, care să permită o circulaţie a informaţiei 
relevante , care să permită mereu, în timp real, luarea unor decizii la care participarea membrilor să 
aibă sens pentru fiecare dintre aceştia. 

 Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori 
comune, precum asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării, 
dezvoltarea cooperării, colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea 
comunicării eficiente, dezvoltarea spiritului civic. 

 În cadrul proiectelor parteneriale se utilizează strategii care contribuie la modelarea 
atitudinilor pozitive a beneficiarilor direcţi, elevii, faţă de ceilalţi şi faţă de relaţiile umane, în 



general, la generarea de convingeri asociate valorilor morale, precum şi la cultivarea modelelor 
comportamentale adecvate normelor si valorilor societăţii din care face parte elevul. 

În scopul stabilirii de parteneriate, este necesar ca managerul unităţii şcolare să se orienteze 
spre elaborarea şi aplicarea unor strategii centrate pe identificarea nevoilor şi cererii de educaţie la 
nivelul societătii şi al unor agenţi economici cu valoare de parteneri potenţiali ai şcolii, precizarea 
finalităţilor comune, stabilirea priorităţilor pe care şcoala doreşte să le acopere prin intermediul 
parteneriatului, conceperea şi valorificarea unor proiecte în regim de parteneriat, clarificarea 
condiţiilor concrete de desfăşurare a acţiunilor comune. Pentru încheierea de parteneriate cu diverse 
institiţii şi organizaţii, pentru valorificarea maximală a potenţialului oferit de acestea, managerul 
unităţii şcolare trebuie să-şi asume responsabilităţi specifice privind identificarea nevoilor şi 
atragerea potenţialilor parteneri care ar putea oferi sprijin real, stabilirea cadrului şi a modalităţilor 
concrete de desfăşurare a parteneriatului,  negociere. 

În  devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi cooperarea 
factorilor educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de instituţii în 
formarea lui în spiritul valorii societăţii în care trăieşte. 
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1. METODE  FOLOSITE  ÎN  PREDAREA  EDUCAŢIEI  FIZICE 
Specific pentru lecţia de educaţie fizică este varietatea metodelor, procedeelor metodice şi a 

tehnicilor didactice utilizate în lecţie, precum şi o oarecare prioritate a metodelor intuitive ( 
practice). 

Metodele folosite în predarea educaţiei fizice la ciclul primar sunt grupate de regulă în :  
-metode verbale ( explicaţia, expunerea şi conversaţia ); 
-metode practice ( demonstraţia şi explicaţia, repetarea ); 
-metoda observaţiei; 
-metoda aprecierii activităţii. 
   Dintre acestea, metodele repetării, demonstraţiei şi explicaţiei au cea mai mare 

întrebuinţare. La clasele CP,I – a II- a, executarea unor exerciţii este uşurată dacă este determinată 
şi însoţită de mici povestiri atractive care sugerează acţiunile viitoare ale elevilor.  

  Repetarea exerciţiilor trebuie însoţită de dispoziţii şi indicaţii verbale care contribuie la 
lărgirea capacităţii de percepere a acţiunilor, la închegarea reprezentărilor motrice. Comanda 
trebuie să însoţească majoritatea exerciţiilor (repetărilor), contribuind la realizarea unui ritm optim 
de execuţie, la orientarea în spaţiu, la precizarea acţiunii şi numărului de repetări. 

     Demonstrarea şi repetarea se vor realiza, mai ales, prin procedeu global – la clasele 
CP, I şi a II-a, la clasa a IV-a putându-se lucra şi diferenţiat – pe grupe valorice omogene, dar şi în 
perechi. 

  De asemenea, la orice oră de educaţie fizică, profesorul trebuie să ţină seama de : 
-dozarea corectă şi în mod progresiv (în cadrul fiecărei lecţii în parte dar şi de la o lecţie la 

alta) a efortului, acesta trebuind să se înscrie pe o curbă ascendentă, cu vârfuri de intensitate în 
verigile destinate repetării acţiunilor motrice ; 



-folosirea eficientă a timpului afectat lecţiei prin sporirea timpului destinat exersării. 
2. MIJLOACELE  EDUCAŢIEI  FIZICE 
Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare implică utilizarea unui ansamblu  
de mijloace. Teoria educaţiei fizice include în cadrul mijloacelor sale exerciţiul fizic – ca 

mijloc specific al domeniului – şi un număr de mijloace asociate din care se detaşează : 
-factorii naturali (apa, aerul, soarele) şi factorii igienici, legaţi de locul practicării 

exerciţiilor fizice (săli, terenuri, bazine) ; 
-raportul dintre muncă şi odihnă (recreere, efort, somn) ; 
-unele mijloace proprii educaţiei intelectuale, morale şi estetice (folosite particularizat la 

specificul educaţiei fizice ). 
 Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul fundamental al educaţiei fizice. El are însemnătate 

igienică, instructivă şi educativă. Exerciţiile fizice contribuie la dezvoltarea funcţională şi 
morfologică a organismului, influenţează în mod pozitiv, dezvoltarea aparatului locomotor, a 
organelor interne, a sistemulul nervos central; ele favorizează dezvoltarea şi perfecţionarea 
calităţilor motrice : viteză, rezistenţă, forţă, îndemânare. 

 Pentru ca exerciţiul fizic să-şi atingă scopul urmărit, este necesar ca – în practica predării – 
învăţătorii să respecte anumite cerinţe fără de care nu se poate asigura eficienţa exerciţiilor fizice : 

-respectarea particularităţilor individuale, morfologice, funcţionale şi psihice proprii elevilor 
de vârstă şcolară mică ; 

-organizarea activităţilor practice, ţinându-se seama de particularităţile locului de 
desfăşurare, precum şi de condiţiile atmosferice şi igienice ; 

-programarea exerciţiilor fizice în concordanţă cu materialul didactic existent ; 
-selecţionarea şi predarea exerciţiilor fizice în funcţie de obiectivele cadru, de referinţă 

urmărite ; 
-programarea exerciţiilor fizice luându-se în considerare numărul de copii ; 
-stabilirea duratei desfăşurării activităţii respective . 
 Formele de bază ale practicării educaţiei fizice sunt : 
1.gimnastica – are sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţiuni ale organismului. În cadrul 
gimnasticii au luat naştere mai multe ramuri : 

- gimnastica de bază ; 
- gimnastica igienică ; 
- gimnastica sportivă ; 
- gimnastica ajutătoare . 

2.jocul – reprezintă o formă tipică de activitate creată de om, fiind un fenomen social. 
Corespunzător scopurilor urmărite, precum şi particularităţilor organizării lor, jocurile se împart în 
trei grupe : 

-jocuri de mişcare (dinamice), 
-jocuri pregătitoare şi ajutătoare (pentru însuşirea sau perfecţionarea unor deprinderi de 

mişcare specifice anumitor ramuri de sport); 
-jocuri sportive. 
3.sportul – defineşte activitatea care, incluzând un număr limitat de structuri motrice, se 

desfăşoară pe baza unor regulamente precise şi unice şi urmăreşte disputarea întâietăţii între mai 
mulţi participanţi. 

4.turismul- ca activitate a educaţiei fizice, are o sferă mai restrânsă decât turismul în general, 
vizând cu precădere modul de deplasare a copiilor şi tinerilor dintr-un loc într-altul, efectuat ca 
urmare a eforturilor lor proprii. Turismul se practică sub următoarele forme : 

-plimbările – pentru recreere, deconectare, refacere, odihnă activă, întărirea sănătăţii ; 
-excursiile – pe lângă cunoaşterea şi vizitarea unor obiective turistice, istorice, au şi o 

valoare igienică, de călire a organismului ; 
-drumeţiile – sunt activităţi turistice complexe, în care participanţii trebuie să învingă 

anumite greutăţi; din această cauză se impune respectarea anumitor reguli, cum ar fi : alegerea şi 



folosirea încălţămintei, îmbrăcămintei, alimentaţiei potrivite, respectarea modului de mişcare în 
grup în raport cu itinerariul ales, alegerea adecvată a locurilor de popas, măsuri pentru organizarea 
taberelor etc. 

Mijloacele asociate ale exerciţiului fizic sunt factorii naturali de călire a organismului şi 
condiţiile igienice. Copiii trebuie obişnuiţi cu folosirea raţională a influenţei aerului, soarelui şi apei 
în vederea fortificării generale a organismului. Sălile în care se desfăşoară lecţiile de educaţie fizică 
trebuie să fie curate şi aerisite, accesul elevilor permiţându-se numai cu echipament adecvat. 
Factorii de igienă – măsurile de igienă personală şi socială – respectaţi în mod consecvent, 
reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea cu succes a obiectivelor educaţiei fizice. 

 MIJLOACE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  ÎN  CADRUL  LECŢIILOR 
Realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă specifice acestei discipline necesită existenţa 

unor materiale didactice şi spaţii amenajate care să permită desfăşurarea procesului didactic atât în 
are liber, pe timp favorabil, cât şi în interior, pe timp nefavorabil.  

Orice profesor îşi poate amenaja – ajutat de conducerea şcolii, de părinţi un spaţiu în curtea 
şcolii care să cuprindă : 

-groapă pentru sărituri ; 
-terenuri trasate, culoare de alergare, marcaje pentru aruncări ; 
-porţi pentru minihandbal şi minifotbal, panouri pentru minibaschet ; 
-bârnă pentru echilibru . 
Cu sprijinul părinţilor se pot procura mingii, cercuri, bastoane, corzi, saltele, steguleţe. De 

asemenea, putem folosi materiale simple, existente la îndemâna oricui: 
-sfori – folosite la sărituri în înălţime, la mers în echilibru, la aruncarea mingii lansate etc ; 
-sticle de plastic pot deveni jaloane, obstacole; 
-sârme oţelite pot deveni cercuri ; 
-ambalaje din material plastic pot deveni repere, obiecte de transport, ţinte, obstacole la care 

şi cu care se pot exersa o multitudine de deprinderi. 
Important este să avem pasiune şi creativitate şi să credem în faptul că orele de educaţie 

fizică sunt cele mai importante pentru menţinerea stării de sănătate a copiilor noştri, pentru 
formarea deprinderilor igienico – sanitare.                                                                                             
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Rolul fundamental al bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare este de 

a funcţiona ca parteneri ai şcolii în procesul de educare şi formare a viitorilor adulţi. Profesorii văd 
încă în bibliotecă un loc unde să li se dezvolte copiilor gustul pentru lectură, biblioteca însă doreşte 
să îi orienteze şi să le formeze tehnici documentare, de regăsire şi selectare a informaţiei şi abilităţi 
de comunicare atât elevilor, cât şi profesorilor. 

Scopul principal al activităților este de a pune in evidență rolul bibliotecii în viața școlii si a 
tinerilor, căci ea este laboratorul de idei și sufletul școlii. Biblioteca este locul unde se gasesc 
informații  de calitate.E locul unde pătrunzi în lumea magică a literaturii, unde te identifici cu un 
personaj, este o poartă către o lume de vis, o lume nemaiîntâlnită, bineînțeles, accesul fiind asigurat 
de lectură. 



Atragerea tinerilor către lumea cărții a fost obiectivul principal al activităților noastre, pentru 
că acum ei citesc tot mai puțin sau deloc, internetul, televiziunea, jocurile pe computer si alte 
asemenea atracții luând locul lecturii, din păcate, cu efecte dezastruoase asupra modului lor de a 
gândi si de a se exprima. Biblioteca are un rol foarte important într-o şcoală, pentru că reprezintă 
accesul elevilor la informaţie, la ştiinţă, şi la cultură. 

Toate acestea reprezintă drepturile fundamentale ale omului, care împreună cu dreptul la 
educaţie sunt recunoscute peste tot în lume ca elemente cheie atât ale unei dezvoltări durabile a 
umanităţii cât şi a progresului economic şi social.O bibliotecă este un templu al lecturii, al 
discursului de la îndepărtata antichitate până la ultimii contemporani. Încă din perioada tranziţiei, 
natura fenomenului lecturii se modifică profund. 

În primul rând se modifică cerinţele de lectură ale cititorilor, ca efect al nevoilor lor sociale, 
economice, civice, spirituale.Se impune revitalizarea rolului bibliotecii, ca instrument important al 
dezvoltării umane. Elevii au nevoie de o bibliotecă în şcoală, pentru studiu, lectură, informare şi 
mai ales aceasta le oferă un sprijin pentru testările de la clasă şi pentru examenele ce îi 
aşteaptă.Lectura recreaţională este în descreştere printre tineri, iar noi ca îndrumători trebuie să îi 
ghidăm în funcţie de cerinţe, nevoi, dorinţe. 

Moto: „Cetim ca să trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci 
lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un 
mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de 
contemplație”.(Mircea Eliade) 

În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu 
deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu 
în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și 
dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea 
limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat. 

Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de 
studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa 
individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de 
școală.Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate 
incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, 
despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și 
profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă. 

De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii, 
respectând particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu 
cu utilizarea concomitentă a cărții și a mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei 
învățături eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință, 
precum și de modelul propriu.Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin 
problematică, frumusețea limbii și mesaj, interesează deopotrivă și pe adulți. Marea varietate a 
creațiilor artistice aparținând unor genuri și specii literare diferite, care se integrează în sfera 
literaturii pentru copii, evidențiază receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor de cunoaștere. 

Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor 
operele cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de 
adolescență. Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă 
contribuție la dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de 
voință și caracter, la formarea personalității copiilor. 

Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas și tot atât de important este 
deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți. 

Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și 
dificultățile în abordarea liricului m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc elevul 
în bibliotecă și în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale/aplicații din zona media. 

Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experiențele de lectură. Uneori 
nici nu se ajunge până acolo: sunt piedici de cuvinte, înțepeniri în stratul de suprafață al textului. 



Pentru ca poezia să nu fie o simplă înșiruire de cuvinte, comodă sau convențională, e nevoie ca 
ochiul interior să fie pus în stare de vibrație, vibrație ce trebuie să emane din și prin text. Tocmai în 
ajutorul textului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau 
dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului de lectură, consider că un 
auxiliar media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea canalului receptor al 
elevului. De aceea, consider importantă intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simplă 
lectură – realizată sau nu cu har de către dascăl –, ci și printr-o înregistrare audio sau o mărturie 
video a poetului însuși. Nu întotdeauna elevul poate percepe anumite trăiri ale sufletului matur. 
Cum să-l apropiem de eroul liric, de simțirile acestuia? 

Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l pe 
elev să-l înțeleagă pe acel care și-a așternut sufletul în cuvinte. Cred că asocierea dintre cuvânt/text-
muzică-imagine permite lectura motivată a textului, altfel decât prin simpla citire a lui, și înlesnește 
ajungerea la miez, adică la semnificațiile operei, contribuind la formarea sensibilității estetice a 
elevului și trezind interesul pentru lectură. Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. 

Convorbirile cu clasa și individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă 
informații cât mai multe și cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind și de 
întrebările ajutătoare ale cadrului didactic. Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. 
Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul 
capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie 
îndrumat și supravegheat de școală și familie. „Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este 
poftit.” Dacă vom ști să trezim interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și 
stimula în acest scop, vom crește generații care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru 
cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și 
activității lor, căci, așa cum spunea Miron . 

O concluzie importantă este faptul că bibliotecile pierd teren în raport cu mijloacele comode 
de informare, chiar dacă informaţia care se poate obţine într-o bibliotecă e incomparabil mai 
complexă.Pentru a menţine interesul oamenilor cred că fiecare instituţie de acest fel trebuie să-şi 
adapteze activităţile specifice la noile tipuri de gândire, de trăire spirituală sau materială. 

O carte rămâne un mijloc de informare dar dacă internetul este condiţionat de existenţa unui 
calculator şi a unei reţele, biblioteca rămâne în principiu accesibilă tuturor. 

Prin urmare afirm cu certitudine că biblioteca e o oaza de liniște și de frumos al sufletului, 
iar cartea-oglindă și popas al spiritului spre realizare.Iar dacă vreți să obțineți cheia succesului 
pierdeți-vă în labirintul cărților și sorbiți din nectarul cunoștințelor. 
 
 

304. PRINCIPIILE PEDAGOGICE ALE PROFESORULUI DE SUCCES 
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Cu ceva timp în urmă, având un pic de timp liber şi fiindu-mi dor de mirosul de carte nouă, 

am intrat într-o librărie din Iaşi, pentru a răsfoi câteva cărţi, la întâmplare, mai ales pe acelea ale 
căror  titluri mi se păreau la o primă vedere mai interesante. Aşa s-a întâmplat să dau peste o carte 
care, într-adevăr, mi s-a părut că-şi merita banii: „Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie 
practică” scrisă de un profesor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, 
Ion-Ovidiu Pânişoară, necunoscut pentru mine pe atunci.  

Obişnuită  cu limbajul de lemn al cărţilor de pedagogie răsfoite până  atunci, cartea m-a 
impresionat prin limbajul folosit, unul pe înţelesul tuturor, şi numeroasele raportări la experimentele 
de psihosociologie realizate până atunci în lume şi care aveau aplicaţii în domeniul pedagogiei. De 
aceea, cuvântul „practică” din titlul cărţii, consider că  are  deplină acoperire în conţinutul cărţii. Ca 
niciodată, cartea m-a acaparat de la primele pagini şi m-am decis că merită cumpărată. Am citit-o 



relativ repede şi am descoperit câteva lucruri interesante. Am să încerc, în continuare, să vă  rezum 
câteva principii, ca să vă deschid apetitul şi de restul vă veţi ocupa voi, dragi cititori.  

Unul dintre principiile de pedagogie practică care mi-au atras atenţia a fost principiul 
încrederii, ţinând cont că trăim într-o lume în care lipsa de încredere în oameni, societate sau stat 
afectează relaţiile interumane şi, bineînţeles, nici mediul şcolar nu face rabat de la aceasta. Probabil 
una dintre întrebările importante pe care un profesor ar trebui să şi le pună este dacă elevii au 
încredere în el. Bineînţeles că îşi închipuie că răspunsul va fi, întotdeauna, afirmativ. Dar lucrurile 
nu stau mereu aşa. De exemplu, pentru a verifica această supoziţie, se poate face un mic exerciţiu: 
profesorul să solicite elevilor într-o discuţie „între patru ochi” să răspundă la nişte întrebări 
personale. S-a constat că latenţa răspunsurilor unui copil la întrebările personale indică cât sunt de  
naturale şi cât sunt de construite răspunsurile lui şi importanţa pe care o acordă răspunsurilor. De 
aceea, este important ca în relaţia cadru didactic – elev să nu lipsească încrederea, iar încrederea se 
bazează pe sinceritate. Prin sinceritate se înţelege să nu te sfieşti ca profesor să dezvălui şi unele 
defecte personale atât timp cât sunt însoţite şi de calităţi, deoarece prin comparaţie, calităţile 
prezentate vor părea mai credibile decât crearea unei imagini nerealiste de om perfect. Un studiu a 
fost efectuat în acest sens de nişte cercetători americani, în anii ’90, care au elaborat două scrisori 
de recomandare aproape identice ale unor persoane fictive ce aplicau la un anumit job şi care se 
deosebeau doar prin fraza de sfârşit, în care una dintre persoane, recunoştea că în anumite momente 
poate fi o persoană dificilă. S-a dovedit că angajatorii au preferat această persoană în locul 
celeilalte, considerând a fi mai de încredere o persoana care din proprie voinţă îşi recunoştea un 
defect. Încrederea elevului în profesor va face ca acesta dintâi să aibă „curajul” să greşească, 
nefiindu-i teamă de o posibilă sancţiune şi crescând şansa unei participări active a acestuia la lecţie.  

Un alt principiu pe care mulţi profesori il ignoră sau nu îi acordă importanţa cuvenită este 
principiul primelor impresii. Unele cercetări vorbesc de un procent de 85% din impresia ulterioară 
despre o persoană ca fiind direct influenţată de prima impresie adică de primele momente de 
interacţiune cu acea persoană. De aceea, la primul contact cu o clasă, profesorul trebuie să fie 
conştient că atenţia cu care este privit de elevi, ca persoana şi nu ca mesaj pe care îl transmite, este 
mult mai mare decât în orele ce vor urma şi că, dacă acesta face o primă impresie bună, există şanse 
mari ca elevii să-l urmărească pe parcursul întregului an. Acest aspect poate fi extrapolat şi la 
primul moment al lecţiei care este de multe ori minimalizat, moment ce vizează captarea şi 
orientarea atenţiei. Dacă acest moment crează o impresie favorabilă elevilor, atunci dorinţa lor de 
cunoaştere va creşte şi o dată cu ea şi gradul lor de implicare în predarea lecţiei. 

Toată lumea a auzit cred de efectul placebo: cazul tipic al unui medicament prescris de un 
medic, în care pacientul are încredere, şi care are efecte pozitive asupra lui chiar dacă descoperă 
ulterior că pastila conţinea doar zahăr. Sau un alt exemplu al unor persoane care credeau că beau 
alcool şi care au început să se comporte ca nişte persoane în stare de ebrietate deşi lichidele 
consumate aveau doar miros de alcool, fără să conţină  în realitate alcool. Ce aplicare prezintă acest 
fapt în domeniul pedagogiei practice? Poartă   numele de principiul efectului placebo şi face referire 
la faptul că profesorii nu pot fi convingători dacă nu sunt ei înşişi convinşi de adevărul ideilor pe 
care le spun. În aceeaşi ordine de idei, dacă profesorul are o „zi proastă” şi nu are chef de oră, acest 
lucru se va transmite elevilor, odată cu cuvintele spuse. Pentru aceasta se recomandă ca înainte ca 
profesorul să intre la oră să se gândească la câteva aspecte pozitive ale orei care va urma: dacă el 
crede ca va avea o oră „grozavă” acest fapt se va imprima în atitudinea elevilor, dând un start bun 
activităţii la clasă. Este de evitat opusul efectului placebo, intitulat efectul nocebo, atunci când un 
pacient crede că un medicament îi va face rău el chiar va experimenta acea stare de rău. Deci, dacă 
un profesor crede ca va avea probleme cu elevii, există şanse mari ca aceste lucruri să se întâmple. 

De asemenea, multe cadre didactice se plâng de lipsa de motivaţie a elevilor faţă de materia 
predată, deşi consideră că disciplina pe care o predau este atractivă. Acest lucru se întâmplă şi 
pentru că nu întotdeauna reuşesc să ofere informaţiei şi determinantul său afectiv, adică să transmită 
ceva şi din propriul mod de a percepe şi de a simţi, nu doar conţinut sec. Însă, există şi situaţii când, 
deşi profesorul ţine cont de aceste aspecte, problema motivaţiei nu se rezolvă. S-a constatat că una 
dintre greşelile şcolii tradiţionale constă în aceea că pune la dispoziţia elevului o singură opţiune, 



situaţie asemănătoare cu aceea în care unei persoane i se spune la restaurant că nu au decât un 
singur fel de mâncare şi că trebuie, prin urmare, să mănânce doar acel fel de mâncare. De multe ori, 
cadrele didactice utilizează comanda directă pentru a se asigura că elevii fac ceea ce li se spune. 
Prin interdicţia formulată, cadrul didactic s-ar putea să se lovească de fenomenul de reactanţă 
psihologică, ce apare în urma ameninţării de a limita libertatea persoanei de a alege. De aceea este 
posibil ca persoana să acţioneze în direcţia redobândirii libertăţii de a fi sau de a se comporta într-un 
anumit fel. Ca urmare, se recomandă să oferim elevilor noştri mai multe opţiuni atunci când ne 
dorim să facă anumite lucruri, în general o opţiune  mai bună şi una mai proastă. Prin puterea 
comparaţiei o vor alege pe cea mai bună, care de fapt îl mulţumeşte şi pe  profesor şi pe elev. Astfel 
am ilustrat principiul libertăţii de alegere, un alt princiu de pedagogie practică de care ţine cont un 
profesor de succes.     

În încheiere, nu pot decât să sper că prin această încercare de recenzie, am reuşit să 
popularizez câteva principii pedagogice pe care le consider de folos în activitatea didactică a 
oricărui profesor interesat de formarea sa profesională. În acelaşi timp sper să atrag atenţia cadrelor 
didactice dar şi părinţilor şi elevilor interesaţi de procesul instructiv-educativ asupra unor metode şi 
căi de optimizare a actului didactic, atât de contestat în ultimul timp.     
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305. ROLUL   FORMATIV  AL  LECTURII 
 

Prof. Marcu  Nela 
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călărași 

 
În societatea actuală, copiii îşi petrec cea mai mare parte a timpului în faţa televizorului şi a 

calculatorului de la care  obţin cele mai multe informaţii.  Ei citesc din ce în ce mai puţin şi atunci 
când o fac îşi aleg cărţile la întâmplare, fără să ţină cont de genuri literare, de specii sau de 
caracteristicile vârstei. Cei mai mulți suferă de analfabetism funcțional. De aceea se impune ca noi, 
dascălii, să luăm măsuri pentru a elimina acest lucruri prin diverse mijloace, pentru  că lectura este 
o componentă a procesului instructiv-educativ. 

 „Lectura – spunea istoricul Nicolae Iorga – joacă un rol mare în viaţa copiilor, un rol mai 
mare decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă  în amintire aproape 
toată viaţa şi influenţează asupra dezvoltării ulterioare a copiilor.Din cărţile pe care le citesc, copiii 
îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” 

 Consider că lectura are  rol educativ  deoarece contribuie la îmbogățirea vocabularului, la 
exersarea  cititului, ducând  la o acumulare de cunoștințe care,în final, vor culmina cu o cultură 
generală bogată. Ea contribuie la lărgirea orizontului cunoașterii, îi ajută să înțeleagă noțiunile noi, 
să învețe mai ușor la celelalte materii, contribuind la dezvolatarea gândirii logice ,creative ,a 
limbajului .În același timp, lectura constituie o modalitate de evadare din  cotidian, în lumea magică 
a universului ficțional, o lume ideală, care transmite emoție, îmbogățește spiritul. 

 Pe lângă rolul educativ, lectura are și rol formativ. Mesajele transmise, lecţiile de viaţă, 
sentimentele profunde trăite alături de eroii cărţilor formează personalitatea elevilor încă de la 
vârste fragede şi întăreşte caractere.Se știe că prin citit se formează personalitatea . Un copil timid, 
introvertit  se poate transforma într-unul curajos, temerar, încrezător, generos, milos, mândru și 
creativ. Lectura te  poartă în mijlocul aventurilor, te face să suferi  alături de eroi, să te bucuri de 
triumful binelui, să suferi, să plângi, să râzi, să trăiești  din plin aventura. 



 În consecinţă, am considerat că este necesar să îndemn elevii la lectură şi să le îndrum 
această activitate, făcând-o mai atractivă şi mai plăcută, să formez cu răbdare şi stăruinţă, gustul 
pentru lectură. 

 Consider că profesorul nu dispune  în orele prevăzute săptămânal la clasă de timpul necesar 
exersării cititului  prin exerciţii şi tehnici care să contribuie la perfecţionarea  şi corectitudinea 
acestuia, precum şi la înţelegerea a ceea ce citesc. Consecinţele sunt vizibile, majoritatea elevilor 
întâmpină dificultăţi atunci când sunt puşi în situaţia de a  citi şi a înţelege, de a selecta dintr-un text 
anumite informaţii  în funcţie de tipul acestuia. 

Pornind de la obiectivul major de a-i  face pe elevii mei capabili de a citi corect şi conştient, 
de a recepta mesajul scris, de a-şi dezvolta competenţele de comunicare, de argumentare şi de a citi 
cu plăcere o operă literară, le-am propus activităţi atractive şi am conceput împreună o listă  de 
lecturi care să-i orienteze către cele mai atractive şi utile texte adecvate vârstei lor și am urmărit  
permanent  cantitatea  lecturilor, înțelegerea acestora și apoi redarea pe scurt a conținutului, 
caracterizarea unor personaje, prezentarea impresiilor pe care le-au produs întâmplările  relatate etc. 
Am căutat diverse forme de evaluare și de stimulare, de la jocuri didactice, la concursuri CINE 
ȘTIE- RĂSPUNDE, MICUL SCRIITOR, CĂLĂTORIE ÎN  VIITOR ,dar și  la parteneriate cu 
elevii altor școli, cu biblioteca ș.a. 

Am reușit să îi determin să citească și prin  introducerea  mijloacelor multimedia în actul 
lecturii. Nu i-am îndepărtat de  INTERNET , ci am apelat la această sursă pentru a găsi o operă 
literară, date despre scriitori sau  am citit textul liric acompaniat de melodie.  

O altă modalitate de a stimula elevii să citească, a fost constituirea unui CLUB  DE 
LECTURĂ în parteneriat cu o editură care  a oferitcele mai atractive cărţi de literatura pentru copii, 
însoţite de jurnale de lectură la preț redus.  I-am încurajat să citească şi să participe la diversele 
concursuri  organizate de editură, să creeze ei înşişi mici povestiri. La început clubul a avut un 
număr redus de membri, dar curiozitatea şi  plăcerea cu care membrii  vorbeau despre lecturile lor,  
au atras din ce în ce mai mulţi elevi. Aceștia au luat contact cu lucrări din literatura română, dar și 
din cea universală, multe dintre ele devenite scenarii de film .Am încercat să vizionăm cât mai 
multe ecranizări ale acestora la care am invitat și alți elevi, care au fost atrași de dezbaterile 
organizate pe teme  de genul „Cartea bate filmul”și care ulterior au devenit membrii ai clubului și 
cititori pasionați. 

Pentru ca aceste  modalități să fie eficiente am cerut sprijinul părinților. Aceștia au 
supravegheat elevii în timpul liber și i-au încurajat să citească, oferindu-le totodată suportul 
financiar necesar. 

Pentru a  face lectura o activitate mai plăcută, am realizat o programă pentru disciplina 
optională numită „ARTA  DE  A  CITI”. Am prezentat-o părintilor si elevilor care au acceptat 
aceasta nouă disciplină din curriculum la decizia școlii.  

Ora de opţional nu insistă pe repere teoretice, ci  conduce elevii spre exersarea deprinderilor 
şi aptitudinilor prin rezolvarea unor sarcini de lucru care să vizeze receptarea corectă a mesajului 
scris, comunicarea orală cât şi cea scrisă, analiza  unui text literar sau nonliterar, să facă distincţie 
între acestea. În timpul lecțiilor am utilizat diverse tehnici de lectură, care să conducă  la o mai bună 
înțelegere a textului literar contribuind astfel  la formarea şi educarea lor ca cititori care apreciază la 
justa valoare arta literaturii. 

Așadar, formarea gustului pentru lectură este un pas important în transformarea  acestuia 
într-o pasiune care să-i însoțească pe elevii mei pe tot parcursul vieții. De aceea, nu voi renunța să 
caut permanent modalități prin care să îi determin să citească, să descopere lumea fascinantă a 
universului ficțional, o lume ideală care să ne facă mai buni, mai bogați, mai înțelepți. 

 
  



 
306. EFECTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE DE LIMBA FRANCEZĂ  

ASUPRA ELEVILOR 
 

Prof. Petra Mariana Camelia 
Şcoala Gimnazială Ibăneşti, jud. Mureş 

 
În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii elevilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect 
fizic şi socioafectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate; activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Antrenarea copiilor în programe şi proiecte extraşcolare care vizează studierea limbii 
franceze trebuie să fie o preocupare importantă a cadrelor didactice de astăzi. Activitățile 
extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Având în vedere 
interesul elevilor pentru aspecte legate de cultura şi civilizaţia Franţei, aceste activităţi propun o 
abordare modernă, adaptată atât specificului şcolii cât şi preferinţelor elevilor, vis-a-vis de muzică, 
teatru, pictură, gastronomie franceză  încercând să combine activităţi dedicate faptelor de limbă cât 
şi activităţilor de exprimare orală. 

Ca profesor de limba franceză, în decursul mai multor ani de predare am constatat că elevii 
sunt mult mai atenţi şi mai activi când sunt solicitaţi să desfăşoare diferite activităţi din domeniul 
limbii franceze. 

Ziua Europeană a Limbilor, sărbătorită în data de 26 septembrie, a fost  un prilej pentru 
elevii Şcolii Gimnaziale Ibăneşti de a se implica, împreună cu profesorii ariei curriculare limbă și 
comunicare, în diverse activități de promovare a plurilingvismului: expuneri de planşe, concursuri 
de cultură generală, jocuri distractiv educative şi numeroase momente artistice realizate de elevi cu 
mult talent. Obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor au inclus conştientizarea elevilor 
asupra importanţei învățării limbilor străine şi diversificarea gamei de limbi învăţate în scopul de a 
creşte plurilingvismul şi înţelegerea interculturală, precum şi promovarea diversității lingvistice şi 
culturale a Europei, care trebuie să fie păstrată şi încurajată. 

Pentru a celebra Ziua Internaţională a  Francofoniei pofesorii de limba franceză de la 
şcolile gimnaziale din  zona Reghin, Mureş, au iniţiat un parteneriat şcolar având următoarele 
obiective: dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei franceze, cultivarea 
dorinţei de a lucra în grup, dezvoltarea respectului pentru cultura franceză, dezvoltarea simţului 
artistic şi gustului pentru frumos. Acest proiect educativ şi-a propus, pe lângă o importantă 
documentare a elevilor despre obiectivele socio-culturale ale Franţei şi o aprofundare a valorilor 
francofoniei, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi exprimare artistică.   

 
Proiectul EUROPE DAY în care am fost cooptaţi de către colegii din Franţa şi-a propus să 

realizeze un colaj, un desen/ pictură, o fotografie sau un video plecând de la un cuvânt din limba 
maternă, reprezentativ pentru ţară. La acest proiect au fost invitate să participe toate şcolile din 
comunele membre în Carta Europeană a Comunităţilor Rurale, din care şi comuna noastră face 
parte. 

Elevii au reuşit astfel, prin intermediul limbii engleze sau franceze să se manifeste creativ şi 
să împărtăşească frânturi din cultura şi civilizaţia proprie tuturor comunelor europene participante la 
proiect. Fiecare şcoală participantă la proiect a trimis creaţia tuturor celorlalte şcoli din ţările 
europene participante. 



Produsul final al acestui proiect a fost expoziţia organizată în Şcoala Elementară Publică din 
Puy-Lonchard Cisse, din Franţa, cu ocazia Zilei de 9 mai, Ziua Europei. 

  Prin participarea la acest proiect elevii şcolii noastre au avut posibilitatea să 
comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al 
educaţiei din ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să-şi perfecţioneze competenţele 
de comunicare în limbi străine.  

Activitățile extracurriculare au rolul de a dezvolta competențele elevilor în situații concrete 
de viață, aceste activităţi creând cadrul optim pentru exersarea limbii franceze în afara orelor de 
curs. 

 Activităţile extraşcolare sunt cu atât mai interesante cu cât elevii iau cunoştinţă cu universul 
mai larg al limbii şi culturii şi civilizaţiei franceze. Aceste activităţi, organizate în afara orelor de 
clasă, fie în şcoală, fie în afara şcolii determină o cunoaştere mai aprofundată a limbii şi civilizaţiei 
franceze, lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor care află lucruri noi despre răspândirea limbii 
franceze în lume. 

 Psihologul american Bruner, 1970, afirma că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu suuces orice temă, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului 
respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 
poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Dacă 
avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momente recreative, de relaxare, rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Activităţile extraşcolare au 
efecte benefice asupra elevilor şi îi determină să dorească să se perfecţioneze în domeniu. 
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307. METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE SPECIFICE LITERATURII ROMÂNE 
 

Stoica Irina-Elena 
Școala Gimnazială „Petre Ispirescu” 

București, Sector 1 
 
Se ştie că la ora actuală se citeşte din ce în ce mai puţin. Condiţiile care au determinat 

îndepărtarea tinerilor de lectură sunt cunoscute tuturor. Trăim într-un secol al vitezei, deci accesul la 
internet şi la informaţii este la îndemâna oricui. E mult mai util să dai un click şi să obţii 
informaţiile necesare în locul unei lecturi cronofage. 

În asemenea situaţii, profesorul de literatură română nu poate face abstracţie de schimbările 
majore. Acesta trebuie să se adapteze la noile situaţii şi să joace un rol în fiecare oră. Va fi pentru 
elevii săi un regizor care va încerca să-i atragă spre lumea lecturii.  

Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea, cât şi 
rezultatele procesului de învăţământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul didactic. După 
cum o arată etimologia termenului, metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, 
procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: mai 
mult decât atât “căile folosite în şcoală  de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere 
viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă 
priceperile şi desprinderile elevilor, dar şi capacitatea acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa 
fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea. 

Cultivarea interesului pentru lectură, pentru lucrul cu cartea, rămâne unul dintre principiile 
fundamentale ale muncii noastre. Datoria noastră este să-i orientăm pe elevi spre cunoaşterea 



importanţei cărţii, spre folosirea acestor surse de învăţare. Acest lucru se poate realiza şi prin 
utilizarea unor metode şi mijloace didactice moderne, atractive pentru elevi.  

Voi enumera câteva metode moderne de predare : metoda Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat, 
Pălăriile gânditoare, Explozia solară, Turul galeriei, metoda Frisco, Brainstormingul, Studiul de caz, 
metoda cadranelor, a cubului, Tehnica 6-3-5 etc.  

Ţin să exemplific aplicarea unor astfel de metode. 
 Exerciţiile de încălzire (8 – 10 minute): se folosesc la începutul secvenţei didactice , înainte 

de lectura / discutarea textului ce se va discuta; direcţionează atenţia elevilor către text şi 
motivează elevii spre lectură; 

 Exerciţiu de spargere a gheţii(2 min. ) 
Solicit  elevilor să  prezinte  o ,,năzdrăvănie”pe care au  făcut-o şi care a fost sau nu a fost   

aflată  de către părinţi. 
 Exerciţiu de scriere liberă(5 min. ) 

Elevilor li se cere să scrie  tot ce le trece prin minte în legătură cu însuşiri sau defecte pe care 
le poate avea un  COPIL . 

 Brainstormingul – se poate face pe o temă care să aibă legătură cu tema textului studiat sau 
cu elementele – cheie ale acestuia. Pornind de la răspunsurile primite se poate alcătui un 
ciorchine de idei care să grupeze sintetic răspunsurile elevilor.  
Exemple:  
Spuneţi tot ce vă trece prin minte în legătură cu personajul Ionel din „Vizita”.  
La ce vă gândiţi când auziţi / citiţi cuvântul ”vizita”, ”copilăria” etc.? 
Cum aţi fost învăţaţi să vă comportaţi cu musafirii? Dar dacă sunteţi gazde? 
        Discuţie de tip piramidă: 
Se propune o listă de şase cugetări, care să aibă legătură cu textul studiat. 
1.    elevii lucrează individual; fiecare elev alege, din cele şase cugetări, numai trei cu care 

sunt de acord în cea mai mare măsură; 
2.    elevii lucrează în perechi; prin discuţii şi negociere, aleg numai două cugetări acceptate 

de ambii elevi în egală măsură; 
3.    elevii lucrează în grupe de câte 5 – 6 şi aleg o singură cugetare, care întruneşte 

adeziunea majorităţii membrilor echipei; 
4.    întreaga clasă votează, stabilindu-se o singură cugetare, acceptată ca validă de 

majoritatea. Votul va genera discuţii pro şi contra. 
        Anticipări: elevii vor lucra grupat sau individual. Li se cere ca, pornind de la titlul 

unui text, să facă predicţii în legătură cu tema acestuia. Răspunsurile vor fi redactate pe o jumătate 
de pagină şi vor fi revăzute după parcurgerea textului. Cel / cei care au dat răspunsuri apropiate pe 
tema textului îşi vor prezenta argumentele pe baza cărora au făcut predicţia; 

        Prelegerea intensificată: poate fi utilizată în orele de prezentare a activităţii unui 
scriitor, în orele de început ale unui capitol, fiind o variantă a clasicei prelegeri , care este 
dinamizată prin  valorificarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor. 

        Lectura anticipativă (Gűnter Waldmann , 1998): metodă folosită în orele narative 
ample, când, cu ajutorul elevilor, se poate rezuma prin  povestirea orală o acţiune pentru a se trece 
la lectura unui fragment. Paşii metodei cer ca lectura să fie oprită când evenimentele pot să se 
desfăşoare diferit. Se lecturează primul fragment apoi se pun întrebări referitoare la cursul 
evenimentelor. Se formulează ipoteze care sunt notate şi apoi se citeşte fragmentul următor sau se 
rezumă de către un elev confruntându-se cu ipotezele emise mai înainte. Se formulează noi întrebări 
despre evenimente şi se emit ipoteze, până când textul este parcurs în totalitate. 

        Cvintetul – o metodă creativă ,prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut de 
idei. Se poate adăuga un desen. Primul vers este un cuvânt – cheie referitor la discuţie, fiind, de 
obicei, substantiv. Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, 
fiind adjective. Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, 
verbe la modul gerunziu. Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de 
subiect. Al cincilea vers este un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate. 



        Scaunul autorului: după ce elevii fac un exerciţiu de redactare liberă sunt invitaţi să 
ia loc pe un scaun, care devin scaunul autorului. Ceilalţi elevi îi vor pune întrebări în privinţa 
scrierii. 

        Interviul în trei trepte: profesorul pune o întrebare sau ridică o problemă; elevii 
notează individual răspunsul în şapte minute. Se formează grupul prin numărare până la trei. Primul 
grup pune întrebări, al doilea răspunde şi al treilea notează. Apoi rolurile se schimbă.  

        Tehnica: Gândiţi / Lucraţi în perechi / Comunicaţi: elevii formează perechi, apoi 
fiecare membru din echipe răspunde individual la anumite întrebări ce suscită mai multe răspunsuri 
posibile; perechea ajunge la un răspuns comun care să includă ideile amândorura. Se vor rezuma 
conţinuturile discuţiilor purtate şi concluziile la care au ajuns partenerii, de comun acord. 

        Termenii cheie iniţiali: tehnică menită să stimuleze elevii să-şi reactualizeze unele 
dintre cunoştinţele anterioare care au o anumită legătură cu tema, subiectul / lecţiei. Se vor nota pe 
tablă 4 – 5 concepte din textul ce urmează a fi studiat. Elevii trebuie să stabilească, în perechi, 
legătura dintre termeni. După lectura textului elevii vor compara răspunsurile anterioare cu 
realitatea textului. Această tehnică activă de învăţare are rolul de:  

-  a focaliza atenţia şi interesul elevilor asupra unor termeni, cu rol esenţial în înţelegerea 
textului; 

-         a-i determina pe elevi să anticipeze legătura posibilă dintre termenii daţi, solicitându-
le gândirea şi imaginaţia;  

        Jurnalul cameleon: metodă folosită în lecţiile de comunicare orală, prin care elevul 
trebuie să prezinte acelaşi eveniment din perspective diferite (este trist, vesel, revoltat, mulţumit 
etc.). 

        Stabilirea succesiunii evenimentelor: după lectura unui text, profesorul poate 
pregăti coli pe care sunt scrise evenimentele. Le amestecă şi elevii trag o foaie. Ei trebuie să 
lipească pe tablă coala , acolo unde corespunde momentului subiectului, pe care profesorul îl scrie 
anterior. 

        Diagrama Venn: se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte în 
ceea ce au asemănător şi diferit. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite 
elementele diferite. De exemplu: Prin ce se aseamănă şi se deosebesc Prâslea şi zmeii? 

        Dezbaterea: discuţie pe larg a unei probleme, uneori controversate şi deschise 
(tipuri: discuţia în grup, .discuţia seminar, masa rotundă, brainstormingul, discuţia liberă). 

      Metoda Graffiti: se poate folosi analiza unui subiect învăţat la recapitularea unui capitol, 
la compuneri; se pun în locuri diferite fişe titrate cu o problemă. Pentru simplificare se poate 
împărţi tabla în două - trei spaţii, titrate şi acestea cu o problemă. Elevii scriu pe fise şi se 
mişcă liber prin clasă , observând ce au scris colegii şi adăugând ceva.  

      Metoda cadranelor, metodă a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a două 
drepte perpendiculare, astfel încât să se formeze cele patru ,,cadrane” şi în care elevii vor 
nota informaţiile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împărţită pe grupe şi 
atunci fiecare grupa va primi câte o fişă. Se pot propune diferite cerinţe în cadrul metodei 
cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în lecţia respectivă. Propun spre 
exemplificare o varianta a cadranelor:Cadranul I: Precizează personajele textului 
citit.Cadranul II: Stabileşte şi scrie ideile principale ale textului citit.Cadranul III: Scrie 
morala/ învăţătura care se desprinde din text. 

       Cubul- tehnica folosită în condiţiile în care se urmăreşte să se afle cât mai multe 
informaţii în legătură cu un subiect. Pe cele şase feţe ale cubului, colorate diferit, se  notează 
câte un verb:Albastru- Descrie: Descrie cum arată personajul X.Mov- Compară: Compară 
personajul X cu personajul Y.Roşu- Asociază: Asociază numele personajului X cu un nume 
cunoscut de tine.Verde- Analizează: Spune ce crezi despre faptele personajului X.Galben- 
Argumentează: Argumentează pro sau contra de ce s-a întâmplat…Portocaliu- Aplică: 
Povesteşte despre personajul principal.Are avantajul că se poate desfăşura individual, în 
perechi sau în grup. 



        Scheletul de recenzie este o metodă care se aplică pentru fixarea cunoştinţelor 
asigurând astfel feed-back-ul textului citit. Metoda este valoroasă, deoarece îmbină cititul, 
scrisul, comunicarea orală şi gândirea critică, flexibilă. Pe fişele elevilor sau pe tablă se scriu 
o serie de cerinţe:Să  scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text;Să scrie într-
o impresie ce conţine textul;Să scrie într-un cuvânt ce conţine textul;Să precizeze culoarea 
pe care o asociem cu conţinutul;Să noteze cel mai important aspect (idee, gând, imagine); Să 
realizeze un desen care să surprindă esenţialul. 

           Diagrama Venn- Se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte în ceea 
ce au asemănător şi diferit. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite 
elemente diferite.De exemplu: Prin ce se aseamănă si se deosebesc personajele X şi Y? 
Activitatea profesorului trebuie să fie bazată însă pe activităţile tradiţionale, dar să se 

asocieze şi cu metode şi mijloace moderne, de care nu trebuie abuzat. Şi asta pentru că mijloacele 
moderne aduc un plus de atractivitate, dar valoarea lor formativă nu este elucidată pe deplin, 
urmând ca timpul să-şi spună cuvântul.  
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308. ȘCOALA MEA, CASA MEA 
 

Prof. Răstoacă Maria Mădălina 
Școala Gimnazială Mădulari,  Com. Mădulari, jud. Vâlcea 

 
 Școala reprezintă cel de-al doilea loc în care elevul își petrece timpul, atunci de ce școala nu 

poate deveni o a doua casă a elevilor? Cu siguranță că se poate! Studiile recente relevă faptul că 
elevii se regăsesc din ce în ce mai puțin cu ceea ce școala are de oferit, în această situație este 
imperios necesar să schimbăm climatul școlar. 

 Atât școala cât și mediul familial au un impact puternic în dezvoltarea elevilor, este 
cunoscut faptul că educabilitatea unei persoane are ca factori cruciali atât medul familial cât și 
educația primită în școală, mai mult decât atât, relația școală-familie trebuie să fie una cât mai unită 
și prin prisma faptului că atât profesorii cât și părinți poartă denumirea de agenți ai educației, prin 
urmare rolul acestora în educația elevului este peste măsură de important. Copilul își ascultă 
părintele și învață de la profesor, de aceea atunci când acești factori sunt distantați elevii își 
canalizează interesul către factorul important pentru ei, părinții.  

Ținând cont de cele menționate, este de dorit că relația profesor-părinte să fie una de calitate, 
spre a obține o astfel de relație, la inițiativa venită atât din partea profesorilor cât și a părinților 
încercăm să stabilim un program care să fie derulat pe parcursul a unui an școlar în care profesorii și 
părinții să stabilească întâlniri, să participe la ateliere de lucru, să realizeze dezbateri cu tema 
“Școala, a doua casă a copilului meu”. Ocazional pot participa și elevii, se pot realiza ateliere de 



lucru în care elevii să lucreze în echipe împreună cu părinții, astfel întărind relația acestora pe 
planul educațional. Atât profesorii cât și părinții au în vedere un obiectiv major, înlesnirea 
procesului de educabilitate al elevului prin aplicarea metodelor de lucru atractive acestuia. 

Inițiativă didactică întitulată “Școala, a doua casă a copilului meu”, este salutată de toate 
cele trei părți ale educației, într-o societate care se află în cotinuă schimbare, în situația în care 
cerințele sunt într-o continuă schimbare este crucial ca elevii să dobândească cele necesare încă din 
școală, pentru ca mai târziu acestia să poată triumfa în domeniul ales. Actualmente atât profesorii 
cât și părinții participă la întâlniri ocazionale, însă acestea nu au rolul de a face schimb de informații 
ci doar de transmitere a informațiilor pe calea unui singur canal, de la profesor la părinte, acest 
lucru este ineficient în încercarea de a stabili o relație fructuoasă și de calitate. Tocmai de aceea a 
luat naștere această inițiativă, din dorința de a oferi elevilor ce este mai bun din ambele părți, însă 
nu separat ci împreună. 

De ce este atât de important ca relația profesor-părinte să fie una de caliatate? Răspunsul 
este lesne de oferit, deoarece atât profesorii cât și părinții au trecut prin experiența școlii, mai mult 
decât atât aceștia sunt familiari și cu cerințele impuse de societate, prin prisma acestor experințe atât 
profesorii cât și părinții pot prelua rolul de ghizi ai elevilor, de îndrumători.  

Fiecare elev este unic, însă de cele mai multe ori profesorul analizează clasa ca pe un tot 
unitar, uitând că acest tot unitar este format din indivizi unici, cu nevoi unice și că ce se poate aplica 
în cazul unuia nu va merge în cazul celuilalt, aici intervine rolul părintelui, doar acesta poate 
descoperi cu adevărat adevăratele nevoi ale copilului său, asta datorită numărului crescut de ore 
petrecute împreună dar și a gradului ridicat de încredere pe care copilul îl are în părintele său. Toate 
aceste informații oferite de către părinte profesorului reprezintă roadele unei bune comunicări, cu 
adevărat important este faptul că profesorul ajutat de toate aceste informații poate stabili trasee 
diferențiate bazate pe nevoile particulare ale elevilor.   

Inițiativa didactică “Școala, a doua casă pentru copilul meu” se bazează pe disponibilitatea 
ambelor părți de a conlucra, de a coopera pentru reușita educațională a fiecărui elev în parte.  

Pentru început profesorii diriginți vor participa la aceste întâlniri, deoarece aceștia stabilesc 
pe parcursul anului o relație mai apropiată cu clasa, dar întâlnirile sunt deschise fiecărui profesor 
doritor. Tema principală a acestor întâlniri este de a explica scopul acestui proiect, dar și de a 
evidenția importanța unei implicări active din parte ambelor părți. Scepticismul nu își are locul 
acolo unde la bază se află cele mai bune interese ale elevilor, este crucial ca ambele părți să ofere 
tot ce au mai bun pentru ca obiectivul major al acestui program să se realizeze. Cea de-a doua parte 
a programului este reprezentată de atelierele de lucru, în cadrul acestor ateliere de lucru profesorii și 
părinții conlucrează pentru a descoperi cele mai bune variante de lucru dar și de învățare specifice 
fiecăriu elev, toate acestea vor putea fi aplicate acasă de către părinți, la realizarea temelor, a 
proiectelor sau în eficientizarea procesului de învățare, dar și la școală de către profesori, care 
ținând cont de informațiile descoperite își poate maximiza gradul de înțelegere a conținuturilor 
aplicând metode de exercițiu diferențiate. În cadrul acestui program elevii au un rol esențial, căci în 
cea de-a treia parte a programului vor participa și elevii, a treia parte a programului se va derula în 
două etape, în prima etapă elevii vor lucra împreună cu părinții la rezolvarea unor teme, profesorii 
având rolul de observatori, la finalul primei etape profesorii vor oferi feed-back cu privire la 
modalități eficiente de rezolvarea sarcinilor de lucru doar părinților. A doua etapă se va realiza între 
profesori și elevi, iar părinții vor avea rolul de observatori, aceștia din urmă vor observa aspectele 
comportametale ale elevilor, vor analiza dacă elevii par a înțelege informațiile oferite de profesori, 
la finalul acestei etape părinții oferă feed-back-ul obținut, cu aceste date profesorii își vor dezvolta 
noi metode de predare care să țină cont de nevoile particulare ale elevilor. 

Inițiativă didactică “Școala, a doua casă a copilului meu” reprezintă răspunsul la nevoia 
actuală de a descoperi și aplica metode diferențializate de predare și verificare a conținuturilor. 
Fiecare elev reprezintă o entitate unică, de aceea este normal să fie tratat în funcție de 
particularitățile sale, mai cu seamă acesta are nevoie să simtă că este normal să fii diferit și că este 
acceptat. 
  



 
309. FILMUL CA SURSǍ DIDACTICĂ 

 
                        Prof.  LIVIA SPIRIDON, Şcoala  Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui 
                        Prof. COBZARU DIDA ANCUŢA, Liceul ,,Vasile Alecsandri” Iaşi 
 
                      Argument pentru folosirea “imaginii micşorate” 
Importanţa deosebitã în predarea Istoriei Românilor revine demonstraţiei cu ajutorul 

mijloacelor audio-vizuale, deoarece valorificã virtuţiile imaginii îmbinate cu cuvântul şi adesea cu 
mişcarea. Mijloacele audio-vizuale dau posibilitatea observãrii prelungite de cãtre întreaga clasã a 
unor fenomene petrecute în istorie, îndepãrtate în timp şi spatiu, inaccesibile sau greu, accesibile 
unei percepţii obişnuite. Prezentarea faptelor în desfãşurarea lor, dinamismul imaginii nu numai cã 
imprimã o mai accentuatã notã de realism lecţiilor, dar are şi marele merit cã izbuteşte sã conducã 
gândirea elevilor spre esenţã, spre descoperirea cauzelor care au determinat apariţia fenomenului 
istoric şi a urmãrilor lui. 

De asemenea, prin intermediul lor se realizeazã o fixare mai temeinicã a cunoştinţelor 
întrucât perceperea materialului se face prin mai mulţi analizatori. 

Important este ca elevii sã observe ei înşişi imaginile, sã fie dirijaţi, spre înţelegerea 
momentului în contextul întregului eveniment studiat. 

Statisticile anunţã, uneori cu o undã de îngrijorare, un alt tip de dependenţã a tinerilor: 
dependenţa de televiziune – televiziune care totuşi face parte din experienţa de zi cu zi  a noastrã, a 
tuturor şi, implicit, a celor mai mulţi dintre elevii noştri.  

Intervenţia mea are ca scop transformarea acestei dependenţe într-un câştig prin folosirea 
“imaginii mişcãtoare” în procedeul de învãţare. Se poate ajunge la aceastã transformare, oferindu-
le elevilor un cadru de întrebãri şi de concepte, pentru analizarea a ceea ce vãd sau, mai rãu pot 
spune unii, oferindu-le chiar noi, dar în doze atent mãsurate şi analizate. 

Avantaje 
- filmul (documentar, animat sau artistic) prezintã istoria într-un mod stimulativ; 
- filmul este arta care se preteazã pe relatãri şi la reconstrucţii istorice; 
- filmul ajutã la crearea sentimentului de cunoaştere în legãturã cu un eveniment care s-a 

petrecut în  urmã cu ani şi în locuri la care elevii nu pot avea acces sau despre care ştiu foarte puţin; 
- prin film, elevul capãtã un sens al timpului istoric; 
- filmul oferã o cale mai directã pentru cercetarea experienţelor, gândurilor, sentimentelor   

oamenilor implicaţi într-un eveniment. 
Limite 
-de cele mai multe ori nu sunt citate sursele şi nici nu se explicã modul în care pot fi 

verificate; 
-selecţia surselor este determinatã mai mult de valorile de producţie decât de cele educative ; 
-contextul istoric nu este abordat în mod efectiv şi îi este permis materialului sã vorbeascã 

de la sine ; 
-în cazul producţiilor de televiziune intra în joc dorinţa profesorului de istorie de a înregistra 

pe un suport video programe adecvate, de  a le evalua pentru potenţialul lor educativ, de a identifica 
acele fragmente care pot fi folosite şi de a construi activitãţi de învãţare pe baza lor, pentru cã o 
colaborare de acest gen cu posturile TV încã nu existã 

-materiale: lipsa spaţiului adecvat pentru instalarea aparatului tv, video, accesul dificil la 
casetele video cele mai potrivite. 

Atenţie profesori: 
Evaluaţi atent resursele de care dispuneţi (resurse materiale, umane, de timp); 
Clarificaţi ideile despre cum vreţi sã folosiţi un film şi cum se leagã el de competenţele 

urmãrite prin lecţii ; 
Planificaţi astfel încât sã folosiţi la maximum potenţialul educativ al filmului/fragmentului 

ales ; 



Ţineţi seama de impactul asupra elevilor pentru a nu stimula dependenţa de film 
 
Atenţie elevi: 
Trebuie sã înţelegeţi cã filmul nu este neutru, obiectiv, ci cã imaginile au fost selectate 

potrivit altor criterii decât strictul adevar istoric (la rândul sãu relativ); 
Atunci când folosiţi programele TV sau filmele ca surse istorice  trebuie sã pãtrundeţi 

dincolo de imaginile de pe ecran şi de comentariile care le însoţesc şi sã vã concentraţi asupra unor 
aspecte precum: 

- contextul în care a fost realizat filmul; 
- compania care l-a realizat; 
- scopul realizãrii; 
- modalitãţile prin care au fost adunate dovezile, au fost verificate, editate; 
- impactul tehnologiilor moderne folosite ; 
-  concepţiile producãtorilor despre ponderea fantezie/adevãr în cazul unui film artisitic 
                                               Categorii : 
Filmul documentar 
Poate fi folosit ca sursã istoricã pentru cã: 
-Producãtorii au avut acces la surse neconvenţionale care nu se gãsesc întotdeauna în 

arhivele scrise; 
-Producãtorii au reuşit sã-i convingã pe participanţii la evenimente deosebite sã vorbeascã 

pentru prima oarã despre acel eveniment sau decizie la care au participat. 
Paşii de lucru :  
- elevii urmãresc filmul sau fragmentul ales de profesor, notând momentele cheie şi 

argumentele din comentariu, tipurile de dovezi folosite-mãrturii orale, film de arhivã, documente 
oficiale, mãrturii ale experţilor ; 

- elevii discutã notiţele în grupuri mici şi alcãtuiesc o singurã variantã cu care sunt de acord; 
- elevii comparã concluziile pe baza filmului cu o altã sursã, care poate fi şi manualul, şi 

constatã punctele de concordanţã şi de discordanţã; 
- elevii discutã de ce au apãrut diferenţe : interpretãri diferite, puncte de vedere noi, 

documentare incompletã.  
Filme artistice/de animatie 
Sunt importante surse istorice pentru cã : 
- regizorii şi producãtorii de filme au fost interesaţi mereu sã reprezinte evenimentele 

istorice importante precum şi vieţile personalitãţilor ; 
- filmele au jucat un rol important în glorificarea unei naţiuni, atenţie – minimalizând sau 

justificând acţiuni sau rescriind istoria din motive ideologice ; 
- filmele pot contribui la înţelegerea schimbãrilor în atitudinile politice şi/sau private ; 
- filmele au identificat şi reflectat aproape toate transformãrile semnificative în plan social, 

economic, tehnic, politic ce au afectat oamenii : crize economice, rãzboaie, rolul femeii, 
modificãrile din viaţa de familie, rolul religiei, schimbarea percepţiei omului despre ce este bine şi 
ce este greşit. 
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310. EDUCAȚIA OUTDOOR- DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 

 
Prof. Nedelcu Mirabela 

Școala Gimnazială ”Ion Haulică” Ipatele 
 
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe 

din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal. 
Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o definiţie 
simplă  putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de 
educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare 
personală şi socială, drumeţii, aventură etc.  

Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:  
- Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 
mediului și prin faptul ca oamenii nu conștientizează impactul pe care acţiunile lor non-
ecologice le au asupra mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de 
benefică pentru schimbarea atitudinilor și comportamentelor faţă de mediu;  

- Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu 
relaxant, liber, fără constrângerile pe care le impun “cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate 
oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, 
inspiraţional și de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică 
între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în 
acest sens –  educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care în 
mod uzual întâmpină dificultăţi de învăţare și au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să 
devină mai motivaţi, mai implicați;  

- Contribuie la dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor;  
- Facilitează dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la 

creşterea gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor 
categorii;  

- Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură 
bunăstarea societăţii.  
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea 
relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere;  

• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare ; 
• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare;  
• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant și motivant în funcţie de problema 

identificată – permite escaladarea unor nivele înalte de imaginație în vederea obţinerii 
rezultatelor propuse.  
Aspecte practic-aplicative de realizare a educației outdoor  
De cele mai multe ori educația primită la școală are un aspect teoretic(cognitiv). Profesorii 

au de urmat o programă încărcată și prea puțin timp la dispoziție ca să o predea unei clase 
numeroase. În educația outdoor copiii învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la 
care apoi reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de învățare, se numește exeriențial-Înveți 
cu creierul, mâinile și inima!.  

În ceea ce privește disciplina Limba și literatura română, la clasele gimnaziale, în funcție de 
nivelul vârstei, activitățile se pot ține în aer liber și pot îmbrăca diferite modalități de realizare:   

- punerea în scenă a a unei povești, după ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de clasă – 
putem solicita  elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și 
dezorganizarea, pregătim elevii pentru activitate cu o zi înainte, sprijinim elevii în acest 



proces, fără însă a interveni în deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu 
presupune o repetiție propriu-zisă, este indicat să lăsăm elevii să fie spontani, ei se vor gândi 
în prealabil cum să schimbe firul epic, însă pentru exemplificare ei vor fi încurajați să 
improvizeze); 

- identificăm anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau 
frunze; 

- începem o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare) și încurajăm elevii să 
continue povestea - poveste cu început dat; 

- putem crea împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit (în parc, spre exemplu);  
- încurajăm elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarbă etc.).  

 Dintre toate aceste forme, educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, 
întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează 
procesul de învățare, minimalizând constrângerea specifică școlii, oferă o utilitate practică imediată 
cunoștințelor învățate, se desfășoară în contexte diferite având un cadru de învățare și un conținut 
lejer, folosește metode care stimulează implicarea și participarea, are o structură și o planificare 
flexibilă, procesul învățării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa participanţilor.  

Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația 
formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de 
amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem 
educativ mult mai valoros din punctul de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit 
acoperirea unei game largi de discipline și cel mai important, actul educațional vizează îi în aceeași 
măsură și pe cei care îl implementează ( în speță profesorilor ) și celor care fac obiectul învățării ( în 
speță elevii ). Educația formală are meritul de a fi organizată și structurată, încorporând o paletă 
întreagă de informații și cunoștințe de care are nevoie un individ în formarea sa educațională, 
educația informală vine în sprijinul educației formale și asigură procesul de învățare oricând și 
oriunde, pe tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente în măsură să satisfacă 
nevoile unui individ de natură: psihică, socială, emoțională, prin diferite metode interactive, 
participative, iar educația outdoor “ scoate la aer ” cele 3 forme de educație, le rivigorează, le 
adaugă prospețime si își extinde acțiunea benefică în diferite domenii (dezvoltare durabilă, protecția 
mediului, dezvoltare personală și profesională). 

 Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului 
de bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la 
care educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ şi 
responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă.  

Activităţile outdoor contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională a activităţilor copiilor.  

Spre deosebire de învățământul tradițional, activitățile outdoor preferă formele deschise de 
muncă și activitate; în loc să stea liniștiți și să lucreze pasiv-receptiv, copiii au voie să se deplaseze 
și să dobândească cunoștințe la prima mână.  

Prin activitățile outdoor copiii au posibilitatea de a-și structura propria analiză, 
confruntându-se cu noi și noi situații și construindu-și noi informații pe cunoștințele deja dobândite.  
Activitățile outdoor oferă posibilitatea plasării în cadrul vieţii cotidiene a elementelor pe care copiii 
le învaţă la școală, dezvoltarea spiritului practic şi adaptarea la situaţiile concrete de viaţă.  Prin 
activitățile outdoor elevii se raportează la mediu şi învață să reflecteze asupra a ceea ce îi 
înconjoară.  Activitățile outdoor înlocuiesc cărțile, planșele și alte materiale ilustrative, axându-se 
pe dezvoltarea simțurilor, mișcare și acțiuni cu materiale concrete din mediul specific. Creativitatea 
și soluționarea problemelor sunt stimulate în aceeași măsură.  

Activitățile outdoor implică colaborarea cu ceilalți copii în scopul atingerii țelurilor 
(încercare, realizare, explicare, cooperare, joc).  Din punct de vedere pedagogic, activitățile outdoor 
facilitează învățarea constructivă și exploatarea mai eficientă a resurselor temporale și personale și 
implică angajament, participare și activitate din partea copiilor. Elevii obțin cunoștințe și 
competențe de durată.  



  Activitățile în aer liber sunt bazate pe un efect de colaborare a copiilor cu adulții. În 
cazul copiilor, aceasta înseamnă stimulare, constatare, asociere, precum și corectarea și dezvoltarea 
competențelor lingvistice, deoarece copii beneficiază de posibilitatea utilizării continue a expresiilor 
verbale în scopul adresării de întrebări, de afirmare a concluziilor și pentru prezentarea rezultatelor 
activităților comune desfășurate în cadrul grupului. 

Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de: profesori, instructori, traineri, 
formatori, într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări 
la nivelul abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul 
participanților. Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate 
adăuga dinafara perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va 
face aliat, sursă de întărire, de revigorare, de extensie a ariei ei de acțiune. 
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311. STRATEGII DE OPTIMIZARE A PREGĂTIRII ELEVILOR 
PENTRU EXAMENELE NAŢIONALE 

LA MATEMATICĂ 
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Prof. Poaţă  Iulieta 
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Şcoala Gimnazială „Voievod Litivoi”, Oraş Tg – Jiu, Jud. Gorj 

 
Fiecare sfârşit de an şcolar aduce în atenţie rezultatele obţinute de eleviii clasei a VIII-a la 

Evaluarea Naţională şi aproape de fiecare dată aceste rezultate nu sunt în acord cu așteptările 
profesorilor, elevilor sau părinţilor.  

Fiecare dintre noi răspunde diferit întrebării: „Cărui fapt se datorează aceste rezultate?”. 
Astfel un părinte aruncă responsabilitatea eşecului asupra profesorilor care, în opinia lor, nu dispun 
de strategii eficiente de pregătire a elevilor şi asupra copiilor lor care nu alocă suficient timp 
pregătirii examenului, fără a găsi o vină în aşteptările lor referitoare la viitorul copiilor. Cu cât un 
părinte are ambiţii mai înalte - aşteaptă de la copil să obţină o diplomă de bacalaureat şi ulterior o 
diplomă universitară şi să ocupe astfel un post de responsabilitate după terminarea studiilor - cu atât 
mai mult va fi implicat în pregătirea copilului său care va avea tendinţa să fie mai perseverent, să se 
distingă printr-o motivaţie intrinsecă mai mare faţă de ideea de a învăţa matematică şi să fie mai 
încrezător în capacitatea sa de a rezolva o cerinţă matematică şi a reuşitei sale la o evaluare 
naţională. Elevii ai căror părinţi sunt lipsiţi de aceste aşteptări pentru viitorul copiilor lor nu au 
aceeaşi determinare şi implicit nu reuşesc să obţină un rezultat la fel de bun ca al celor mai sus 
menţionaţi. 

Dacă elevul nu reuşeşte, de cele mai multe ori, să găsească un răspuns realist  la întrebare, 
profesorul răspunde printr-un mod simplist că eşecul se datorează faptului  că elevii rămân în urmă 
de-a lungul celor patru ani de gimnaziu pentru că nu învaţă suficient. În acest fel întreaga 
responsabilitate planează asupra elevului. La o analiză mai atentă însă, ies la lumină şi alte motive 
cum ar fi: o ambianţă şcolară neprietenoasă, un climat instituţional rigid şi inconsecvent, fluctuaţiile 
în proiectarea şi aplicarea curriculumului şcolar, supraîncărcarea cu conţinuturi. Toate acestea 
îndepărtează elevul de la aspiraţiile sale, aducându-i confuzie şi dezinteres.  



În cele ce urmează vom urmări demersurile făcute de profesorul de matematică în „lupta” sa 
de a îmbunătăţi rezultatele obţinute de elevi la Evaluările Naţionale prin modalităţi constructive de 
organizare a învăţării la matematică şi soluţii practice care pot genera îmbunătăţirea învăţării şi 
implicit a  rezultatelor evaluării. 

Orice profesor de matematică îşi doreşte ca activitatea didactică pe care o desfăşoară să fie 
una eficientă, menită să formeze la elevi acele ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi 
dobândite prin învăţare (competenţe specifice matematicii), care permit identificarea şi rezolvarea  
în contexte variate a unor probleme caracteristice matematicii. Profesorul ar trebui să conducă 
realizarea învăţării prin cooperare, să devină partener în educaţie cu elevul, să-l motiveze pe acesta 
din urmă să rezolve sarcini de lucru diverse care să-l ajute la propria formare, să evalueze vizând 
progresul în învăţare, punând accentul pe elemente de ordin calitativ. 

În aceste condiţii, pentru ca activitatea didactică să fie eficientă, trebuie proiectată în avans 
şi reconstruită din mers ca urmare a aprecierii realiste la faţa locului, a situaţiei concrete din clasă. 
Decizia asupra traseului educaţional optim pentru situaţia concretă din fiecare clasă necesită o 
interpretare personală a programei şcolare. Înţelegerea şi interpretarea programei presupun 
corelarea competenţelor specifice (De ce se învaţă?) cu conţinuturile (Ce se învaţă?) şi cu 
activităţile de învăţare (Cum se învaţă?). Pentru recuperarea elevilor care au abilităţi matematice 
insuficient dezvoltate trebuie alese activităţi de învăţare adecvate şi cât mai diversificate pentru a 
oferi fiecărui elev posibilitatea de a se manifesta.  

De asemenea pentru ca demersul didactic să fie eficient, o unitate de învăţare nu trebuie să 
grupeze mai mult de 3-7 lecţii, număr suficient şi optim pentru a depista din timp nivelul de achiziţii 
al elevului. Astfel se poate interveni adecvat înainte ca volumul de cunoştinţe ce trebuie recuperat 
să fie prea mare. În cazul în care se constată rămâneri în urmă la majoritatea elevilor se poate 
interveni asupra temelor identificate ca dificil de asimilat şi încercarea divizării acestora în subteme, 
în acest fel unităţile de învăţare vor avea alocate mai puţine ore ceea ce va permite evaluări 
sumative mai dese. Pentru alegerea unităţilor de învăţare în concordanţă cu principalele lor 
caracteristici (unitate tematică şi urmărire sistematică  a unor competenţe specifice) s-ar putea 
întocmi o matrice de asociere între conţinuturile şi competenţele specifice, astfel devenind 
coerentă structurarea în unităţi de învăţare. 

De exemplu, pentru conţinuturile grupate sub titlul Funcţii din programa de clasa a VIII-a, 
matricea de asociere poate fi următoarea: 

CG 1.2. Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii 
 Activităţi de învăţare:  
-  Analizarea şi construirea unor exemple de dependenţă funcţională din viaţa cotidiană 

sau din alte discipline de studiu (de exemplu din fizică); 
- Analizarea şi construcţia unor exemple de funcţii definite prin: diagrame, tabele, 

formule. 
CG 2.2. Utilizarea valorilor unor funcţii în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii 
Activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de lectură a graficului unei funcţii pentru determinarea domeniului de definiţie, 

a domeniului de valori sau de verificare a apartenenţei unui punct la grafic; observarea 
corelaţiei dintre natura domeniului de definiţie şi reprezentarea grafică a funcţiei. 

CG 3.2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/ sau a unor funcţii în 
scopul caracterizării acestora 

Activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de reprezentare grafică a funcţiei RRf →: , baxxf +=)( , Rba ∈,  într-un 

sistem de axe perpendiculare xOy ; 
- Exerciţii de reprezentare grafică a funcţiilor de forma  RAf →: , baxxf +=)( , 

Rba ∈, , unde RA =  sau A este o mulţime finită; 



- Exerciţii de identificare a coordonatelor unui punct într-un sistem de axe ortogonale; 
exerciţii de reprezentare a unui punct într-un sistem de axe perpendiculare, cunoscându-i 
coordonatele. 

CG 4.2. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană 
Activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de determinare a coordonatelor unui punct care aparţine graficului unei funcţii; 
- Exerciţii de determinare a coordonatelor punctelor de intersecţie a graficului unei funcţii 

de forma  RRf →: , baxxf +=)( , Rba ∈,  cu axele de coordinate; 
- Exerciţii de determinare a coordonatelor punctului de intersecţie a două grafice de 

funcţii; 
- Exerciţii de verificare a coliniarităţii a trei sau mai multe puncte, cunoscând 

coordonatele lor; 
- Exerciţii de determinare a ariei şi a perimetrului triunghiului, măsurilor unghiurilor 

figurilor geometrice determinate de grafice ale unor funcţii de forma RRf →: , 
baxxf +=)( , 

∗∈ Rba,  şi axele sistemului de coordonate. 
Conţinut/ Competenţe C

G 1.2. 
C

G 2.2. 
C

G 3.2. 
CG 

4.2. 
Noţiunea de funcţie x x x x 
Funcţii definite pe mulţimi finite x x x x 
Funcţii de tipul RRf →: , 

baxxf +=)( , Rba ∈,    
Reprezentarea grafică 

0 
 
0 

0 x x 

Funcţii de tipul RAf →: , 
baxxf +=)( , Rba ∈, cu A interval 

0 0 x x 

 
Am notat cu x legăturile evidente (explicite) şi cu 0 legăturile mai puţin evidente (implicite). 

În acest ultim caz, realizarea competenţelor în corelaţie cu conţinuturile implică desfăşurarea unor 
activităţi adecvate. 

Al doilea mod de proiectare  a conţinuturilor poate asigura concentrarea demersului 
didactic pe teme mai punctuale, în care sunt vizate competenţe în număr mic. 

Proiectarea unităţilor de învăţare astfel  încât să nu constituie o supraîncărcare pentru elevi 
în încercarea lor de a asimila corespunzător conţinuturile programei este astfel foarte importantă în 
asigurarea eficienţei demersului didactic. De asemenea proiectarea unei lecţii, după structura 
generală, însă cu particularităţile specifice fiecărei clase are un rol important în formarea  
competenţelor la elevi. În cazul în care se constată rămâneri în urmă ale elevilor, ar trebui acordat 
mai mult timp acelei etape a lecţiei ce vizează reactualizarea cunoştinţelor anterioare. Eventual, se 
poate specifica din timp elevilor conţinuturile ce ar trebui repetate. Pentru aceasta se poate folosi o 
organizare grafică a ceea ce trebuie repetat. 

Un alt aspect important pe care fiecare profesor ar trebui să-l urmărească în activitatea 
didactică centrată pe achiziţiile elevilor este dinamizarea învăţării prin metodele de învăţare. Se ştie 
că un elev reţine 10% din ceea ce citeşte, 20% din ceea ce aude, 30% din ceea ce vede şi aude în 
acelaşi timp, 80% din ceea ce spune şi 90% din ceea ce spune, făcând un lucru la care reflectează şi 
care îl interesează, ceea ce înseamnă că învăţarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev 
să acţioneze. Pasivitatea elevilor în clasă este consecinţă a prelegerii ca mod de predare, şi nu 
produce învăţare decât în foarte mică măsură. De altfel prelegerea presupune că toţi elevii 
asimilează în acelaşi timp informaţiile, ceea ce este departe de realitate. Pentru elevi este suficient 
ca în cadrul unei ore să asculte explicaţiile profesorului sau să vadă  o demonstraţie. Ar fi mult mai 
eficient dacă elevii ar participa activ la procesul de învăţare: discuţia, argumentarea, investigaţia, 
experimentul devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată.   



În ceea ce priveşte activitatea de evaluare a elevului de clasa a VIII-a, aceasta trebuie să 
vizeze atât progresul şcolar cât şi pregătirea pentru examenele naţionale. Din acest motiv profesorul 
trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: proiectarea unor teste de tipul celor propuse la 
examenele anterioare, proiectarea unor teste cuprinzând tipuri variate de itemi, pregătirea cognitivă 
şi afectivă a elevilor pentru susţinerea unui examen, aplicarea sistematică pe parcursul anului şcolar 
a tipurilor de teste menţionate anterior, analiza sistematică a rezultatelor obţinute, folosirea unor 
teste de autoevaluare ca modalitate de conştientizare a elevului asupra progreselor sale şcolare. 

 În procesul didactic apar o serie de situaţii contextuale referitoare la evaluare dar care nu 
sunt abordate în mod explicit de către profesor la clasă. 

Elevii pot întâmpina dificultăţi în ceea ce priveşte forma testului, modului de completare a 
răspunsului, utilizarea foilor de examen. În acest sens profesorul poate da elevilor  să exerseze 
rezolvarea a diferitelor tipuri de teste, cu tipuri variate de itemi. Ar fi necesar ca la sfârşitul fiecărei 
unităţi de învăţare elevul să fie verificat printr-un test cuprinzând itemi standard, în forme variate.  

 O altă dificultate întâmpinată de elevi la evaluările naţionale este impresia pe care şi-o 
crează aceştia, că trebuie să facă faţă unor cerinţe înalte.  Profesorul ar trebui să încurajeze elevul să 
privească testul ca pe un mod de a arăta ce a învăţat. Faptul că au întâmpinat un item care nu le este 
familiar nu ar trebui să-i  necăjească, putând fi avantajos să sară peste acel item şi să revină asupra 
lui mai tărziu sau să încerce  ghicirea soluţiei.  

Elevii nu sunt pregătiţi mental şi psihic pentru a fi evaluaţi. Profesorul ar trebui să informeze 
părinţii asupra condiţiilor testului. Părinţii ar trebui încurajaţi să creeze în preajma testului o 
atmosferă de calm şi încredere copiilor  şi să se asigure că aceştia s-au odihnit suficient. În acelaşi 
timp, atât profesorul cât şi părinţii nu ar trebui să creeze impresia că evaluarea este mai “impotantă” 
decât în realitate. În această situaţie elevii devin mult mai anxioşi şi stresaţi.  

Majoritatea elevilor fac greşeli tipice. Profesorul ar trebui să analizeze continuu greşelile 
elevilor, să le comenteze, să atenţioneze asupra condiţiilor de apariţie a lor şi asupra căilor de 
remediere. Elevii nu trebuie culpabilizaţi în cadrul acestor discuţii. Este eficientă propunerea 
sistematică a unor exerciţii-capcană în care elevii să identifice  greşeala.  

Pentru ca evaluarea şi  totodată învăţarea să devină eficiente şi să conducă la un real progres 
şcolar este necesar ca profesorul de matematică să urmărească imbunătăţirea rezultatelor fiecărui 
elev în parte. Acest lucru se poate realiza printr-un program de recuperare-aprofundare ce cuprinde 
un set de activităţi adaptate nivelului de competenţă dovedit de elev în timpul evaluărilor curente 
sau sumative. 

Programul de recuperare- aprofundare se poate desfăşura în timpul orelor de curs printr-o 
activitate independent orientată de profesor, sau poate fi, în funcţie de motivaţia elevului, o temă 
pentru acasă. Eficienţa programului poate fi sporită dacă părinţii sunt implicaţi în mod direct în 
supravegherea şi susţinerea activităţii elevului. 

În ce ar putea consta programul de recuperare? Dacă un elev, la un test de evaluare, nu a 
reuşit să rezolve o cerinţă vizând fixarea unei competenţe, atunci acesta va rezolva în cadrul 
programului de recuperare- aprofundare cu preponderenţă exerciţii axate pe formarea acelei 
competenţe. 

La obţinerea unor rezultate bune la evaluările naţionale conlucrează o multitudine de factori, 
o parte dintre ei fiind prezentaţi în lucrarea de faţă. Profesorul de matematică are libertatea de a 
alege şi aplica strategii de optimizare  a pregătirii elevilor ţinând cont de specificul fiecărei clase, 
fiecărui elev în parte.  
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312. PREDAREA – ÎNVĂŢAREA MATEMATICII DIN GIMNAZIU  FOLOSIND 

METODELE INTERACTIVE 
 

Prof .Rotariu Cătălin Maricela 
Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa,jud.Botoșani 

 
Utilizând metodele interactive de grup, prin integrarea adecvată în lecţiile de matematică, 

acestea determină creşterea eficienţei învăţării noţiunilor matematice şi, prin aceasta, creşterea 
randamentului şcolar al elevilor. Acest lucru este bun şi pentru alte discipline,  elevii adoptând acest 
stil modern de predare – învăţare, învăţând uşor care sunt metodele interactive şi etapele pe care 
trebuie să le urmeze pentru o eficienţă mare a lor. 

Aplicarea metodelor şi tehnicilor interactive, centrate pe activităţi de grup, asigură elevilor 
formarea unei gândiri flexibile, dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei, îmbunătăţirea comunicării 
între colegi. Activitatea pe grupuri are o mare importanţă, având rezultate imediat vizibile în 
relaţionarea între elevi şi profesor, dar şi între colegi. Metodele utilizate stimulează participarea 
activă şi deplină a elevilor în procesul instructiv-educativ. 

Chiar daca nu toţi colegii profesori de matematică folosesc în lecţii aceste metode, în 
condiţiile sociale actuale, când elevii trebuie stimulaţi cu activităţi frumoase şi activizante pentru a 
învăţa mai uşor, eu folosesc aceste metode interactive, iar rezultatele sunt foarte vizibile, elevii fiind 
mai captivaţi decât înainte de lecţiile de matematică, iar învăţarea noţiunilor este mai temeinică. 

Interacţiunea dintre membrii grupului este foarte importantă deoarece, în aceste condiţii, 
elevii îşi vor da seama atât de posibilităţile lor intelectuale, dar şi de limite, aceste lucruri ajutându-i 
în autoevaluare. Cei care învaţă în echipă vor fi capabili să sistematizeze cunoştinţele mult mai 
uşor, vor putea să folosească aceste cunoştinţe mai uşor, să le aplice atunci când va fi nevoie. Este 
cunoscut faptul că elevii învaţă mult mai facil unul de la altul, cunoştinţele învăţate astfel fiind 
ţinute minte mai mult timp, în comparaţie cu cele învăţate individual. Se dezvoltă foarte bine inter-
relaţionarea de toate tipurile: profesor – elev, elev – profesor, elev – elev, acestă abilitate de 
conumicare în grup ajutându-i foarte mult în viată, dar şi în viitor în activitatea lor profesională. 
Învăţământul actual urmăreşte folosirea în cadrul procesului instructiv – educativ a metodelor 
activizante pentru elevi, care să solicite gândirea şi creativitatea elevului.  

Învăţarea interactivă, centrată pe grupuri de elevi, nu îşi atinge scopul principal decât dacă 
metodele învăţării active sunt folosite foarte bine în activitatea didactică. La matematică, se pot 
folosi majoritatea metodelor interactive, în mai multe momente ale activităţii didactice. 

În timpul activităţilor didactice unde se folosesc aceste metode active, elevii nu mai sunt 
inhibaţi, comunică în interiorul grupurilor, dând frâu liber creativităţii şi imaginaţiei, tolerând ideile 
tuturor colegilor. Ei sunt resposabilizaţi cu sarcini de lucru, la atingerea obiectivelor propuse şi la 
aflarea soluţiilor problemei propuse aducându-şi fiecare dintre ei aportul. Elevii sunt foarte bucuroşi 
când profesorul foloseşte aceste metode interactive în lecţii, ei având un rol principal, participativ, 
la propriul proces de formare. Se obişnuiesc să îşi caute singuri sau cu ajutorul colegilor de grup 
conţinuturile noi, plecând de la ce cunosc, dirijaţi şi observaţi tot timpul de profesor. De fapt asta 
este cea mai mare diferenţă între procesul didactic tradiţional şi cel modern, bazat pe metode 
interactive: dacă în primul elevii nu participau activ la aflarea noilor conţinuturi, ci acestea se 
serveau pe tavă de către profesor, care era principalul actor, în învăţarea modernă elevii participă 
activ la lecţie, găsind singuri soluţia problemei puse, găsind singuri noutăţile, dar sub stricta dirijare 
a profesorului, care le explică pas cu pas ce trebuie să facă pentru a avea succes în activitatea lor. 

Este foarte important faptul ca profesorul să ştie momentul lecţiei în care să propună 
folosirea unei metode interactive, în general, acestea împletindu-se foarte armonios cu multe dintre 
metodele tradiţionale.  

Iată un exemplu de folosire a metodelor interactive în diferite momente ale lecţiilor de 
matematică din gimnaziu, pentru a observa cât de bine se pretează aceste metode inclusiv la orele 
de matematică, în diferite momente ale lecţiei: 



Folosirea metodei MOZAIC la clasa a V – a, la predarea lecţiei: Operaţii cu mulţimi 
Etape: 
1. Se împarte clasa în 5 grupuri de 4 elevi, fiecare elev din fiecare grup primind fişe 
numerotate cu 1, 2, 3 şi 4. Aceste fişe cuprind fiecare câte o parte dintr-un material care va fi 
discutat de către elevi. Se propune de către profesor titlul teme: OPERAŢII CU MULŢIMI. 
2. Se prezintă în câteva cuvinte subiectul de către profesor, explicând totodată şi modul de 
lucru. 
3. Elevii se regrupează după numărul fişei în grupurile de experţi: toţi elevii care au 
numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor forma alt grup ş.a.m.d. Deci, unul dintre 
grupurile de experţi vor avea ca subtemă Intersecţia mulţimilor. 
4. În interiorul grupului de experţi se învaţă reciproc, apelând la învăţarea prin cooperare, 
tema primită. Elevii discută, citesc, dau exemple care să facă înţelegerea noţiunii mai uşoară 
şi hotărăsc modul în care vor preda celorlalţi membri din grupul iniţial subiectul. Pentru 
explicarea şi, implicit, înţelegerea cea mai uşoară a noţiunilor noi, aceştia vor folosi 
cuvintele lor, exemple numerice, exerciţii care au menirea de a susţine subiectul respectiv. 
5. După ce au învăţat în grupurile de experţi, elevii se regrupează în grupurile iniţiale şi 
predau pe rând tema în care au devenit experţi. Se ţine cont de numărul fişei, în acea ordine 
se prezintă noile conţinuturi. Dacă sunt neclarităţi, se pun întrebări respectivului expert. 
6. În fiecare grup sunt astfel predate cele patru operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia, 
diferenţa şi produsul cartezian, având grijă ca noţiunile, scrierile şi termenii matematici să 
fie corecţi şi compleţi, dar şi exemplele să fie, de asemenea, corecte. Fiecare elev devine 
responsabil pentru propria învăţare, dar şi a celorlalţi colegi, trebuind să transmită corect şi 
complet noţiunile în care a devenit expert. Este foarte important să monitorizăm continuu 
activitatea elevilor, pentru a fi siguri că achiziţiile noi sunt transmise corect şi complet. 
7. Către sfârşit, se trec oral în revistă cele învăţate, în ordinea părţilor temei, în mod frontal 
împreună cu profesorul. Pentru a verifica nivelul de înţelegere a temei de către elevi, 
profesorul alege câteva exerciţii pentru a fi rezolvate individual de către elevi. În acest fel 
observă clar cine a înţeles, iar acolo unde crede de cuviinţă, mai explică regula o dată sau 
mai dă un exemplu, pentru a se asigura de buna înţelegere a materialului nou de către toţi 
elevii. 
 Fişa 1: Reuniunea mulţimilor: Reuniunea a două mulţimi este mulţimea formată din 
elementele comune şi necomune celor două mulţimi, scrise o singură dată, în ordine 
crescătoare. 
 Fişa 2: Intersecţia mulţimilor: Intersecţia a două mulţimi este mulţimea formată din 
elementele comune celor două mulţimi, scrise o singură dată, în ordine crescătoare. 
 Fişa 3: Diferenţa a două mulţimi: Diferenţa a două mulţimi este mulţimea formată din 
elementele care sunt în prima mulţime şi nu sunt în a doua, scrise o singură dată, în ordine 
crescătoare. 
 Fişa 4: Produsul cartezian a două mulţimi: Produsul cartezian a două mulţimi este 
mulţimea formată din perechile ordonate de numere (x,y), unde x este element din prima 
mulţime, iar y din a doua. 
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313. COMUNICAREA ÎN GRUP 
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          Pentru evoluţia copilului comunicarea constituie unul dintre aspectele fundamentale ale 
adaptării. Ea este în acelaşi timp un factor de echilibru al copilului cu mediul înconjurător şi are o 
serie de componente formative. Comunicarea nonverbală, cum ar fi gestica, mimica, postura, este 
foarte activă. Comunicarea nonverbală se subordonează comunicării verbale. Perioada școlară este 
una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică cu influenţe asupra evoluţiei biopsihice 
ulterioare. Copilul școlar traversează etapa cunoaşterii prin lărgirea contactelor cu mediul social şi 
cultural din care asimilează modele de viată. 
          În această perioadă apar contradicţii cum ar fi contradicţia dintre cerinţele interne, aspiraţiile, 
interesele copilului şi posibilităţile de a fi satisfăcute. O altă contradicţie este aceea din planul 
cunoaşterii. Dezvoltarea imaginaţiei  permite copilului să se transpună în orice situaţie, chiar şi 
fantastică, pe când în realitate situaţiile de viaţa sunt foarte restrânse si banale. Legate de această 
contradicţie se dezvoltă dorinţa de a crea, de a schimba. În perioada școlară mare se menţine o 
oarecare opoziţie faţă de adult, cu tendinţa însă la reconciliere. Se observă dorinţa copilului de a fi 
de folos adultului, imită discret conduitele adulţilor, participă la activităţi ocupaţionale ale acestora. 
Capacitatea de învăţare devine activă si e dublată de dorinţa de cunoaştere. În acest context copilul 
e interesat de natură, plante, animale. Întrebările “De  ce?” sunt destinate cunoaşterii şi sesizării 
relaţiilor dintre obiecte sau situaţii.  Jocul capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcţii 
formative, funcţii de relaxare, funcţii de facilitare a adaptării copiilor la aspecte mai complexe ale 
mediului înconjurător, funcţii de umanizare, etc. Funcţiile mintale îşi amplifică forţele, eficienta, 
dar şi structura datorită dezvoltării capacităţilor simbolistice. 
          În comunicare interesează fluxul verbal, gestica cât şi tăcerea. Comunicarea nonverbală 
devine mai discretă la școlari şi însoţeşte comunicarea verbală. În vorbire încep să fie folosite 
numeroase adjective, structuri comparative şi de evaluare. Se dezvoltă cerinţa internă de folosire de 
cuvinte noi, de creaţii verbale si fantezii verbale.Unele însuşiri dobândite în perioada școlară devin 
stabile: spiritul de competiţie, cooperarea, altruismul. 
           Comunicarea este o modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială, un schimb 
continuu de diferite mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relaţie interumană durabilă 
pentru a influenţa menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup.  
           Comunicare reprezintă: înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură. Cam acestea ar fi 
sinonimele care ne sunt oferite de către dicţionarul explicativ pentru comunicare. Deşi pare simplu, 
înţelesul comunicării este mult mai complex şi plin de substrat. Comunicarea are o mulţime de 
înţelesuri, o mulţime de scopuri şi multe metode de exprimare şi manifestare. Nu există o definiţie 
concretă a comunicării însă se poate spune cel puţin că , comunicarea  înseamnă transmiterea 
intenţionată a datelor, a informaţiei.  
          Comunicarea se realizează pe trei niveluri: logic, paraverbal, nonverbal. Dintre acestea, 
nivelul logic ( cel al cuvintelor, al vorbelor ) reprezintă 7% din totalul actului de comunicare; 38% 
are loc la nivel paraverbal ( ton, volum, viteza de rostire…) şi 55% la nivelul nonverbal ( expresia 
facială, poziţia, mişcarea, îmbrăcămintea …) . Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii, 
comunicarea  poate fi eficace. Dacă însă între aceste niveluri există contradicţii, mesajul transmis nu 
va avea efectul scontat.  
         Astfel se remarcă tipurile de comunicare: 

• Comunicarea intrapersonală (comunicarea în şi către sine) 
• Comunicarea interpersonală (comunicarea între oameni) 
• Comunicarea de grup (comunicarea între membrii grupurilor si comunicarea dintre 
oamenii din grupuri cu alţi oameni) 



• Comunicarea de masă (comunicarea primită de la sau folosită de un numar mare de 
oameni) 

          Scopul comunicării este de a informa, a înştiinţa, a spune, a face cunoscut, a descrie, a 
convinge, a transmite ceva.Transmiterea informaţiei este nemijlocit legată de comunicare. Orice 
comunicare aduce negreşit informaţie, pentru că a comunica înseamnă şi a informa, dar 
comunicarea nu poate fi doar o modalitate de informare, un simplu schimb de informaţii, ea este un 
proces mult mai complex care presupune pe lângă informaţie şi înţelegerea acelei informaţii şi a 
cadrului relaţional care să-i ghideze şi să-i fixeze semnificaţia. Astfel, o propoziţie într-o limbă 
necunoscută există ca informaţie, dar în absenţa cunoaşterii limbii, deci a înţelegerii ei, ea nu ne va 
comunica nimic. 
          Comunicarea, ca proces de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi / grupuri şcolare, 
va avea rezultate pozitive şi eficiente în rândul copiilor şi al cadrelor didactice. Copiii care simt 
nevoia să comunice şi să fie ascultaţi, vor fi iniţiaţi în schimbul de informaţie, vor fi dirijaţi în 
voinţa lor de comunicare, învăţaţi să se autocritice şi să critice vor ajunge să respecte identitatea 
fiecărui partener de comunicare. Comunicând eficient, copiii vor respecta sentimentul stimei de sine 
al celuilalt, comparându-se cu cei din jur, acceptând, tolerând, încadrându-se mai bine în categoria 
învingătorilor .   
         Clasa de elevi ne apare ca fiind un cadru propice care vine în întâmpinarea satisfacerii 
trebuinţei de comunitate şi de exprimare a sentimentului de apartenenţă. Aici fiecare se află în 
compania celorlalţi, interactiunile dintre ei fiind adevarate supape prin intermediul cărora, 
descărcându-se tensiunile interne ale trebuinţei, copilul trăieşte bucuria apartenenţei sale la grup. 
Acest sentiment este, în fond, liantul care menţine şi intensifică relaţiile dintre membrii colectivului, 
conferindu-i acestuia o dimensiune sociala, cu rol “coercitiv” intrinsec asupra lor. 
           Educarea elevilor în spirit cooperant este în cele din urma o rezultantă a participării lor la 
viaţa clasei. În sens pedagogic clasa de elevi presupune reuniunea copiilor într-o unitate 
microsocială în vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative. Reuniunea asigură o anumita 
omogenitate în ceea ce priveşte vârsta, experienţa de viaţă şi gradul de instruire a membrilor 
componenţi. 
          Clasa de elevi este un grup social, care se deosebeşte de alte grupuri sociale. Notele 
definitorii ale clasei de elevi sunt structura, coeziunea, dinamica şi scopurile specifice. 
Structura clasei de elevi este generată de interrelaţiile ce se stabilesc între membrii săi. 
Interrelatiile dintre membrii clasei conduc spre o organizare structurală internă a acestuia, în care 
fiecare influenţeaza şi este influenţat de ceilalti. Aceste relaţii pot fi mai intense sau mai puţin 
intense, mai stabile sau mai puţin stabile, punându-şi amprenta asupra realizării obiectivelor 
urmărite. Dinamica clasei de elevi surprinde totalitatea transformărilor care au loc în interiorul 
colectivului, transformări care-i imprimă acestuia o anumita traiectorie. Este vorba de evoluţia 
colectivului clasei ca întreg, ca unitate de sine stătătoare şi nu de anumite modificări izolate ce se 
produc în interiorul său.  
          Ca oricare alt grup social, clasa de elevi se constituie în vederea desfăşurării unei activităţi si 
a atingerii unor scopuri fundamentale. O clasa de elevi este un grup educaţional constituit în 
vederea atingerii unor scopuri educative care, la rândul lor, sunt subordonate idealului educaţional. 
Raţiunea clasei este asigurarea conditiilor necesare in vederea dezvoltarii unei atitudini cooperant-
participative, expresie a mobilurilor fundamentale de dezvoltare a societatii umane. 
          Ca şi forme ale  comunicării din perspectiva managementului clasei de elevi, se disting: 

• Comunicarea verbală, care se realizează prin limbaj şi care are ca modalităţi de 
exprimare: comunicarea verbală simplă, convingerea şi sugestia. Atât comunicarea verbală simplă, 
cât şi convingerea exploatează funcţia cognitivă şi comunicativă a limbajului, în timp ce sugestia 
vizează folosirea funcţiilor expresive şi persuasive ale limbajului, care asigură procedeele 
schimbului de informaţie emoţională. 
Comunicarea nonverbală, formă de comunicare constituită din elemente 
paralingvistice, utilizată pentru exprimarea atitudinilor interpersonale, a stărilor psihice afective, dar 
şi pentru nuanţarea şi precizarea ideilor transmise. În relaţiile educaţionale, comunicarea nonverbală 



are un rol major, transmiţând sensuri revelatoare. Cu toate acestea are însă un grad evident de 
ambiguitate, existând riscul unor induceri în eroare, dacă nu se tine seama de context, de cultura 
căreia îi aparţin elevii, de relaţia cu cel care emite mesajul sau de starea afectivă a momentului 
respectiv. În comunicarea nonverbală se are în vedere repetarea (întărirea mesajului nonverbal) , 
substituirea (înlocuirea exprimării verbale a unei stări de spirit), complementaritatea (precizarea 
tipului de relaţie a interlocutorilor), accentuarea (a unor părţi din mesaj), ajustarea, contrazicerea.  
           Modelele de comunicare întâlnite în managementul clasei sunt: modelul procesual, modelul 
interactiv, modelul sistemic şi cel comportamental. Procesele de comunicare reprezintă practic baza 
relaţiilor interpersonale din clasa de elevi, iar funcţia metalingvistică a comunicării prezintă 
evidente implicaţii asupra acestor relaţii prin preocuparea pentru o cât mai bună înţelegere a 
mesajului transmis. 
             Având în vedere cei doi agenţi implicaţi în procesul comunicării (emiţătorul şi receptorul), 
conţinutul funcţiei metalingvistice se prezintă astfel:  pentru emiţător, preocuparea pentru orientarea 
atenţiei celui care recepţionează către ceea ce dorim să comunicăm, se realizează prin precizări 
formale, de suprafaţă, prin expresii de genul: „trebuie să priveşti problema din această 
perspectivă...”, „trebuie să ai în vedere acest aspect...” , „spunând aceasta mă refer la...”;pentru 
receptor, dacă acesta nu înţelege mesajul transmis, poate adresa întrebări de genul: „Ce vreţi să 
spuneţi?”, „La ce vă referiţi când...?”, etc. 
          În comunicarea scrisă, funcţia metalingvistică este este evidentă prin utilizarea apoziţiilor 
explicative, iar pentru delimitarea explicaţiilor suplimentare sunt utilizate paranteze, linii de pauză 
sau puncte de suspensie. Această funcţie influenţează succesul comunicării prin centrarea mesajului 
asupra codului; deşi precizările nu conţin informaţii ştiinţifice şi nu constituie practic esenţa 
comunicării, lipsa acestora poate duce la interpretări eronate ale mesajului sau la neînţelegere. 
          În activitatea profesională, pentru a se face înţeles, educatoarea trebuie să dezvolte anumite 
conduite, cum ar fi: explicarea termenilor şi a calificativelor utilizate, folosind pauze în vorbire sau 
apelând la expresii suplimentare; precizarea punctelor de vedere, a perspectivelor din care 
educatoarea abordează o situaţie, de învăţare normală sau de criză, obişnuindu-i pe elevi să practice 
şi ei acelaşi stil metalingvistic; anticiparea încă din timpul proiectării conţinutului informaţional a 
multor nelămuriri ce pot apărea în timpul desfăşurării activităţii.  Pentru faptul că elevii, în cele mai 
multe cazuri, nu pun întrebări şi nu solicită lămuriri suplimentare (ca efect al comunicării 
unidirecţionale sau din lipsă de curaj), aceştia trebuie învăţaţi să recepteze activ informaţiile, să le 
treacă prin filtrul propriei personalităţi, să le supună propriei judecăţi de valoare. Educatoarea are 
datoria de a stimula gândirea critică a elevilor, de a solicita în permanenţă opinia acestora şi propria 
interpretare. În comunicarea interpersonală în cadrul relaţiilor educaţionale paraverbalul şi 
nonverbalul au un rol important. 
          În calitate de manager al clasei, educatoarea are obligaţia de a respecta câteva reguli ale 
paraverbalului: volumul vocii să varieze în funcţie de momentul discursului (mai tare şi cu mai mult 
entuziasm la început şi la final, pentru a accentua obiectivele şi concluziile), adaptat ambianţei 
(volumul vocii ridicat într-o sală mare, redus într-o sală mai mică); trebuie evitată impresia de ţipăt; 
ritmul vorbirii trebuie să fie variat, pentru a se evita monotonia. Se vorbeşte mai rar atunci când se 
subliniază ideile principale şi se păstrează un ritm alert la pasajele de tranziţie, descriptive sau 
familiare elevilor; „sunetele fără cuvinte”, ruperile dese de ritm afectează modul de înţelegere al 
mesajului şi trebuie evitate, dar o pauză în vorbire la un moment oportun poate capta atenţia şi 
pregăteşte clasa pentru o idee importantă. Ritmul poate fi corectat de mişcări corporale adecvate; 
tonalitatea trebuie să fie în general normală, însă ridicarea sau coborârea bruscă a tonului poate 
sublinia o idee importantă (sau calma o situaţie „turbulentă”); articularea cuvintelor trebuie să fie 
clară, corectă distinctă.  
          Nonverbalul priveşte modul în care privirea, corpul, gesturile, mimica însoţesc discursul 
verbal, întărind, sau dimpotrivă, reducând efectele acestuia asupra clasei. Acest „mod de exprimare” 
este cu precădere inconştient –spre deosebire de limbajul verbal şi paraverbal- ca urmare 
posibilităţile de a-l controla fiind reduse. Pentru că este foarte important ca mesajul verbal, uşor de 
manipulat, să fie în concordanţă cu mesajele nonverbale, care sunt mai greu de controlat,  există în 



prezent diverse discipline care studiază aspectul fizic, poziţia corpului, mişcările corpului, gesturile 
mâinilor, privirea, mişcările ochilor. Pentru că prima impresie se schimbă foarte greu, cadrele 
didactice trebuie să aibă în vedere tot timpul limbajul nonverbal care, la fel ca şi cel paraverbal, 
poate fi mai uşor de controlat pe măsură ce acumulăm experienţă. Astfel vom putea prin anumite 
gesturi corporale sau atitudini să influenţăm pozitiv încrederea celui cu care comunicăm, să 
detensionăm o situaţie de criză, să ne eficientizăm discursul. O comunicare asertivă poate 
transforma elevii din ascultători pasivi, indiferenţi, în parteneri activi, interesaţi, implicaţi în 
situaţiile educaţionale. 
          Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare. Profesorii pe care îi preferă elevii 
şi cărora le comunică problemele pe care le au, sunt cei care ştiu să asculte. Unele probleme pe care 
le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al ascultării, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia să-
şi exprime dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge 
singur la o soluţie. 
             Ascultarea poate fi de două tipuri: pasivă – elevul vorbeşte, dar nu ştie dacă este 
ascultat(cealaltă persoană îl priveşte, dar nu îi oferă niciun indiciu că îl ascultă, se gândeşte la 
altceva, se ocupă cu altceva sau priveşte în altă parte); activă, care se poate realiza prin următoarele 
modalităţi:Semne prin care îi arătăm că îl ascultăm şi îl încurajăm să continue: ne uităm la el, ne 
aplecăm spre el, dăm aprobator din cap, spunem”da”,  „continuă”; tonul vocii – dacă vorbim pe un 
ton calm avem mai multe şanse de a obţine un comportament dorit din partea elevului, decât dacă îi 
vorbim pe un ton ridicat. Se poate constata că unii copii, chiar şi atunci când doresc să comunice cu 
colegii lor, nu vorbesc, ci strigă. Aceşti copii acasă sunt certaţi frecvent şi, în felul acesta ei au 
învăţat că singura modalitate prin care se pot impune este prin ridicare tonului. Vorbirea calmă 
aplanează conflictele. 
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- Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, ediția a II-a, revăzută și adăugita, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2008 

 
 

314. VOLUNTARIATUL ŞI DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ  
LA ŞCOLARII MICI 

 
Secretar prof. Mihai Iuliana-Ionica 

Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni, jud. Ialomița 
 
De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca 

alţii să le poată folosi în voie. Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot 
atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie şi are ca scop să îi facă pe elevi să iubească şi să respecte cartea care le poate satisface 
interesul pentru a cunoaşte viaţa. 

 
Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: 

 aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre 
realitate; 
 o aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 
estetice; 

http://www.librarie.net/carti/16811/Instruirea-scolara-Perspective-teoretice-si-aplicative-editia-a-II-a


 o aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 
deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare 
corectă şi expresivă. 

 
Factorii care influenţează performanţa elevilor în domeniul lecturii, evidenţiaţi de studiul 

PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) 
 Locul lecturii în programul şcolar; 
 Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit – scrisului; 
 Formarea cadrelor didactice; 
 Diversitatea suporturilor de lectură, a materialelor didactice; 
 Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească; 
 Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele 
citite; 
 Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei; 
 Accesul la calculator şi la Internet; utilizarea software-ului educaţional pentru dezvoltarea 
competenţelor de citire; 
 Absenteismul; 
 Atitudinea familiei faţă de lectură.  
A. Activităţile de stimulare a lecturii: Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o 
muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, 
voinţă. 

 
1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: 
 

 ora de lectură distinctă în orarul săptămânal; 
 secvenţe didactice de 15 - 20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun; 
 ca activităţi de sine stătătoare, în cadrul orelor din trunchiul comun, în lecţii care 

presupun învăţarea pe bază de proiect. 
 
2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs/ 
 

• ca activităţi extracurriculare; 
• ca activităţi complementare în cadrul Programului „Şcoala după şcoală” 

 
B. Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit - scrisului: 

realizată în cadrul ERR (Revocare, Realizarea sensului, Reflexie), deoarece noua modalitate de 
desfăşurare a activităţii didactice asigură o mai bună corelare gândire – învăţare. 

 
Evocarea face apel la cunoştinţele însuşite de către elevi despre o temă sau un anumit 

subiect. Astfel, se va putea face legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea 
informaţiilor ştiute cu cele noi, asigură trăinicia celor din urmă. 

 
Realizarea sensului asigură înţelegerea sensului noilor informaţii şi a semnificaţiei acestora. 

Este cunoscut faptul ca ceea ce este înţeles este învăţat mai uşor. 
 
A treia etapă a cadrului este Reflecţia. Ea integrează noile cunoştinţe în sistemul celor vechi, 

asigurând legătura între ele şi dând posibilitatea expunerii libere a "noului" aflat. Aceasta etapă îi 
ajută pe elevi să pătrundă în esenţa faptelor şi ne dă o imagine clară asupra reuşitei totale. 

C. Formarea cadrelor didactice prin participare la cursurile de formare; 
 
D. Diversitatea suporturilor de lectură, a materialelor didactice 
 



Elevul trebuie să ia contact cu cărţi de dimensiuni diferite, cu font adaptat vârstei şi imagini 
sugestive, albume, enciclopedii, dicţionare, reviste, bandă desenată, cărţi în format electronic; texte 
literare/ texte nonliterare. 

 
E. Varietatea abilităţilor şi strategiilor de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească 

are un rol foarte mare în apropierea elevilor către carte. 
În clasa I un rol important îl au povestirea învăţătorului şi conversaţia problematizată, care 

menţin vie relaţia dascăl - elev. După studierea textelor din abecedar, se pot recomanda lecturi 
potrivite vârstei, pe marginea cărora se poartă discuţii. În clasele următoare elevul trebuie încurajat 
să îşi formeze capacitatea de a reflecta, de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică. 

 
Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Foarte apreciat de 

elevi este şi jocul cu versurile: învăţătorul recită unu-două versuri dintr-o poezie, iar elevii continuă.  
Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti constituie un alt important mijloc de îndrumare 

a lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii pot face 
comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

 
La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. După studierea unor 

autori elevii sunt stimulaţi să citească şi alte opere scrise de aceştia. 
 
Se pot întocmi portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date 

biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, prilej cu care curiozitatea şi interesul pentru lectură 
creşte. 

 
Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori, reprezintă, de asemenea, un mijloc de 

îndrumare a lecturii particulare. Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o 
temă anume ce pot fi lecturate de elevi. 

Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură, fiind printre cele mai 
atractive forme de stimulare a lecturii elevilor. 

 
Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare îi stimulează pe elevi să citească 

mai mult din dramaturgia românească. 
F. Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei 
 
În fiecare unitate şcolară biblioteca trebuie să fie funcţională. Elevii trebuie înscrişi şi este 

important să monitorizăm accesul lor la bibliotecă. 
Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii 

de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii şi învăţător, se 
stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor. Sala de clasă trebuie să 
fie un mediu stimulativ pentru achiziţii lingvistice. 

În scopul apropierii de carte ca de un obiect special se pot organiza activităţi interesante la 
bibliotecă. O astfel de activitate este cea de sortare a cărţilor dintr-o serie de materiale (periodice, 
alte materiale), cele care sunt cărţi, separate de cele care nu sunt cărţi. Apoi sortarea cărţilor după 
tip: cele care sunt cărţi de poveşti, de poezii, cărţi de ştiinţe, albume, dicţionare, etc. 
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315. INIŢIATIVE DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢÂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
Prof. Seimeanu Anca 

Sc. Gim. Voievod Litovoi Tg-jiu 
 
Invaţămţântul urmareşte realizarea idealului educaţional derivat din tradiţiile, valorile  

democratiei şi aspiraţiile societăţii romaneşti  contribuind la păstrarea identităţii naţionale. 
Finalitatea şcolii romaneşti se realizează prin strategii si tehnici moderne adaptate  cerinţelor 

actuale, dar în acelaşi timp ancorate în tradiţiile poporului român. 
Valorificarea experienţei didactice în vederea obţinerii calitatii in educatie se realizeaza prin 

aplicarea strategiilor moderne de lucru  şi în acelaşi timp păstrarea integrităţii cultural şi tradiţiilor 
naţionale. 

O metaforă des utilizată atunci când se vorbeşte despre educaţie şi formare se referă la 
lumină şi iluminare.  

Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, dumerire, scoatere la suprafaţă a adevărului, înţelegere 
şi revelare. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera 
luminii adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, a valorii.  

Metafora este clar explicitată în filosifia antică, dar primeşte o consistenţă cu totul deosebită 
în creştinism. ,,Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i  s-a dat omului spre 
rezolvare.’’ 

Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii despre cum este bine să fie crescut un 
copil, se ocupă de el părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile 
profesioniştilor, nu se poate nega valoarea primelor orientări, emise în cadrul intim, familial. Oricât 
de amplă şi de sofisticată ar fi educaţia realizată de către şcoală, nu se pot neglija în nici un caz ,,cei 
şapte ani de acasă ...’’ 

Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la 
dilemele modelării umane. 

Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. 
Transmis intuitiv sau pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă 
a individului, din leagăn până la mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin 
exemplaritatea sa teoretică, ci prin subtibilitatea răspunsurilor concrete, prin bogăţia şi adecvarea lor 
la chemările realităţii prin funcţia sa înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare a actelor pe care 
urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de respectat decât crezuri cum ar fi : ,,Omul cât trăieşte 
învaţă’’, ,,Învăţătura bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa de mititel este mult mai uşurel’’, ,,Ce înveţi 
la tinereţe aia ai la bătrâneţe’’, ,,Frumuseţea vestejeşte, iar înţelepciunea creşte’’, ,,Multe greşeşti, 
multe înveţi’’ etc.  

Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat apariţia 
treptată, în fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile şi forme, care 
au alcătuit sistemul de învăţământ al acelei ţări. 

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere şi 
dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale 
cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu 
aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic.  

Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o tactică 
folosită de societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv remodelarea 
comportamentului pedagogic în perspectiva amplificării randamentului în prestaţia efectuată. 
Educatorul este agentul uman care mediază decisiv orice schimbare / inovare în cadrul 
învăţământului. 

Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :  



- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi creative, 
angajare şi responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi taxonomică a 
obiectivelor. 

Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini 
şi ridică, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold felului său 
de a fi, nu direcţionat de către tine, ci de ceea ce descoperă el că i se potriveşte, nu oferindu-i 
adevărul de-a  gata, ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l găsi.  

Trebuie să fii de acord că preceptele avansate de tine nu coincid întodeauna cu ceea ce el 
poată să facă, unele dintre ele limitându-i evolutia. Principiul de bază ar fi eliberarea lui de 
constrângerile tale sau ale altora, pentru a le descoperi şi respecta ... pe ale lui. 

Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire, 
încălcare a regulilor venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului trebuie să i 
se recunoască şi dreptul de a încălca, de a construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el 
poate şi speră să întreprindă. Acesta nu trebuie să conducă la o libertate exagerată, ci la o asumare 
cât se poate de responsabilă a propriului destin. Libertatea persoanei este derivată şi câstigată din 
felul cum are loc raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de mai sus.  

- îmbogăţirea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfecţionarea disciplinelor 
consacrate, introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică, educaţia pentru pace, 
sunt domenii noi de cunoaştere ) ;  

- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului ( ridicarea statutului activităţilor practice ; 
practica trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii ) ;  

- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei.  
- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea 

diferenţiată a elevilor, variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum comun de 
performanţe şcolare – baremuri şcolare minimale ) ;  

- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală şi de 
suporturile tehnice ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură a 
culturii, dar există, ne invadează, ne infestează. Din punct de vedere expresiv, cyber cultura este mai 
aproape de interesele tinerilor, prezentându-se sub formă de jocuri, videoclipuri, chat-uri, etc.  

Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile tehnologii 
digitale. 

Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă, de 
instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate în 
instituţiile şcolare.  

Noile sisteme de concectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale, 
imaginative sau inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios şi, 
mai ales, în mod univoc. Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă de la 
statutul de utilizator la cel de producător de idei, de sensuri, de trăiri. Oricât de performantă ar fi 
noua tehnologie, aceasta se cere a fi completă cu strategii tradiţionale clasice de formare a 
abilităţilor umane. E bine să ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii din preajma 
noastră. Uneori, e mai dificil sa comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care sunt departe.  

Toate aceste trei direcţii, vizează formarea omului astfel încât acesta să poată face faţă 
schimbărilor la care este supus mediul său fizic. 
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Gustul pentru lectură se formează încă de la vârste fragede, în familie. Dar câte mame mai 

stau să citească poveşti şi basme copiilor ? Câţi părinţi urmăresc împreună cu copiii un film 
educativ ? Câţi părinţi selectează cărţile sau emisiunile TV ? Câţi părinţi comentează activitatea de 
la şcoală cu copiilor lor ?          

Să nu uităm, că scopul lecturii,  este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură 
comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să 
interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la 
frumosul din natură şi la cel creat de om .La vârsta şcolară mică se pun bazele formării 
personalităţii copilului: valorificarea capacităţilor intelectuale prin formarea unei motivaţii 
intrinseci pozitive, dezvoltarea intereselor, asigurarea echilibrului emoţional, formarea unei imagini 
despre sine şi despre alţii, capacitatea de a opera cu criterii morale şi de adaptare normativă. 

Evoluţia individului uman are loc pe baza unor legităţi proprii ale căror mecanisme sunt 
ereditatea, mediul şi educaţia. La vârstele mici, factorii biologici imprimă evoluţiei copilului un ritm 
alert. Dar dezvoltarea psihică şi socială este dependentă de experienţa de viaţă, de acumulările şi 
conduitele exersate şi concretizate în priceperi, deprinderi şi obişnuinţe, de structurile generate de 
procesele de acomodare la mediul concret. Achiziţiile în planul proceselor, funcţiilor şi 
caracteristicilor psihice se structurează în comportamente diferenţiate pe vârste şi individual. 
Valorificarea de către copil a datelor ereditare prin experienţe proprii în anumite cadre de mediu vor 
duce la construirea unei identităţi proprii şi definitorii. Între nivelul dezvoltării individuale şi 
calitatea învăţării există o relaţie de interdependenţă.  

Efectele învăţării se evidenţiază mai pregnant în copilărie şi tinereţe datorită plasticităţii, 
permeabilităţii şi receptivităţii mai pronunţate la această vârstă. La rândul său, învăţarea este 
dependentă de nivelul dezvoltării. Aprecierea nivelului de dezvoltare al individului se face în 
funcţie de gradul maturizării şi dezvoltării sale psiho-individuale şi psihosociale permiţând evaluări 
şi previziuni cu privire la integrarea lui socială, la comportamentul real sau probabil. Esenţa acestor 
fenomene se particularizează în funcţie de vârstă şi se individualizează în funcţie de interacţiunea 
ereditate-mediu-educaţie, fapt care impune din punct de vedere pedagogic adoptarea unor strategii 
instructiv-educative adecvate evoluţiei subiecţilor. Tendinţa ultimilor ani, în ceea ce priveşte 
studierea limbii române în învăţământul primar, înclină către iniţierea elevilor în primul rând, în 
actul comunicării pentru formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională, capabil să înţeleagă 
lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, 
sentimente, opinii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea 
unor probleme concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul 
de învăţare. Atenţia care se dă comunicării în clasele primare şi nu numai, nu este întâmplătoare. 
Elevii sunt pregătiţi pentru viaţă şi în viaţă, în primul rând, ei comunică. Limba română, ca limbă 
maternă şi ca obiect de studiu, ocupă locul central în ansamblul general de pregătire al elevilor, 
fiind principalul mijloc de comunicare şi informare. A comunica este numai aparent uşor. Trebuie 
să cunoşti şi să stăpâneşti regulile fără de care mesajul transmis nu este perceput sau nu produce 
efectele dorite.     

Curriculum-ul actual promovează sistemul comunicativ-funcţional, sistem ce presupune 
formarea integrată a capacităţilor de receptare/ exprimare orală şi a celor de receptare a mesajului 
scris şi de exprimare scrisă. Calitatea procesului de comunicare eficientă va duce în final la 
formarea capacităţii de comunicare corespunzătoare pentru tinerii pe care îi formăm. Un alt element 
care se urmăreşte prin intermediul predării integrate constă în faptul că obiectivele nu mai vizează, 
în mod expres, asimilarea de cunoştinţe, ci ele se formează în situaţii concrete de comunicare. Noua 



abordare impune ca o necesitate formarea elevilor în spirit activ-participativ, dezvoltă la elevul de 
vârstă şcolară mică un ansamblu de atitudini şi motivaţii ce-l vor ajuta în continuare în studiul 
limbii şi literaturii române, stimulează interesul pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor 
elementare de comunicare. Comunicarea este deosebit de importantă. Ea poate fi grea sau 
plictisitoare dacă nu este bine organizată, cu obiective clare, nu se realizează în forme de activitate 
variate şi atrăgătoare. În lecţii nu vom transmite reguli pe care elevii să le înveţe, ci vom forma şi 
consolida deprinderi de comunicare. Şcolarii înţeleg logica  limbii, bogăţia ei şi se deprind să 
folosească  în mod corect şi conştient, atât în vorbire, cât şi în scriere, o exprimare corectă. Ei 
reuşesc să înţeleagă mai bine gândurile altora şi să se folosească de limbă ca mijloc de  comunicare, 
de acumulare a unor cunoştinţe. Învăţarea cunoştinţelor de limbă asigură, în acelaşi  timp, 
cultivarea  „zestrei”  lingvistice  a  copiilor şi contribuie la stimularea  proceselor de cunoaştere, a 
gândirii  abstracte, în mod deosebit. Privit  în  contextul prezentat mai sus, scopul  fundamental al 
studiului  limbii române este cultivarea limbajului elevilor, înţelegând prin limbaj, procesul de 
exprimare a ideilor  şi  sentimentelor  prin  mijlocirea  limbii. Această disciplină are un pronunţat 
caracter practic, deşi operează cu abstracţiuni. Finalitatea studierii acestei discipline nu o constituie 
acumularea unui anumit număr de reguli, fără ca acestora să  li se asigure o valoare  funcţional - 
practică. A  nu  ţine seama de acest lucru înseamnă a face de-a dreptul imposibilă însăşi învăţarea 
regulilor şi normelor gramaticale, deoarece acestea nu pot fi însuşite decât prin procesul aplicării lor 
în practica exprimării. Cunoscându-se  faptul că în  studiul  limbii se operează cu abstracţiuni,  este 
cât se poate  de  elocvent rolul pe  care-l  are  această disciplină  în dezvoltarea  gândirii logice a 
elevilor. Acest adevăr este şi mai relevant dacă se are în vedere legătura indisolubilă dintre limbă şi 
gândire, faptul că  gândirea se concretizează prin intermediul limbii.  

Cultivarea limbajului oral şi scris se realizează practic prin toate disciplinele de învăţământ 
ale ciclului  primar, cu precădere  prin obiectul  limba română. Rafinarea  exprimării, 
diversificarea  şi  nuanţarea  ei  depind  de  modul de stăpânire a resurselor limbii române, de 
operaţionalizarea normelor gramaticale într-o  situaţie de comunicare. Descrierea categoriilor 
gramaticale, efectuarea analizelor sintactice şi morfologice, prezentarea teoretică, toate vor fi 
subordonate actului comunicării. Realizarea unei exprimări corecte, expresive şi nuanţate, civilizate, 
presupune un efort de elaborare privind alegerea cuvintelor, organizarea contextului sub 
coordonarea normelor standard de constituire şi operaţionalizare a limbii. Învăţarea limbii se 
realizează în situaţii simulate de viaţă, contribuind astfel nu numai la dezvoltarea limbajului activ, ci 
şi la cultivarea unui simţ lingvistic, la sesizarea semnificaţiilor sociale şi funcţionale ale limbii, 
pregătind elevii pentru cunoaşterea şi întrebuinţarea stilurilor funcţionale ale limbii literare. 
Deficienţele de exprimare, care îngreunează comunicarea verbală, vizează, în general: sărăcia 
vocabularului, decalajul mare între vocabularul activ şi cel pasiv, folosirea unor cuvinte a căror 
semnificaţie nu a fost corect înţeleasă. Curriculumul de limba română pentru învăţământul primar, 
componentă fundamentală a parcursului de învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii 
obligatorii, insistă asupra dezvoltării competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă a 
copiilor, precum şi pe structurarea la elevi a unui sistem de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja 
studiul limbii române, vor forma la elevi deprinderi de civilizaţia comunicării, dezvoltând armonios 
personalitatea micilor şcolari sub aspect atitudinal şi comportamental. În societatea de azi, din cauza 
altor componente informative – radioul, televiziunea, cinematograful şi Internetul – cartea  poate 
trece aproape neobservată.             

Fără a minimaliza importanţa celorlalte mijloace moderne de informare şi culturalizare, 
trebuie spus că nimic nu poate înlocui cartea. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură 
sistematică a individului şi a societăţii.              

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească cartea, să 
le satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, copiii află multe 
lucruri despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, despre 
evenimente şi personalităţi literare, artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. Cărţile 
le vorbesc şi despre sentimentele omeneşti, despre prietenie, cinste,omenie. Citirea cărţilor 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la dezvoltarea 



exprimării. Eroii cărţilor devin modele pentru elevi. Copiii au impresia că participă direct la fapte şi 
evenimente din cuprinsul cărţii. Pe unii eroi îi iubesc, pe alţii îi urăsc. Ceea ce citesc în copilărie se 
întipăreşte în amintirea lor pentru toată viaţa şi influenţează dezvoltarea personalităţii. Lectura oferă 
copilului posibilitatea de a-şi completa singur cunoştinţele, de a le îmbogăţi.            

Gustul pentru citit se formează  printr-o muncă perseverentă a factorilor educaţionali 
(familia şi şcoala). Pentru a fi eficientă lectura necesită nu numai îndrumare ci şi control. Deoarece 
în programa şcolară nu era prevăzută, la disciplina Limba şi literatura română, o oră specială, de 
lectură, am propus elevilor, la clasa a II-a şi a III-a opţionalul Literatura pentru copii. Astfel, pe 
parcursul acestor ore poate fi îndrumată şi verificată lectura elevilor.             

Forma de îndrumare a lecturii folosită cel mai des este povestirea. Elevii citesc povestirea, 
de regulă acasă, iar în oră povestesc lectura citită. Conţinutul povestirii este redat de mai mulţi elevi 
ceea ce duce la activizarea şi antrenarea lor în activitate. Elevii se întrec în a povesti cât mai mult şi 
mai frumos, antrenând astfel şi pe cei mai puţin dornici de lectură. Deoarece şi familia are un rol 
important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, am încercat să implic şi părinţii 
elevilor în anumite acţiuni. Au fost invitaţi să participe la concursurile, şezătorule organizate. Fiind 
prezenţi au avut ocazia de a observa  cum se prezintă fiecare copil. Au fost îndrumaţi cum să 
acţioneze, pentru a-i obişnui pe copii să lectureze. Am recomandat părinţilor, să povestească 
copilului, în fiecare zi câte o poveste, ţinând cont şi de dorinţa lui de a reasculta o poveste foarte 
îndrăgită. Să roage copilul să povestească pentru a-i îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi de 
redare a informaţiilor. Am amintit faptul că, stând un număr mare de ore în faţa calculatorului, 
copilul întâmpină numeroase probleme în redarea unei întâmplări reale sau din lecturile sale.            

Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectură, dar un alt fel de lectură - cea a semnelor de 
circulaţie, a comportamentului, a culorilor, a reacţiilor celorlalţi. Orice călătorie prin şi în afara 
localităţii este, de asemenea, un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru amintiri şi impresii. 
Am sugerat părinţilor, ca în momentele lecturii, copilul să fie încurajat să redea prin desen ceea ce a 
înţeles  sau să asculte muzică potrivită textului audiat. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea 
cognitivă şi emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la dezvoltarea 
armonioasă, evitând comparaţiile cu alţii copii şi observaţiile care îi pot inhiba.            

Acţiunile întreprinse cu biblioteca scolii, au dat roade. Încă din clasa I, când am vizitat 
întreaga şcoală, am intrat şi la bibliotecă. Au avut posibilitatea de a vedea rafturile cu cărţi, fişele cu 
evidenţa cititorilor, registrul în care sunt trecute cărţile existente în bibliotecă. Deşi au putut citi 
numai la sfârşitul clasei I, elevii au împrumutat diferite reviste sau albume cu imagini, pe care le-au 
„citit”.            

“Minibiblioteca clasei” – fiecare elev a adus câte o carte şi am realizat o mică bibliotecă. 
Am notat toate cărţile într-un „registru”. S-a făcut un instructaj, despre rolul bibliotecii din clasă, 
despre cum trebuie să se păstreze aceste cărţi, despre modul cum trebuie să fie citite, fără a fi rupte, 
pătate sau pierdute. Elevii au posibilitatea să împrumute cărţi, dar trebuie să noteze titlul cărţii luate 
în „registrul” de evidenţă, data când a luat-o şi când a adus-o.            

Realizarea unui catalog al cărţilor din biblioteca personală şi selectarea acestora după 
conţinut. Dacă la început, unii au notat un număr mic de cărţi, la anumite intervale de timp, au mai 
apărut şi altele.       

Acţiunile prezentate au contribuit atât la formarea şi dezvoltarea gustului pentru 
lectură,   îmbogăţirea şi activizarea vocabularului precum şi la dezvoltarea capacităţii de exprimare 
orală şi scrisă, a elevilor.             

Îndrumarea lecturii se face şi prin formarea bibliotecii în clasă, precum şi prin indicaţii în 
formarea bibliotecii personale de acasă. Pentru realizarea unei biblioteci în clasă elevii şi învăţătorul 
aduc cărţi, se fixează un bibliotecar elev şi apoi se procedează la împrumutarea cărţilor. Pentru a fi 
implicaţi activ în căutarea şi citirea cărţilor elevii sunt solicitaţi să realizeze fişe de autor pentru 
fiecare din scriitorii pe care îi citesc. Aceste fişe cuprind date biografice, titluri de cărţi din opera 
acestora. În acest fel vor fi stimulaţi să caute şi alte cărţi ale autorului respectiv, pe lângă cele deja 
cunoscute. Jocurile literare sunt mijloace pasionante care-i invită pe copii la lectură. “Povestirea în 
lanţ” este un joc prin care conţinutul poveştilor citite este redat de cât mai mulţi elevi.  Povestea este 



cunoscută de toţii elevii. Elevii sunt aşezaţi în cerc formând un “lanţ”. Este numit primul elev să 
povestească. Acesta povesteşte un fragment, altul continuă povestirea de acolo de unde s-a oprit 
primul şi tot aşa până la sfârşitul acesteia. Copilul care nu poate continua povestirea “rupe lanţul” şi 
drept pedeapsă trebuie să citească cu o lectură mai mult.  Alt joc Recunoaşteţi povestirea place mult 
elevilor şi îi determină să citească povestirea pentru a putea câştiga jocul. Elevii sunt împărţiţi în 
grupe de câte patru. Se prezintă câte un fragment dintr-o povestire şi li se cere să recunoască titlul şi 
autorul. Câştigă cei care au recunoscut toate povestirile. La fel se desfăşoară şi jocul Recunoaşteţi 
personajul, cu deosebirea că din fragmentele prezentate trebuie să recunoască numele personajului 
şi titlul povestirii.           

În afară de citirea independentă am folosit şi citirea în colectiv. Această citire se realizează 
de către învăţător sau câţiva copii care citesc mai bine şi are rolul de a aprofunda şi a purta discuţii 
pe marginea lecturii citite. Citirea lecturii cu voce tare îi determină şi pe alţii care citesc mai dificil 
sau într-un ritm mai lent să asculte cu plăcere, putând astfel să participe la discuţiile despre 
conţinutul povestirii citite, să evidenţieze trăsăturile personajelor, să explice cuvinte sau expresii 
mai puţin cunoscute.             

Pentru a stimula interesul şi curiozitatea elevilor pentru lecturile pe care le au de citit, 
acestea pot fi citite parţial în clasă, continuarea lecturii  urmând să o citească fiecare acasă pentru a 
observa ce s-a întâmplat mai departe în povestire.             

Dramatizările după diferite lecturi “Doi prieteni”, “Bunicul”, “Puişorii” i-au determinat pe 
copii să participe cu mult entuziasm la citirea şi redarea conţinutului acestora. Foarte îndrăgite de 
copii sunt diafilmele. Ele prezintă opera în imagini, astfel că elevii vin mai repede în contact cu 
conţinutul lecturii. De asemenea discurile sau CD-urile cu poveşti îi atrag în mod deosebit.             

Lecturile citite sunt notate pe caiet sub formă de scheme. Aceasta permite realizarea  unei 
clasificări a elevilor. Cei care citesc mai mult se situează pe primele locuri iar la sfârşitul anului 
şcolar vor primi o diplomă. Astfel creşte interesul celor care citesc mai puţin sau uită să citească. 
Rezultatul acumulărilor pe parcursul orelor de opţional se poate concretiza în compunerea de poezii 
sau scurte povestiri care sunt adunate la sfârşitul anului şcolar în revista clasei.   
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317. EDUCAȚIA ELEVILOR 

 
Prof.  Avrigeanu Ecaterina 

Şcoala Gimnazială Coșereni, Jud. Ialomița 
 

          Perioada școlară este una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică cu influenţe asupra 
evoluţiei biopsihice ulterioare. Copilul școlar traversează etapa cunoaşterii prin lărgirea contactelor 
cu mediul social şi cultural din care asimilează modele de viată. 
         Clasa de elevi ne apare ca fiind un cadru propice care vine în întâmpinarea satisfacerii 
trebuinţei de comunitate şi de exprimare a sentimentului de apartenenţă. Aici fiecare se află în 
compania celorlalţi, interactiunile dintre ei fiind adevarate supape prin intermediul cărora, 
descărcându-se tensiunile interne ale trebuinţei, copilul trăieşte bucuria apartenenţei sale la grup. 
Acest sentiment este, în fond, liantul care menţine şi intensifică relaţiile dintre membrii colectivului, 
conferindu-i acestuia o dimensiune sociala, cu rol “coercitiv” intrinsec asupra lor. 
           Educarea elevilor în spirit cooperant este în cele din urma o rezultantă a participării lor la 
viaţa clasei. În sens pedagogic clasa de elevi presupune reuniunea copiilor într-o unitate 
microsocială în vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative. Reuniunea asigură o anumita 
omogenitate în ceea ce priveşte vârsta, experienţa de viaţă şi gradul de instruire a membrilor 
componenţi. 
          Clasa de elevi este un grup social, care se deosebeşte de alte grupuri sociale. Notele 
definitorii ale clasei de elevi sunt structura, coeziunea, dinamica şi scopurile specifice. 
Structura clasei de elevi este generată de interrelaţiile ce se stabilesc între membrii săi. 
Interrelatiile dintre membrii clasei conduc spre o organizare structurală internă a acestuia, în care 
fiecare influenţeaza şi este influenţat de ceilalti. Aceste relaţii pot fi mai intense sau mai puţin 
intense, mai stabile sau mai puţin stabile, punându-şi amprenta asupra realizării obiectivelor 
urmărite.  
          Dinamica clasei de elevi surprinde totalitatea transformărilor care au loc în interiorul 
colectivului, transformări care-i imprimă acestuia o anumita traiectorie. Este vorba de evoluţia 
colectivului clasei ca întreg, ca unitate de sine stătătoare şi nu de anumite modificări izolate ce se 
produc în interiorul său.  
          Ca oricare alt grup social, clasa de elevi se constituie în vederea desfăşurării unei activităţi si 
a atingerii unor scopuri fundamentale. O clasa de elevi este un grup educaţional constituit în 
vederea atingerii unor scopuri educative care, la rândul lor, sunt subordonate idealului educaţional. 
Raţiunea clasei este asigurarea conditiilor necesare in vederea dezvoltarii unei atitudini cooperant-
participative, expresie a mobilurilor fundamentale de dezvoltare a societatii umane. 
          Nonverbalul priveşte modul în care privirea, corpul, gesturile, mimica însoţesc discursul 
verbal, întărind, sau dimpotrivă, reducând efectele acestuia asupra clasei. Acest „mod de exprimare” 
este cu precădere inconştient –spre deosebire de limbajul verbal şi paraverbal- ca urmare 
posibilităţile de a-l controla fiind reduse. Pentru că este foarte important ca mesajul verbal, uşor de 
manipulat, să fie în concordanţă cu mesajele nonverbale, care sunt mai greu de controlat,  există în 
prezent diverse discipline care studiază aspectul fizic, poziţia corpului, mişcările corpului, gesturile 
mâinilor, privirea, mişcările ochilor. Pentru că prima impresie se schimbă foarte greu, cadrele 
didactice trebuie să aibă în vedere tot timpul limbajul nonverbal care, la fel ca şi cel paraverbal, 
poate fi mai uşor de controlat pe măsură ce acumulăm experienţă. Astfel vom putea prin anumite 
gesturi corporale sau atitudini să influenţăm pozitiv încrederea celui cu care comunicăm, să 
detensionăm o situaţie de criză, să ne eficientizăm discursul. O comunicare asertivă poate 
transforma elevii din ascultători pasivi, indiferenţi, în parteneri activi, interesaţi, implicaţi în 
situaţiile educaţionale. 
          Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare. Profesorii pe care îi preferă elevii 
şi cărora le comunică problemele pe care le au, sunt cei care ştiu să asculte. Unele probleme pe care 
le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al ascultării, deoarece fiind ascultat, copilul are ocazia să-



şi exprime dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge 
singur la o soluţie. 
             Ascultarea poate fi de două tipuri: 

 pasivă – elevul vorbeşte, dar nu ştie dacă este ascultat(cealaltă persoană îl 
priveşte, dar nu îi oferă niciun indiciu că îl ascultă, se gândeşte la altceva, se ocupă 
cu altceva sau priveşte în altă parte). 
 activă, care se poate realiza prin următoarele modalităţi: 

          Semne prin care îi arătăm că îl ascultăm şi îl încurajăm să continue: ne uităm la el, ne 
aplecăm spre el, dăm aprobator din cap, spunem”da”,  „continuă”etc. 
          Tonul vocii – dacă vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de a obţine un 
comportament dorit din partea elevului, decât dacă îi vorbim pe un ton ridicat. Se poate constata că 
unii copii, chiar şi atunci când doresc să comunice cu colegii lor, nu vorbesc, ci strigă. Aceşti copii 
acasă sunt certaţi frecvent şi, în felul acesta ei au învăţat că singura modalitate prin care se pot 
impune este prin ridicare tonului. Vorbirea calmă aplanează conflictele. 
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318. EDUCAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI ROLUL EI ÎN EVOLUȚIA ȘCOLARĂ 
 

 prof. Pricop Gabriela Liliana,  
Școala Gimnazială nr. 1, sat Lunca Banului, județul Vaslui 

 
Încă din cele mai vechi timpuri educația a avut un rol important, contribuind la dezvoltarea 

indivizilor și implicit a societății. 
 Educația, sub orice formă, înseamnă șlefuirea individului, aducerea lui la un nivel, iar știința 

reduce necunoașterea și conduce la progres. Este important ca știința să vizeze o finalitate pentru 
binele comunității, nu a unui singur individ, iar teoria științifică trebuie să aibă valoare în timp. 

Dezvoltarea științifică a unei societăți este 
posibilă numai prin educarea elevilor, a viitorilor 
cetățeni. Educația știintifică promovată de școală 
are drept obiectiv evoluția individuală a elevului și 
aplicarea principiului integrării informațiilor oferite 
de toate disciplinele de studiu.   

 Pentru a fi eficientă, educația științifică 
trebuie să aibă la bază o cunoaștere sistematizată, 
inițiată în școală, care să vizeze explorarea, 
înțelegerea și dezvoltarea universului apropiat al 
elevului. 

 În prezent, omenirea este dominată de 
tehnologii, cea mai importantă dintre acestea fiind 
tehnologia informației. Internetul a permis 
dezvoltarea cunoașterii bazându-se într-o proporție mare pe știință. 

 În școală, educația științifică contribuie la dezvoltarea unor abilități precum: gîndirea critică, 
abilitatea de înțelegere a modului cel mai eficient de a folosi știința în viața cotidiană precum și 
responsabilitatea socială. Importanța educației științifice trebuie înțeleasă încă din perioada 
gimnaziului. Informația îi ajută pe elevi să-și dezvolte gândirea analitică pentru ca, mai târziu, să 
poată avea capacitatea de a-și rezolva problemele și de a face alegeri informate în viața de zi cu zi.  

http://www.librarie.net/carti/16811/Instruirea-scolara-Perspective-teoretice-si-aplicative-editia-a-II-a


 Știința îi învață pe elevi să cerceteze și să adune informații din surse variate, îi ajută să 
dobândească încredere în propriile păreri, le oferă oportunitatea de a-și  examina obiectiv acțiunile. 

 Noțiuni care stau la baza Astronomiei, cea mai veche știință a omenirii, sunt abordate la 
disciplina geografie, elevii reușind să deseneze hărți, să măsoare timpul, să se informeze cu privire 
la vreme, dar și să realizeze experimente spațiale.  

Cercetarea știițifică – este o investiție în viitorul elevilor și reprezintă locul unde se pun 
întrebări și se caută răspunsuri la cele mai dificile și mai importante probleme din știință și 
tehnologie, cu un impact direct asupra bunăstării omenirii pe termen mediu și lung. Descoperirile și 

invențiile științifice au un rol deosebit în 
îmbunătățirea calității vieții în toate aspectele, de la 
medicină până la divertisment.  

În cercetare, viitorul începe azi, deoarece 
transformarea tehnologiei este foarte rapidă. 
Calculatoarele de azi sunt performante din punct de 
vedere hardware și software, telefoanele mobile sunt  
calculatoare în toată regula, care ne oferă în 
permanență acces la internet, muzică, filme sau cărți 
sau pot recunoaște orice melodie ascultă. Wikipedia a 
devenit cea mai vastă enciclopedie a lumii și poate fi 
accesată instant, Google găsește răspunsul la aproape 

orice întrebare într-o fracțiune de secundă, Facebook ne oferă o lume globală, în care putem 
socializa, indiferent de frontiere sau alte limite. Jocurile pe calculator ne înțeleg mișcările și 
acțiunile iar noi începem să interacționăm cu calculatorul într-un mod inteligent.  

Toate aceste elemente de noutate au la bază invențiile și munca cercetătorilor îar primii pași 
spre progres încep pe băncile școlii, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice. Tânăra generație 
trebuie să producă noul și schimbarea.  

Ideile se conturează din școala primară, se dezvoltă în ciclul gimnazial și liceal, capătă 
valoare practică în universitate, devin idei noi în munca de doctorat și prin colaborările dintre 
oamenii de știință, după care își iau zborul către industrie și schimbă lumea. Relația dintre cercetare 
și industrie este cât se poate de reală. O cercetare științifică solidă are un potențial uriaș de a atrage 
atât fonduri cât și colaborări cu universități și instituții din toată lumea.  

Cercetarea înseamnă învățare și cunoaștere, 
și cunoașterea e cheia cu care deschidem ușa 
viitorului, e valoarea noastră. Cercetarea este prima 
etapă în evoluția unei tehnologii.  

Pentru a asigura o industrie solidă în 
ramurile din tehnologie, este nevoie de specialiști, 
de profesori și de cercetători bine pregătiți. În 
instituțiile de învățământ se pun bazele științifice și 
se formează specialiștii, dar oamenii trebuie 
motivați, încurajați să se perfecționeze și să rămână 
în sistemul pentru care s-au pregătit. Deoarece țara 
are nevoie de oameni de valoare, trebuie oprit 
exodul inteligenței.  

Pentru a ne clădi un viitor luminos, într-o societate în continuă transformare, se impune să 
facem strategii pe termen lung, să ne valorificăm potențialul creativ, să promovăm proiectele 
interdisciplinare și lucrul în echipă iar educația tehnico-științifică trebuie să reprezinte o 
permanență, indiferent de vârstă sau domeniul de activitate. 
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319. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

LA ŞCOLARII MICI 
 

Prof. Stan Adrian 
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,Urziceni, jud. Ialomiţa 

 
 „Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”8 De altfel, cartea este o 

comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie. 
 Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 
 Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 

posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie. 

 Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică9: 
- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre 

realitate; 
- aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice 

şi estetice; 
- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi 

consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a 
capacităţii de exprimare corectă şi expresivă. 

Finalităţile lecturii la şcolarul mic sunt următoarele: 
 -    consolidarea  deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă; 
-    formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; 
- lărgirea ariei de informaţie a elevilor; 
- creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general; 
- îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă; 
- cunoaşterea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă; 
- cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice; 
- cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale; 
- definirea şi aprecierea valorilor morale; 
- formarea discernământului etic; 
- dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice; 
- îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 
- stimularea capacităţii creative; 
- formarea idealurilor etice şi estetice; 
- dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare; 
- lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca 

anticipare a lumii viitorului. 
       Criterii generale în selectarea şi indicarea titlurilor pentru lectură: 
 Titlurile lecturilor vor fi indicate copiilor în funcţie de următoarele criterii10: 
- gradul dezvoltării psihice a elevilor: gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente etice 

şi estetice; 
- sfera de interese şi preocupări ale elevilor; 
- posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară; 
- calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate; 

                                                      
8 Eugenia Şincan, Îndrumător pentru învăţători,părinţi şi copii, Editura „Gheorghe Alexandru”,Craiova,1993, p. 9 
2,3Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis , Bucureşti, 2000, p.233-234 
 



-    calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită elevului o înţelegere 
uşoară a mesajului lecturii. 

 Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor 
educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă. 

Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o 
necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de 
miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă 
socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării 
intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

 Există factori care determină lectura copiilor: particularităţile de vârstă şi psihice, 
preferinţele lor, climatul familial, factori care pot transforma lectura într-o necesitate, „o foame de 
carte”, o delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani 
de şcoală, acestea rămân pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă. 

 Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu 
uşurinţă ideile ascunse în spatele semnelor grafice. Învăţătorul sau părintele trebuie să sesizeze 
acest moment dificil din viaţa micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate 
crispat de efortul făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de mister.  

 De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu 
lecturarea cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul 
curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât 
de frumoase şi interesante. 

 Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez cu 
răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură. 

 Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită de altcineva, 
însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaţi să citească ei însişi 
altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins greutăţile începutului, 
gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărţile potrivite, alteori, indiferenţa 
pentru lectură a persoanelor apropiate determină  aceeaşi atitudine copiilor. În astfel de cazuri 
intervenţia învăţătorului este absolut necesară. 

 Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură 
începând din clasa I. Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în universul 
minunat al cunoaşterii. Învăţătorul este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, 
plin de neprevăzut. 

 În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia 
dascăl- elev. După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod 
amănunţit am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce 
textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care să le adreseze 
colegilor; să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate; să redea prin 
cuvinte proprii conţinutul textelor citite; să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau 
scene din poveştile citite; să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. 

Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea 
bibliotecii de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii şi 
învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor.  

 La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea unor 
autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Am întocmit cu 
elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte 
esenţiale din opera lor, prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul pentru lectură. 

 Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot 
desfăşura astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să 
recunoască lectura în care erou principal este Nică etc. 

 Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăţătorul recită unu-două versuri dintr-
o poezie, iar elevii continuă. 



 Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti  constituie un alt important mijloc de 
îndrumare a lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii 
pot face comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

  Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori,reprezintă, de asemenea, un mijloc de 
îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către 
învăţător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 

 Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce pot fi 
lecturate de elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre animale. 

 Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură. 
 Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să citească 

mai mult din dramaturgia românească. 
 În afară de citirea independentă a lecturii particulare am folosit şi citirea în colectiv. 

Această citire se realizează de către învăţător sau elevi care citesc corect şi expresiv; are rol de a 
aprofunda şi purta discuţii pe marginea lecturii citite. 

 Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şi control. Procedeele de efectuare a controlului 
sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat: anchetele, controlul fişelor de cititor de la 
bibliotecă, convorbiri cu elevii, fişe de lectură. 

 Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg ei să 
citească o carte. Am considerat important ca elevii mei să înţeleagă ceea ce citesc, să fie în măsură 
să deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi dăunător şi, în 
sfârşit, să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită. 

Formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de 
şcoală, iar familiei îi revine un rol extrem de important. Implicarea activă şi pozitivă a părintelui 
este recunoscută ca fiind benefică în educaţia copilului.Gustul pentru lectură poate fi stimulat şi 
cultivat încă de la aceste vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor 
de înţelegere şi cunoaştere. Propun câteva modalităţi prin care părinţii pot petrece momente plăcute 
alături de copiii lor şi în  acelaşi timp îi pot   ajuta să pătrundă în lumea magică a cărţilor. 

 Sugestii pentru părinţi: 
• Vizitaţi împreună cu copilul dumneavoastră biblioteca din oraş! 

Biblioteca este una din cele mai bune, mai accesibile şi nu în ultimul rând mai ieftine surse 
de lectură. Bibliotecile, chiar şi cele mai mici,  au pe rafturile lor atât cărţi pentru  copii cât şi pentru 
părinţi. Puteţi cere sfatul bibliotecarului pentru a vă recomanda cărţi potrivite domeniului de interes 
al copilului dumneavoastră. 

• Citiţi împreună cu copilul dumneavoastră! 
Exemplul personal şi mai ales acţiunile în comun, desfăşurate împreună cu copilul 

dumneavoastră, sunt recunoscute de specialişti ca fiind cele mai bune metode de a stimula gustul 
pentru lectură al copilului. Astfel, cititul în faţa copilului şi în special cititul cu voce tare dau 
rezultate deosebite. Vă sugerez câteva modalităţi  atractive prin care să vă invitaţi copilul în 
universul textelor literare. 

• Mai presus de orice, copiilor le place să li se citească cu voce tare. Este un moment special 
pentru ei, când se simt aproape de părinţi şi iubiţi de aceştia. Luaţi în considerare preferinţele lor şi 
oferiţi-le câteva momente de lectură cu voce tare din aceste cărţi.  

• Puteţi încerca, de asemenea, să citiţi alternativ; veţi citi dumneavoastră o pagină dintr-o 
carte, iar următoarea o va citi copilul dumneavoastră ş.a.m.d. Sau puteţi încerca să citiţi alternativ 
capitolele unei cărţi. Astfel, participarea dumneavoastră va fi resimţită de copil ca o recompensă 
pentru fiecare capitol citit.  

• Extrem de atractiv este şi cititul pe mai multe voci. Alegeţi poezii, poveşti, povestiri sau chiar 
scurte piese de teatru şi scenete în care dialogul este preponderent. Fiecare membru al familiei îşi 
alege un personaj şi citeşte numai replicile acestuia. Se pot interpreta şi mai multe roluri deodată, 
schimbându-vă glasul de fiecare dată când treceţi de la un erou la altul sau cineva din familie poate 
să-şi asume rolul de povestitor şi să citească fragmentele descriptive. Acest joc dezvoltă, de 
asemenea, atenţia şi puterea de concentrare a copilului dumneavoastră.  



• Organizaţi jocuri literare împreună cu copilul dumneavoastră! 
Orice copil învaţă cu mult mai multă plăcere şi uşurinţă atunci când se joacă, decât dacă este 

forţat să înveţe. Cunoscând acest lucru, dumneavoastră îi puteţi vorbi şi îl puteţi învăţa multe lucruri 
în timp ce vă jucaţi cu el sau chiar inventând mici jocuri împreună cu el. Mai mult, aceste jocuri pot 
fi derulate în paralel cu alte mici activităţi casnice în care doriţi să vă implicaţi copilul, făcându-l 
astfel să nu le perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe un prilej plăcut de a fi împreună cu familia sa. 

• Vorbiţi mult cu copilul dumneavoastră despre cărţi! 
Există numeroase ocazii extraşcolare în care puteţi să deschideţi o discuţie despre cărţi cu 

copilul dumneavoastră. Profitaţi de acestea deoarece astfel copilul dumneavoastră nu va asocia 
lectura cu o activitate impusă exclusiv de şcoală, ci va descoperi cititul din proprie iniţiativă, din 
curiozitate şi de plăcere. 

Pentru a-l îndemna să citească şi a-i arăta că acest lucru este apreciat de dumneavoastră, 
manifestaţi-vă interesul pentru ce a citit. Rugaţi-l să vă povestească subiectul unei cărţi, solicitaţi-i 
amănunte despre personaje şi aventurile prin care trec acestea, întrebaţi-l despre locurile descrise în 
carte. În egală măsură, îi puteţi stimula curiozitatea dacă îi povestiţi despre cărţile citite de 
dumneavoastră. 

De asemenea, un simplu drum la magazin poate fi o bună ocazie pentru a-l stimula să 
citească. Îi puteţi stârni curiozitatea, dacă îi povestiţi despre forma, culorile, materialele sau 
provenienţa diverselor lucruri din magazin, iar el va fi dornic să vă însoţească şi data viitoare la 
cumpărături.  

Vă sugerez ca ori de câte ori comportamentul sau reacţiile copilului dumneavoastră sunt 
similare cu cele ale unui personaj de poveste, să faceţi această remarcă şi să-i vorbiţi copilului 
despre eroul respectiv. 

 Ieşiţi împreună cu copilul dumneavoastră la cinematograf sau la teatru. După vizionare, 
stârniţi interesul pentru lectură al copilului; discutaţi cu el despre cartea care stă la baza filmului sau 
a spectacolului respectiv, despre diferenţele şi asemănările dintre cele două despre avantajele 
cuvântului scris şi/sau ale reprezentării vizuale. 

• Încurajaţi copilul să descopere literatura de călătorie! 
Vacanţele sunt prilejuri când copiii pleacă în tabere, excursii sau la bunici. Puteţi să vă 

încurajaţi copilul să se intereseze şi să se exerseze în genul epistolar. Şi nu uitaţi să-i puneţi o carte 
în bagaj! Procedând astfel, puteţi stimula copilul, atât să citească cât şi să scrie. 

Vorbiţi în prealabil cu copilul dumneavoastră despre locurile unde urmează să-şi petreacă o 
parte a vacanţei; evocaţi, eventual, propriile dumneavoastră amintiri despre aceste locuri. Sugeraţi-i 
apoi să se informeze despre istoria şi legendele specifice locurilor pe unde va merge.  

Chiar dacă este vorba numai despre o simplă plimbare în parc sau o ieşire la pădure, puteţi 
găsi subiecte despre plante ţi animale prezente în literatura pentru copii. 

De asemenea, îi puteţi sugera să ţină un jurnal de călătorie în care să-şi noteze impresii 
despre locurile pe unde trece, obiectivele pe care le vizitează, oamenii pe care îi întâlneşte, prietenii 
pe care şi-i face. Sunt foarte bine venite, în paginile acestui jurnal, desenele – peisaje, portrete, 
caricaturi – inspirate de călătoria sa.        

 Printr-o strânsă colaborare între şcoală şi familie, micii şcolari vor reuşi să descopere 
bucuria lecturii şi să aleagă din fiecare text citit ceea ce este esenţial şi util.  

 
  



 
320. RELAȚIA  DINTRE  PROFESOR  ȘI  ELEV 

 
Buzuloiu Alina-Maria  

Școala Gimnazială ,,Grigore Geamănu” Turcinești  
 
Relația  dintre profesor și elev reprezintă modalitatea de mediere didactică, de transpunere a 

acesteia într-o variantă umană, subiectivă. Pe lângă conținuturile concrete care se transmit, în 
activitatea didactică va fi important într-o mare măsură tipul de interacțiune care se va statornici 
între clase de elevi și profesor, precum și atitudinea acestuia față de grup și față de  fiecare elev în 
parte. 

Relația profesorului cu elevii reprezintă o construcție reciprocă, dinamică, ce se repliază 
permanent în funcție de circumstanțe și scopuri educative. Ea este rezultatul unui efort comun  ce 
capătă în timp noi forme, prin implicarea ambelor părți. Interacțiunea cu elevii se va construi treptat 
și se va personalize permanent în funcție de specificul membrilor și nu se va reduce doar la aspectul 
formal, ghidată doar sub imperiul normativelor. Profesorul are în vedere să mențină un raport 
echilibrat, ținând cont de diferența de vârstă, de nivel cultural, de statutul social, de experiență. 

Calitatea procesului instructiv-educativ se bazează pe o autoritate, care este o dimensiune 
pozitivă în educație  și care se câștigă și nu se impune. Având în vedere rolul profesorului în actul 
educativ precum și gradul său de implicare, se desprind  trei tipuri de relații professor – elev: relații 
de tip democratic, relații de tip laisser-faire și relații de tip autocratic.  

1.Relația de tip democratic 
Prezintă o situație privilegiată în care domină cooperarea dintre  profesor și elev, acesta din 

urmă fiind perceput ca o ființă autonomă, demnă, responsabilă în ceea ce privește propriul demers 
de formare. Elevul devine o parte implicată activ în alegerea și adecvarea la actul de învățare. 
Profesorul îi acordă acestuia credibilitate  în funcție de gradul de maturizare intelectuală și spirituală 
și-i va oferi șansa să preia uneori din sarcinile coordonatorului. Elevii sunt antrenați în deslușirea 
tainelor și motivați, recompensați în funcție de gradul de implicare, de activitatea desfășurată în 
cadrul cursurilor. 

Comunicarea va căpăta dimensiuni noi, profesorul oferă ideea că are de învățat de la elevi și 
astfel ei vor acorda o importanță mai mare pregătirii, învățării. Libertatea de exprimare și modul 
direct de a interveni sunt elemente de bază ale acestei relații. Profesorul devine un moderator, 
prezent mereu care va fi completat de elevi. 

2.Relația de tip laisser-faire 
Se bazează pe interesele și dorințele elevilor, iar profesorul se subordonează acestor cauze. 

Se presupune că în acest mod se manifestă natural la copil înclinația de a se dezvolta, fără nicio 
intervenție din afară. Acțiunile exterioare sunt considerate aprioric negative și înlăturate. Elevului îi 
revine inițiativa învățării, acesta este lăsat să se implice în activitate după cum consideră și dorește. 
Profesorul are un simplu rol de supraveghetor și însoțitor al inițiativelor elevilor. Astfel raportul 
dintre profesor și elev capătă o disimetrie exagerată în favoarea elevului. Cercetătorii consideră că 
elevul se află la vârsta la care nu e pregătit pentru a face față unor astfel de provocări, iar rezultatele 
pot fi de multe ori nefavorabile și pot avea efect negative asupra dezvoltării intelectuale 

3.Relația de tip autocratic 
Profesorul este ,,pionul” principal al relației didactice și își impune părerile, iar elevul 

trebuie să se aplece și să-i dea dreptate. Acest raport este perturbat prin activitatea impusă : 
profesorul comunică, își prezintă ideile, preia inițiativa comunicării și are întotdeauna dreptate. 
Elevul este privit ca un obiect, ,,un smarald” neșlefuit care are nevoie în permanență de un ghid, un 
mentor, o ființă neajutorată în preajma căreia trebuie să se afle  un matur. Procesul instructive-
educativ are de suferit pentru că educația este privită ca o activitate de memorare mecanică, de 
ascultare și receptare pasivă, o modalitate prin care elevul este format să asculte și să preia păreri cu 
care poate nu e de acord sau conținuturi pe care nu le înțelege. Este comprimată exprimarea liberă, 



cercetarea independentă, afirmarea personalității. Relația se bazează prin punerea unei autorități 
care treptat se transformă în autoritarism, procesul de formare având de suferit. 

O relație deosebită, utilă pentru crearea unui raport optim al profesorului cu elevii, o 
reprezintă empatia. Empatia didactică constă în capacitatea profesorului de a se transpune și de a 
coborî la nivelul elevilor, de a intuit nevoile, modul de gândire și implicare afectivă a celor cu care 
intră în contact, de a trăi intens și a transmite emoțiile, gândurile, de a se implica în proiecte pe care 
elevii le doresc. Această capacitate presupune un nivel de identificare pshihologică cu universul 
existential al elevului. Totodată, se preferă păstrarea unei distanțe relative care să permit reflectare, 
implicare, rezultate pozitive, răspunsuri eficiente. 

Comunicarea, ca formă de interacțiune, reprezintă câștigarea și activarea competenței 
comunicative. Absența acesteia sau prezența ei defectuoasă explică eșecul sau dificultățile pe care 
profesorii (unii foarte bine pregătiți științific) le întâlnesc în activitatea didactică. A fi profesor nu 
constă numai în deținerea unor cunoștințe în domeniu și prezentarea acestora, ci și în capacitatea de 
a le transpune și de a se raporta la întrebări ce vizează puncte esențiale ale unei lecții: ce, cât, cum, 
cu ce, cui, în ce fel, când etc.    

Limbajul educational constituie un mijloc de realizare a unei intervenții educative. 
Comunicarea presupune un proces dinamic și trebuie să fie bilaterală, profesorul să asculte elevii și 
aceștia să-l urmeze pe profesor. Întreaga activitate educațională poate să aibă de suferit în cazul în 
care profesorul nu interceptează la timp reacțiile elevilor și nu-și reglează conduita 
comunicațională. Profesorul nu trebuie să ofere informația, ci să comunice. 

Un bun profesor va prelua din aceste tipuri de relații aspectele pozitive și va jongla cu 
conținuturile, astfel încât va reuși să treacă peste bariere, să ajungă la sufletul elevului și să-i poată 
oferi elemente cu ajutorul cărora acesta își va clădi propriul drum, un traseul al cunoașterii, al 
devenirii,al transformării într-un tânăr capabil pe care societatea se poate baza. Dacă există o 
superioritate a educatorului față de educat aceasta rezidă în faptul că primul este pe deplin conștient 
în ceea ce privește finalitățile, pe când ce-al doilea nu percepe scopul decât în mod confuz și aspiră 
spre el în mod inconștient. 

,,Omul ființează și devine ceea ce este prin educație. Practica educativă este una dintre cele 
mai importante activități specifice comunităților umane. Din momentul în care omul a apărut, 
educația l-a însoțit, l-a modelat, l-a spiritualizat.”(Constantin Cucoș, ,,Pedagogie”). 

 
 

321. ARTA INTEROGAȚIEI DIDACTICE 
 

Prof. Palcu  Letiția  Ionela 
Școala Gimnazială ,,Constantin Negreanu”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
Una dintre calitățile profesorului ancorat în societatea contemporană este competența 

didactică a interogației, utilizarea acesteia ca motor al învățării și predării. S-a constatat că 
profesorii cu experiență folosesc această strategie didactică în procesul de predare și evaluare, 
adresând întrebări întregii clase de elevi, unor grupuri sau individual. Întrebările pot fi adresate 
verbal sau în formă scrisă. Se consideră că întrebările verbale reprezintă cel mai puternic instrument 
de comunicare cu elevii. Să descoperim de ce! 

Abordarea predării prin întrebări prezintă avantajul că informațiile dobândite sunt 
transferabile. Este important să predăm elevilor conținuturi care să fie aplicabile în contexte diferite, 
să dezvolte abilități de utilizare ale acestora în descoperirea altora noi. Predarea prin întrebări îi 
învață pe elevi să gândească ei înșiși. Elevii devin partenerii activi ai profesorului, devin atrași de 
predare, se implică în mod activ, devin curioși. Ca rezultat al întrebărilor, elevii își formulează 
propriile presupuneri, bazate inițial pe achizițiile lor cognitiv-emoționale anterioare, care în 
procesul interogației didactice devin utilizabile, generatoare de noi informații.   

De asemenea, un avantaj este că, atât profesorul, cât și elevul, obțin feed-back imediat, dacă 
învățarea s-a produs. Un factor important în stimularea motivației pentru activitatea de învățare este 



formularea întrebărilor care dă, astfel, șansa elevilor să-și demonstreze reușita rezolvării unei sarcini 
didactice. Această tehnică de adresare a întrebărilor ar trebui să-i încurajeze pe toți elevii din clasă 
să gândească, să reflecteze și să dorească să dea răspunsuri. În acest sens, este recomandabil a se 
ține cont de ierarhizarea întrebărilor, după Bloom, urmărind, după caz: asimilarea de cunoștințe 
(cine, ce, de ce, unde, cui, cum, alege, află), comprehensiunea (compară, demonstrează, 
interpretează, explică, rezumă etc.), aplicarea ( aplică, alege, construiește, elaborează, organizează, 
identifică, rezolvă etc.), analiza (analizează, clasifică, compară, examinează,formulează concluzii), 
sinteza (elaborează, selectează, combină, creează, dezvoltă, estimează etc.), evaluarea (alege, 
concluzionează, decide, critică,evaluează, explică etc.).Se cunoaşte faptul că drumul de la întrebare 
la răspuns este unul circular care poate să activeze unul dintre cele două domenii. Ilustrarea 
interdependenței dintre întrebare și răspuns este dată de cele șase interogații CE?, DE CE? ,CÂND? 
și CUM?, UNDE? ,CINE? Acestea pot fi folosite pentru orice disciplină în ideea împărţirii 
subiectelor în secţiuni logice care pot fi argumentate şi demonstrate după o structură sesizabilă. 
Pentru a surprinde legătura dintre cele două secţiuni menţionate mai sus este recomandabil să se 
țină cont de mai multe aspecte: folosirea unui limbaj simplu, explicarea termenilor de specialitate, 
urmărirea indicilor limbajului corporal, utilizarea mai multor metode pentru înţelegerea unei idei 
dificile, evitarea divagaţiilor, oferirea de analogii şi imagini, monitorizarea transferului de 
informaţii. Întrebările şi răspunsurile constituie o tehnică vitală pentru realizarea optimă a învăţării. 
Prin capacitatea profesorului de a simplifica, de a uşura transmiterea de informaţii se poate crea un 
sistem modern care are la bază parteneriatul dintre cei doi exponenţi ai educaţiei: profesor – elev. 
Este foarte util ca întrebările pe care profesorul le adresează clasei să aibă răspunsuri anticipate, 
astfel încât participarea acestora să fie asigurată și să conducă la o implicare directă și motivantă ,să 
încurajeze învățarea activă. O strategie de succes este aceea în care elevii sunt încurajați să 
formuleze ei întrebări, pe care, apoi, să le adreseze colegilor sau lor înșiși, reflectând la noile 
achiziții, dobândite după o experiență de învățare, să dezvolte abilitățile de gândire și de 
aplicabilitate. Un profesor performant ia în considerare următoarele aspecte specifice interogației 
didactice: 

* asigurarea retenției și transferului informației: 
Care este cea mai importantă idee pe care ai reținut-o din lecția de astăzi? 
Poți preciza în ce context mai putem utiliza acest concept/termen/idee? 
* evaluarea competenței de comunicare: 
Ai putea detalia acest aspect? 
Poți explica ce vrei să spui? 
* evaluarea componentei afective a învățării, manifestată prin atitudini, valori sau sentimente (când 
este cazul): 
Cum consideri ca a reacționat personajul în acest context? De ce? 
* determinarea elevilor să vadă un concept dintr-o altă perspectivă: 
Cum credeți că această problemă este văzută de către cei cu care nu ești de acord? 
Care ar putea fi un alt final ? 
* determinarea elevilor să-si susțină afirmațiile și interpretările: 
De unde știi că? 
Ce fragment din text te-a condus la această concluzie? 
* încurajarea elevilor să răspundă reciproc: 
Ce părere ai despre ideea tocmai prezentată de colegul tău? 
Ești de acord sau vezi problema în mod diferit? Explică. 
Te poți gândi la un alt mod de a rezolva această problemă? 
* evaluarea capacității de predicție a elevilor: 
Ce s-ar putea întâmpla daca se elimina un factor principal de evoluție? 
Care ar fi rezultatul, dacă un alt set de ipoteze au fost utilizate pentru a realiza acest experiment? Ai 
obține un rezultat diferit? 
* dezvoltarea unor operații ale gândirii de tip superior, precum analiza si sinteza informațiilor: 
Cum se poate scrie un articol despre conceptul studiat ? 



Se poate face un grafic sau un tabel cu noile informații? 
* ilustrarea unui concept cu un exemplu: 
Te poți gândi la un exemplu al acestui fenomen, extras din căutările/ cercetările tale? 
Ne poți indica o anumită parte a romanului care te-a condus la această concluzie? 
Poți identifica un tablou sau o formă artistică de exemplificare a acestei idei? Arta de a adresa 
întrebări elevilor constă în redefinirea continuă a strategiei interogației prin reluarea acelor întrebări 
care au generat prilejul unei învățări eficiente, motivante, constructiviste. Este timpul ca “elevii să 
îşi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi aleagă în mod activ 
scopurile, precum şi să îşi administreze învăţarea” (Gibbs,1992). Nu mai este necesar ca profesorul 
ori persoana care predă la clasă să le indice ce, cum, de ce şi când să gândească. Ei sunt cei care 
trebuie să înceapă să gândească, iar acest lucru se va întâmpla doar la provocarea profesorului cu o 
viziune nouă a educației. 
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322. INIȚIATIVE DIDACTICE CU AJUTORUL  INSTRUMENTELOR TIC 
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Rezumat 
TIC ne ajută pe noi, profesorii de matematică și religie: să descoperim noi metode 

interactive potrivite pentru lecţii, să eliminăm eventualele dificultăţi pe care le-am întâmpina în 
predarea conţinuturilor, să aflăm cât mai multe detalii despre conţinuturile predate, să facem 
evaluări complete şi subiective, să dezvoltăm proiecte complexe legate de realitatea cotidiană și să 
ţinem legătura permanent cu elevii, părinţii acestora, cu alţi colegi. 

Cuvinte-cheie: TIC, instrumente TIC, program. 
. 
INSTRUMENTE TIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ  
Mediile virtuale permit un învăţământ individualizat, interactiv, bazat pe activităţi complexe. 

Strategiile bazate pe tehnologia informației determină creşterea motivaţiei elevilor, le oferă 
posibilitatea să interacţioneze între ei, cu scopul de a-și îmbogăți propriul sistem de valoric.  

 Instrumentele TIC le-am folosit la proiectarea lecțiilor de matematică în cadrul captării 
atenției. La lecția cu titlul “Înmulţirea numerelor întregi”, de la clasa a VI-a la algebră, tipul lecției: 
fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, am folosit un aritmogrif cu titlul „Înmulţirea”. Elevii au 
completat la calculator rebusul “Înmulţirea”. Acest rebus matematic l-am realizat cu ajutorul 
programului Hot Potatoes versiunea 6.  

 
 Exemplul 1: 
 



 
 

1. Se pune în fața unui număr 
2. Se foloseşte la numărare 
3. Număr cu semnul plus 
4. Este un număr cu semnul plus sau semnul minus 
5. Număr cu semnul minus 
6. Multiplicare 
7. Se pune între 2 şi 2 

 
Exemplul 2 : La matematică, în cadrul lecției, pot realiza o prezentare PowerPoint : 
 

 
 
Exemplul 3 : La matematică, în cadrul lecției, pot realiza un film didactic legat de drepte 

paralele tăiate de o secantă : 

 
 
La religie, în cadrul lecției, pot realiza o prezentare PowerPoint : 
 



 
 

 
 
 
Exemplul 2 : Acest rebus de religie a fost realizat cu ajutorul programului Hot Potatoes 

versiunea 6.  
 

 
 
1 Casa Domnului  
2 Locul în care stă preotul 
3 Cheamă creștinii la slujbă 
4 A fost răstignit Domnul Iisus. 
Exemplul 3 : La religie, în cadrul lecției, pot realiza un film didactic legat de Simbolistica 

evenimentelor din Săptămâna Mare : 



 
 

Bibliografie  
1. Adăscăliţei, A. A., Braşoveanu, R., (2003) Curs de Instruire asistată de calculator, Iaşi, 
2. Curteanu, S., (2007) PC Elemente de bază şi utilizare, Editura Polirom, Iaşi.  
3. SIVECO România, Lecţii AeL. 
4. www.didactic.ro. 
5. Poenaru R., Drepte paralele tăiate de o secantă - exerciții și probleme rezolvate (6i64) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc2Qth2q3HU. 
 
 

323. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
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Şcoala este o reflectere în miniatură a problematicii unei societăţi în care funcţionează reguli 

şi norme bine de convieţuire, credem bine stabilite. Întreaga activitate educaţională se desfăşoară, ca 
şi în cadrul societăţii, pe baza unor reguli şi norme  specifice care au în vedere formarea 
personalităţii elevului. Normele aplicabile clasei de elevi ca grup social sunt de două tipuri: norme 
explicite, care au rol de reglementare a activităţii şcolare , fiind constitutive şi instituţionale şi 
norme impilicite care privesc la viaţa în comun a membrilor grupului. 

Pentru respectarea şi aplicarea normelor, specialiştii în managementul clasei de elevi 
recomandă să se acorde atenţie la modul de raportare al cadrului didactic la cultura grupului, la 
strategia de impunere a normelor explicite  şi la strategia de rezolvare a conflictelor normative. 
Echilibrul şi sănătatea grupului de elevi depinde in foarte mare măsură de abilităţile manageriale ale 
cadrului didactic. În interiorul grupului pot apărea situaţii de criză educaţională, caracterizată prin: 
izbucnire instantanee, afectarea sistemului informaţional, vicierea mesajelor, îngreunarea 
comunicării, apariţia unei stări de confuzie, instalarea climatului de insecuritate, a stării de panică 
prin eliminarea reperelor de orientare valorică. 

Etapele activităţii de gestionare a situaţiilor de criză la nivelul spaţiului şcolar sunt: 
identificarea şi cunoaşterea situaţiilor, identificarea cauzelor care au produs criza, luarea deciziei 
pentru soluţionarea crizei, elaborarea planului de intervenţie, aplicarea măsurilor, controlul aplicării 
măsurilor şi posibile corecţii, evaluarea efectelor programului de intervenţie. 

Conflictul este definit prin termeni similari violenţei, ca disensiune, dispută, ceartă, scandal, 
luptă, război. În accepţiunea psihosocială, conflictul implică o componentă afectivă şi o 
componentă comportamentală şi se poate produce în următoarele situaţii: intrapersonal(în sinea 
unui individ), interpersonal(între doi sau mai mulţi indivizi), intragrup(în cadrul unui grup, 
organizaţii, instituţii, naţiuni) şi intergrup(între două sau mai multe grupuri). În procesul educativ 

http://www.didactic.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Nc2Qth2q3HU


din mediul şcolar conflictul poate fi pozitiv sau negativ, constructiv sau distructiv, în funcţie de 
ceea ce facem noi cu el. Ca o consecinţă, conflictul depăşeşte planul structural al situaţiei 
pedagogice şi se instalează în plan funcţional. De aceea în calitate de manager al clasei, cadrul 
didactic trebuie să ştie cum să controleze situaţiile conflictuale apărute luând în considerare trei 
niveluri de apreciere: 

- nivelul  strategic, care vizează alegerea corectă a scopului în rezolvarea conflictului; 
- nivelul tactic, care presupune alegerea corectă a metodei de soluţionare; 
- bunul simţ care să ne ajute să facem diferenţa între elementele strategice cu cele tactice, 

adică evitarea confuziei între scop şi metodă. Acest nivel de apreciere a conflictului ar 
trebui să conducă la soluţii de tipul câştig-câştigi şi să ne ajute să evităm situaţia în care 
impunem, în loc să negociem soluţia de rezolvare a conflictului.  

Dintre strategiile de intervenţie cu caracter preventiv ce pot fi adoptate de cadrele didactice 
în managementul conflictelor, amintim: 

- consiliera copiilor cu risc - programele oferite de şcoli pot avea un impact semnificativ în 
reducerea conflictelor; 

- consilierea  şi pregătirea părinţilor - programele de instruire a părinţilor sunt instrumente 
importante pentru diminuarea măsurilor coercitive şi instalarea unei interacţiuni pozitive 
părinte-copil, copil-şcoală, părinte-şcoală; 

- contracararea intimidării în şcoală- disputele între elevi reprezintă un indicator timpuriu al 
comportamentelor antisociale pe termen lung. Fără o intervenţie eficientă, promptă, 
consecventă şi adaptată situaţiei, copiii agresivi devin adesea adulţii agresivi.”Orice om- 
preciza Edgar Faure- primeşte două feluri de educaţie: una dată de alţii şi una, mult mai 
importantă, pe care şi-o face singur.”  

- Diminuarea pedepselor - consilierii, psihologii, profesorii au nevoie să-şi dezvolte abilităţile 
pentru managementul comportamental şi pentru prevenirea şi evitarea conflictelor în şcoli. 
Rezolvarea conflictelor este o strategie care se învaţă în timp. 
O tehnică de rezolvare a conflictelor o reprezintă negocierea care prin iniţierea sa presupune 

păstrarea relaţiei la un nivel cât mai înalt posibil, dar şi îndeplinirea obiectivelor. Se cunosc două 
tipuri de situaţii negociabile, fiecare dintre ele presupunând o altă strategie: 

-distributive sau “suma zero”- o patra câştigă, cealaltă pierde. Se alege o strategie care le 
este partenerilor mai puţin favorabilă. În acest caz se ajunge la un compromis prin târguială sau 
utilizarea unor principii. Comportamentul în acest tip de negociere, bazat pe supoziţii de tipul 
„sumă zero” este redat astfel: jucaţi tare, bazându-vă pe presupunerea că cineva trebuie să dea 
înapoi, adoptaţi poziţii extreme, concentraţi-vă pe propriile nevoi, faceţi cât mai puţine concesii, 
utilizaţi tactici care să-i intimideze pe ceilalţi şi să încetinească rezolvarea. 

-integrative sau „suma non-zero” –se lucrează împreună pentru rezolvarea problemelor. Se 
iau în considerare bazele unei cooperări bazate pe încredere, permiţând găsirea unei soluţii mai 
bune pentru fiecare dintre parteneri. În acest caz adoptaţi o poziţie colaborativă de la început, 
recunoscând că un joc tare are consecinţe reziduale, concentraţi-vă pe interesele proprii, menţineţi-
vă aspiraţiile înalte, dar rămâneţi flexibil în ceea ce priveşte modul de a vi le împlini, păstraţi-vă 
flexibilitatea, înţelegeţi priorităţile celeilalte părţi, consideraţi cealaltă parte ca fiind colaboratori, 
lucraţi împreună pentru a câştiga, lucraţi în favoarea cooperării, împărtăşiţi informaţiile pe măsură 
ce creşte niveul de încredere şi străduiţi-vă să obţineţi rezultate cinstite şi de durată. 

Pentru cadrele didactice, situaţiile conflictuale constituie unele dintre cele mai grele teste de 
abilitate şi deontologie profesională, dat fiind că o situaţie  conflictuală are  implicaţii atât asupra 
canalelor de comunicare, cât şi asupra mediului în care evoluează participanţii. Comunicarea 
interpersonală realizată în diverse situaţii didactice are loc într-un mediu deosebit (mediul şcolar) şi 
într-un context specific (şcoala sau un spaţiu adiacent acesteia). Ca profesori, avem datoria de a-i 
ajuta pe elevi să obţină o imagine mai clară despre ei înşişi şi despre societate, avem datoria de a 
transforma conflictele în şanse educative. Capacitatea de a aborda conflictele într-un mod 
constructiv contribuie la sănătatea mentală şi individuală şi are efecte pozitive asupra societăţii în 
general.  
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324. ȘCOALĂ, FACEBOOK, ESCAPISM. 
 

Prof. Nicolae Lucian, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

Discuția care va urma nu va fi una de nișă, și nu va fi nici una tehnică. Discuția va lumina 
doar o anumită fațetă a conduitei umane atunci când ea este conjugată cu un anumit segment al 
pieței de „social media”. Lucrurile sunt notorii, dar o scurtă recapitulare le va oferi, în plus, și 
greutate: platformele rețelelor de socializare permit utilizatorilor o comunicare foarte variată, cum 
ar fi postarea de comentarii, actualizarea status-ului, mesageria privată sau vizualizarea de 
informații în format text ori vizual. La nivelul anului curent, 2017, Facebook-ul a înregistrat un 
număr record de 1.37 miliarde de utilizatori activi zilnic în lume. Mai mult, cifre date recent 
publicității arată că peste 60% dintre adulți au un profil înregistrat în rețea, inferior însă procentului 
de 78% de copiii (grupa de vârstă 6-14 ani). Prin urmare, și elevii noștri sunt printre aceștia. Având 
în vedere extinderea în masă a fenomenului rețelelor sociale, efectul pe care Facebook-ul îl poate 
produce asupra persoanei atrage un din ce în ce mai mare interes în cadrul literaturii psiho-
pedagogice, dar și al psihologiei clinice si comportamentale a individului, deși rezultatele 
cercetărilor empirice nu sunt întotdeauna uniforme. 

Spre exemplu, Valenzuela, Park, și Kee (2009) au descoperit o asociere negativă între 
intensitatea utilizării Facebook-ului și satisfacția de viață, în timp ce Ellison, Steinfield și Lampe 
(2007) au ajuns la concluzia unei asocieri negative între utilizarea Facebook-ului și creșterea stării 
de bine. Kalpidou, Costin, și Morris (2011) au semnalat și ei că majorarea timpului petrecut în rețea 
se poate asocia cu o stimă de sine mai scăzută, iar Kross și al. (2013) au confirmat că, în decursul 
timpului, Facebook-ul influențează în mod insidios sentimentele negative pe o bază zilnică.  

Următorul nivel de cercetare a fenomenului a pornit de la cele două subtipuri de utilizare a 
Facebook-ului : activă, adică atunci când o persoană este angajată direct cu site-ul, intenționând să 
inițieze și să poarte o comunicare cu alte persoane, și pasivă, atunci când ea se îndreaptă nu spre 
crearea, ci exclusiv spre consumarea unui conținut. În ultima categorie se înscriu cei care nu au ca 
scop relaționarea inter-utilizator, ci pur și simplu vizualizarea de text, fotografii, actualizări de 
status și conversații străine. Burke și al. (2010) au stabilit că utilizarea activă reduce sentimentul de 
singurătate, în timp ce corespondentul ei pasiv contribuie la accentuarea acestuia. Recent, Verduyn 
și al. (2015) au ajuns la concluzia că utilizarea activă a rețelei este, de fapt, depășită de cea pasivă, 
pe care respondenții – în majoritate, beneficiari ai sistemului educațional primar și secundar – o 
desfășoară conștient, în ciuda faptului că îi percep foarte bine efectele negative asupra propriei 
persoane. Studii ulterioare au stabilit chiar o corelație între utilizarea pasivă și creșterea 
simptomelor de anxietate socială. Deși nu există încă în lucru experimente care să investigeze 
motivația utilizării pasive a Facebook-ului, s-ar putea totuși considera că aceasta se corelează cu 
una din motivațiile tradiționale ale utilizării generale a Facebook-ului, în speță:  comunicare, 
căutare de informații ori relații personale, divertisment, tendința de a fi la modă sau de avansare 
profesională și dorința de escapism. În special, escapism-ul este răspunsul la multele din 
chestionarele aplicate pe această temă elevilor din școlile publice. Istoria are ciclicitatea ei în 
mediul online, căci tot strategia unui “escape” era  – să ne amintim – cea care impulsiona gamerii 
de acum 10 ani în a-și căuta satisfacția prin imersiuni în tridimensionalitatea unei virtual reality, 
aflate încă la începuturile ei. 



Nu credem că este nevoie însă de chestionare profesioniste pentru a afla un adevăr simplu, 
anume că un elev va recurge în mod deliberat la navigarea pe platformă, deoarece acest lucru îi 
furnizează distragerea de la tumultul cotidian, alegând, deci, în mod neforțat, alternativa escapistă a 
modului de vizitare a realității virtuale. Într-adevăr, folosirea Facebook-ului pentru a “evada” din 
proximitatea unui context problematic mediază o posibilă conduită adictivă vizavi de această 
situație. La acest rezultat ajunsese cu mult timp înainte și Yee (2006), care atenționase că utilizarea 
unui mediu online pentru a evita confruntarea cu chestiunile reale de viață constituie unul din cei 
mai clari predictori ai dependenței de jocurile online.  

Definirea escapism-ului ca un comportament de evitare a problemelor vieții nu îl face însă o 
motivație exclusivă pentru grupele tinere de vârstă, deși prezența sa se observă cu preponderență în 
randul acestui eșalon de subiecți. Dar spre deosebire de adultul care a acumulat – ipotetic – un 
cuantum relativ de experiență de viață, elevul de școală trebuie să fie expus unui context de noutate 
pentru a se forma ca subiect-depozitar. Îndepărtarea conștientă însă din fața acțiunii unor stimuli cu 
potențial modelator este problematică în cazul acesta, cu atât mai mult cu cât dorința de a scăpa de 
griji și probleme se realizează în prezența socială a altora.  

În plus, în cursul școlarizării se poate ușor observa la nivelul fiecărui individ că lipsa 
autonomiei vizavi de constrângerile impuse de alții determină, în recul, căutarea unei oportunități de 
a se distrage și de a evada din mediul “offline” prin apelul la rețelele sociale. Concomitent cu 
această constatare, este de domeniul evidenței și faptul că întotdeauna persoanele care relevă un 
deficit în satisfacerea unei nevoi intrinseci în viața reală vor încerca să compenseze aceste carențe, 
ducând o viață “on-line” și nutrindu-se din gratificările acumulate în rețea. Această tentativă de 
escapism poate ușor escalada într-o utilizare patologică. Prin urmare, dacă indivizii – cu atât mai 
mult, elevii – au un nivel scăzut de autonomie și se percep supuși unei presiuni provenite din 
exterior, ei vor resimți automat nevoia urgentă de a-și restabili autonomia. În cea mai pură, dar și 
cea mai nocivă formă, un nivel scăzut de autonomie va da naștere necesității de a scăpa de 
constrângerile sociale sau de injoncțiunile exteriorului. Nu trebuie uitat că autonomia se referă în 
același timp și la capacitatea de a se reprezenta pe sine la modul autentic și de a acționa în 
conformitate cu această reprezentare, lucru pe care Facebook-ul, ca și oricare altă platformă, îl pune 
din plin la dispoziția utilizatorului. Însă combinația de anonimitate a mediului de expresie și 
distanțare a textului de autor conduce la apariția unui nou mod de reprezentare a sinelui, deci, de 
producere a identității, unde alternarea dintre eul-actual, eul-posibil și eul-ascuns este folosită 
strategic pentru a negocia controlul asupra auditoriului. Cu toate acestea, eul proiectat pe Facebook 
nu este nici eul-fictiv din cunoscutele Chat Rooms, nici eul-real din interacțiunea față-către-față. El 
este, de regulă, un eu care se dorește a fi dezirabil social, o identitate pe care individul aspiră să o 
aibă offline, dar pe care, dintr-un motiv sau altul, nu a reușit încă să o încarneze. 

Departe de a incrimina in corpore strategia escapismului ca mecanism de decompensare, 
primul caveat pe care îl enunțăm este că ieșirile din rutină au utilitatea lor atât timp cât rămân 
singulare. Atunci când însă ele se normalizează, devin ele însele o rutină, iar dinamica interactivă a 
rețelei sociale și posibilitățile corespunzătoare de satisfacere a nevoilor specifice de reprezentare și 
evadare prin combinația de conținut stimulant, accesibilitate și cost scăzut contribuie toate la o 
generoasă experiență psihoactivă care plasează persoana în situația riscului de dependență.  

Paradoxul escapismului cu tendințe adictive este că, în timp ce ne dorim cu ardoare ca 
evadările să aibă doza de noutate și atractivitate, în același timp ne dorim ca ele să nu fie nici prea 
nefamiliare. Spargerea rutinei are loc în favoarea căutării autonomiei și reprezentării de sine, dar ea 
împachetează cu sine niște așteptări care nu sunt deloc noi și care pot face ca întreg procesul să 
eșueze din cauza unei prea mari familiarități. Un individ percepe Facebook-ul ca pe o evadare într-o 
rețea care îl gratifică corespunzător nevoii cerute, dar o platformă virtuală este o mostră de falsă 
fraternizare, nu pentru că  relațiile în care el se implică sunt false, ci pentru că ele se desfășoară 
înăuntrul unui context rutinizat, care permite o “evadare în siguranță” din dificultatea laturii private 
a prieteniei întspre un scenariu care este familiar în timp ce permite un joc anonim cu identitatea. 
Iubim rutina pentru că ne furnizează o securitate ontologică, dar dorim și să ne distanțăm de ea 
exact pentru același motiv. Facebook-ul pune la dispoziție vehicolul perfect pentru evadare: este 



familiar, dar oferă și sentimentul de spontaneitate și noutate structurată pe care o adevărată evadare 
îl necesită. 
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325. CUNOAŞTEREA PROBLEMATICII HOLOCAUSTULUI CU AJUTORUL  
„BRAINSTORMING”-ULUI 

 
Profesor  Ciurea Viorica, 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, județul Dolj 
 
Metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în activitatea comună a profesorului 

şi elevilor, în vederea realizării obiectivelor instruirii. Termenul metodă din punct de vedere 
etimologic este un cuvânt compus din alte două, provenind din grecescul μέθοδος (methodos) unde: 
meta (μετά) înseamnă „către, spre” și odos înseamnă „drum, cale”.  

Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un 
mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile profesorului şi ale elevilor 
săi“.  

Învăţarea interactiv-creativă este o formă specială a învăţării şcolare apărută din necesitatea 
de a crea un om activ. Creativitatea solicită procese de combinare, de conversie, de imaginare şi 
restructurare continuă a datelor prin situarea celui care învaţă în situaţii problematice care necesită 
rezolvare. Ea pune accentul pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, 
independent sau dirijat, pe gândire şi imaginaţie creatoare. Stimularea activismului şi a creativităţii 
în şcoală presupune favorizarea unui mediu de învăţare interactiv, incitator. Stimularea creativităţii 
în rândul elevilor se poate face prin: recompensarea permanentă a comportamentelor creative, 
neimpunerea propriilor idei şi soluţii elevilor, provocarea elevilor cu idei incongruente şi paradoxuri 
aparente, evaluări deschise, idei controversate care să provoace punerea unor problem și încurajarea 



elevilor să-şi noteze ideile proprii. Profesorul totodată trebuie să faciliteze cunoaşterea de către elevi 
a tehnicilor creative. 

În pedagogie există o multidine de clasificări cu privire la metodele didactice. Metoda 
Brainstorming-ului) aparţine categoriei de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii care 
include şi alte metode: Starbursting (Explozia stelară), Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking 
hats), Caruselul, Multi-voting, Masa rotundă, Interviul de grup, Studiul de caz, Incidentul critic, 
Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, Controversa creativă, Fishbowl (tehnica acvariului; Tehnica focus 
grup, Patru colţuri (Four corners); Metoda Frisco, Sinectica, Buzz-groups şi Metoda Delphi.  

Brainstorming-ul reprezintă metoda didactică cu ajutorul căreia se  dezvoltă  creativitatea  
elevilor prin exersarea gândirii divergente, care solicită găsirea unor soluții proprii pentru 
problemele propuse. Din punct de vedere etimologic, termenul de “brainstorming# provine din 
limba engleză, din cuvintele “brain”=creier și “storm”=furtună, sau „cascada ideilor”ceea ce 
inseamnă furtună în creier, efervescență, aflux de idei, o stare de intensă activitate imaginative, un 
asalt de idei.  

Un principiu de bază al brainstorming-ului îl reprezintă ”cantitatea generează calitatea” şi 
îşi propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică. Această metodă didactică are drept 
scop emiterea unui număr cât mai mare de idei, de soluții, privind modul de rezolvare a unei situații, 
în speranța că prin combinarea lor se va obține soluția optimă, amânarea judecăţii ideilor şi 
schimbul de idei între participanţi.  

Este important de reţinut că obiectivul fundamental al metodei brainstorming constă în 
exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi. Conform acestui principiu, pentru 
a ajunge la idei viabile și inedite este necesară o productivitate creativă cât mai mare. 
Brainstorming-ul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi inovatoare. 
Metoda poate fi folosită cu success la orele de istorie, în etapele de fixare și consolidare sau de 
recapitulare. 

 Metoda creativă denumită brainstorming are o lungă istorie, dar ea a fost reactivată de 
profesorul Alex Osborne, prorector la Universitatea Buffalo şi fondator al Institutului de Creaţie 
Tehnică, din Statele Unite ale Americii. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile 
suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de 
brainstorming îşi vor spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Un 
brainstorming durează în jur de o jumătate de oră şi participă în medie 10 elevi sau grupuri de 
minim 10 elevi.  

Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele expuse 
şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile. O variantă a 
brainstormingului este brainwritingul.  

În cadrul brainstorming-ului o sedinţă trebuie să se înscrie din punct de vedere temporal în 
jurul a 20-45 de minute şi trebuie să respecte mai multe reguli: toate ideile au caracter de cunoştinţe 
şi vor fi tratate de participanţi, exprimarea ideilor mai neobisniuite va fi încurajată de moderatorul 
discuţiilor, nici o sugestie nu va fi criticată, sunt încurajate combinaţiile de idei, se afişează într+un 
loc vizil toate regulile activităţii, momentele de tăcere trebuie depăşite de moderator  prin 
reactualizarea unei idei exprimate anterior, moderatorul solocită exprimarea unor idei membrilor 
“tăcuţi”,  pauzele pot fi folosite în scopul remotivării discuţiei iar calitatea este mai puţin importantă 
decât cantitatea. 

O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se 
poate dovedi o acţiune foarte constructivă. Subiectul brainstorming-ului se poate formula: prin 
diverse noțiuni (Ce înţelegeţi prin termenul de Holocaust ?), prin asocierea de idei (Holocaust sau 
« soluţia finală » ?), prin observații (Ce ați observat la oamenii prezentaţi în aceste imaginii ?). În 
sprijinul sesiunii de brainstorming pentru a crea o imagine cât mai cuprinzătoare asupra termenului 
de Holocaust moderatorul  derulează cu ajutorul videoproiectorului  câteva momente din filmul 
documentar „Auschwitz- Fabrica Morţii” (Figura 4). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii sunt puși în situația de a imagina sau preciza anumite decizii pornind de la 

informațiile sau cunoștințele dobândite anterior, de a crea noi cursuri  unor evenimente istorice sau 
de a adopta atitudini sau poziții personale în sprijinul unei idei ( Cum ar fi arătat Harta politică a 
lumii dacă Germania condusă de Adolf Hitler şi aliaţii săi ar fi câştigat Al doilea Război 
Mondial ?) sau (Care ar fi fost structura etnică a Europei dacă Hitler ar fi reuşit să aplice «soluţia 
finală» ?). 

 Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: enunțarea temei care debutează cu 
deschiderea sesiunii de brainstorming, o perioadă de acomodare de 5-10 minute, partea creativă a 
brainstormingului, prelucrarea ideilor şi stabilirea unui acord. 

 În deschiderea sesiunii de brainstorming se prezintă scopul acesteia, se alcătuiesc echipele, 
care este de preferat să fie cât mai eterogene, şi se discută tehnicile şi regulile de bază care vor fi 
utilizate.  

Perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are drept obiectiv introducerea grupului în 
atmosfera brainstorming-ului, deoarece este o mini-sesiune de brainstorming unde participanţii sunt 
stimulaţi să discute idei generale pentru a putea trece la un nivel superior.  

Urmează etapa emiterii ideilor în cadrul echipelor care durează cam 25-30 de minute. Este 
recomandabil ca în timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul 
care a trecut şi cât timp a mai rămas. Să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai 
acorde câte 3-4 minute în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie stimulaţi 
să-şi spună părerile fără ocolişuri. 

La sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstorming-ului clarifică ideile care au fost 
notate şi puse în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. În acest moment 
se vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente și se face şi o 
evaluare a sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii.  

Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia 
timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse. Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au 
participat la brainstorming îşi vor spune părerea şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la 
acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai 
bine pe conceptul dezbătut. 

 Pe timpul desfăşurării brainstorming-ului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru 
ideile lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare a 
procesului în sine.  

Urmează etapa evaluării critice și valorificarea ideilor după expirarea timpului acordat și 
care cse realizează fie în cadrul echipei, fie de către o altă echipă având în vedere: originalitatea, 
realismul, eficacitatea.  

Prin metoda brainstorming-ului elevii pot identifica semnificaţia termenului de „Holocaust”, 
cu termeni: “genocid”, ardere” , “moarte”, “gazarea evreilor”, “crematoriu”, etc. încercând să 

 
Figura 4. Auschwitz- Fabrica Morţii (documentar)       
https://www.youtube.com/watch?v=ni33yVBx7EI, 

sursa  youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=ni33yVBx7EI


răspundă la întrebări legate de Ce s-a întâmplat?(au fost ucişi câteva milioane oameni în majoritate 
evrei, cărora li s-au adăugat prizonieri de război sovietici, polonezi, romi, homosexuali, martorii 
lui Iehova, persoane cu handicap, etc. ), De ce s-a întâmplat?( din cauza urii faţă de evrei şi a 
antisemitismului, credinţa în rasa superioară ariană, exacerbarea naţionalismului) Când s-a 
întâmplat (perioada 1933-1945, şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial), Cine a fost 
implicat? ( evrei, Germania nazistă, polonezi, prizonieri de război sovietici, slavi, polonezi, romi, 
homosexuali, martorii lui Iehova, persoane cu handicap fizic sau mental, masoni), Unde/ Cum s-a 
întâmplat? (persecuţiile şi progromurile în perioada 1938-1942, exemplu: progromul de la Iaşi, 
lagărele de muncă şi concentrare în perioada 1933-1945, exemplu:  Lagărul Nordhausen, 
ghetourile în perioada 1940-1945, exemplu: Ghetoul din Varşovia, grupele de intervenție naziste-
Einsatzgruppen din Piriatin, Ucraina, “soluţia finală”, lagărele de exterminare de la Auschwitz, 
Bełżec, Sobibór și Treblinka, etc., camerele de gazare), să cunoască cauzele şi efectele acestui 
eveniment nefast pentru istoria omenirii.    

În urma brainstorming-ului elevii vor fi familiarizaţi cu etimologia noţiunii de “Holocaust”, 
pornind de la originea acestuia (Holocaust din limba greacă, ὁλόκαυστον (holókauston), holos-
„complet” și kaustos-„ars”; în limba ebraică: Hașoa האושה, în limba idiş: Hurben ןברוח), „poraimos” 
sau „porajmos” (câteodată samudaripen) (poraimos înseamnă "devorare", iar "samudaripen" 
înseamnă "ucidere în masă" în limba romani, „Endlösung der Judenfrage” („Soluţia finală a 
problemei evreieşti”) (termenul german obişnuit pentru exterminarea evreilor în perioada nazistă), 
„Holocaust” (în limba engleză), „Holocauste” (în  limba franceză), „Şoa” (termen cu sensul de 
„catastrofă”, „genocid” sau „etnocid”, „Holocaustul ruandez” şi „Holocaustul cambodgian”, 
„Holocaustul african” (comerţul de sclavi şi colonizarea Africii, cunoscute şi sub numele de Maafa,  
„Holocaustul brun” (declanşat de Germania nazistă împotriva evreilor) şi „Holocaustul roşu” 
(iniţiat şi practicat de U.R.S.S. pe seama ţărilor intrate sub influenţa marelui vecin de la răsărit care 
a continuat  şi după anul 1945). 

În practica educaţională şi-au dovedit eficienţa următoarele sugestii de asociere a 
brainstorming-ului în proiectarea activităţii:  

Metoda Brainstorming ----------------- Diagrama Eyler- Venn  
Metoda Brainstorming ----------------- Metoda Cubul  
Metoda Brainstorming ----------------- Povestire în perechi --------- Eseul de cinci minute  
Avantajele folosirii acestei metode sunt numeroase: implică participarea activă a elevilor, 

stimulează creativitatea în grup, spontaneitatea și încrederea în sine în procesul evaluării amânate, 
dezvoltă competenţa de comunicare, capacitatea de contraargumentare dar și spiritul competitiv, 
dezvoltă  capacităteai de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea 
soluţiei optime, permite exprimarea personalităţii, eliberarea de prejudecăţi, dezvoltă abilitatea de a 
lucra în echipă, exersează analiza şi capacitatea de a lua decizii, imprimă dinamism lecţiei, permite 
dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia şi dezvoltarea unui climat 
educațional pozitiv.  

Însă această metodă didactică implică și anumite limite: este mare cronofagă, nu suplinește 
crecetarea de durată, clasică, reușita metodei depinde de calitățile moderatorului de a conduce 
discuția în direcția dorită, poate fi obositoare și solicitantă pentru participanți, propune soluții 
posibile de rezolvare a unei probleme, nu însă și o rezolvare a acesteia, uneori poate fi obositoare 
sau solicitantă pentru unii participanți.  

Brainstorming-ul cu schimbare de roluri –  care  solicită  elevilor abordarea problemei din 
mai multe puncte prin schimbarea rolurilor: ”Ce ai face dacă ai fi în locul Annei Frank?”         

Folosirea metodelor active atât în predare cât şi evaluare, pe lângă avantajele menţionate mai 
sus implică şi alte elemente cum ar fi o mai bună organizare a timpului în cadrul orelor, o reaşezare 
a mobilierului în cadrul sălii de clasă precum şi implicarea elevilor indiferent de nivelul de 
pregătire.  

Utilizarea acestui tip de metode poate deveni, în timp, baza unui nou sistem de predare – 
învăţare în învăţământul preuniversitar cu rezultate bune la nivelul diferitelor clase.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Piriatin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lag%C4%83rul_de_exterminare_Be%C5%82%C5%BCec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lag%C4%83rul_de_exterminare_Sobib%C3%B3r
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lag%C4%83rul_de_exterminare_Treblinka
https://holocaustxib.wordpress.com/wiki/Limba_german%C4%83
https://holocaustxib.wordpress.com/wiki/Ruanda
https://holocaustxib.wordpress.com/wiki/Cambodgia
https://holocaustxib.wordpress.com/w/index.php?title=Maafa&action=edit&redlink=1


Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezintă formularea a cât mai multor idei, cu toate că 
unora le pot părea fanteziste, ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează 
calitatea.  
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326. INTEGRAREA COPILULUI CU CES –   
O PROVOCARE PENTRU ORICE CADRU DIDACTIC 

 
Prof. Oana Simona Zaharia 

Școala Gimnazială Alecu Russo, Iași 
 
Din păcate numărul persoanelor cu deficiențe a crescut din ce în ce mai mult în rândul 

nostru. Oricare ar fi natura acestora, adaptarea la o viață normală a persoanelor cu dizabilități sau a 
elevilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă pentru noi o provocare pentru că nu avem 
pregătirea necesară în a cunoaște problemele reale cu care aceste persoane se confruntă și a le veni 
în ajutor atunci când diversele situații de viață o impun. 

Trebuie să recunoaștem că nu suntem dispuși întotdeauna să dăm dovadă de toleranță și de 
generozitate atunci când lucrăm cu astfel de persoane. Avem încă multe reticențe vis-a vis de aceste 
cazuri pe care nu suntem obișnuiți să le tratăm cu toată responsabilitatea de care este nevoie. Va mai 
trece probabil ceva timp până vom conștientiza că persoanele cu dizabilități sunt la fel ca noi, 
produsul unic al eredității lor și al mediului. 

Didactica de specialitate ne oferă câteva recomandări când se impune includerea unui astfel 
de copil în învățământul de masă, pentru că într-un fel abordezi un copil cu deficiențe mintale, față 

https://www.youtube.com/watch?v=ni33yVBx7EI


de altul cu ADHD sau tulburări afective, cum ar fi: anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de 
panică, sau dislexie, sindrom Down sau Aspenger, dispraxie, autism. 

Prin educație, acestor copii cu CES li se oferă o șansă reală de recuperare sau ameliorare a 
diagnosticului pe care îl au. Cu cât sunt integrați mai devreme într-un sistem de învățământ, cu atât 
mai repede au șansa de a interacționa emoțional cu un cadru didcatic și cu un colectiv de elevi. 
Profesorul are în primul rând acest minunat rol de a modela gândurile și emoțiile copilului. 

Conform psihologului Howard Gardner, inteligența intrapersonală și cea interpersonală 
joacă un rol important pentru succesul în viață, la fel ca acele abilități cognitive care sunt evaluate 
în testele standard de IQ. Este necesar așadar să ne inovăm abordarea didactică atunci când lucrăm 
cu astfel de copii cu CES. Mai ales trebuie să le oferim oportunități multiple să se dezvolte socio-
emoțional în mod adecvat. Vom descoperi mai întâi punctele tari și pe cele slabe ale unui astfel de 
elev, fără a pleca de la stereotipuri și șabloane, înțelegând că fiecare caz este unic în felul său.  

Învățarea și evaluarea prin joc a elevilor cu CES poate fi una dintre cele mai viabile soluții 
didactice. Jocul are un caracter dinamic, antrenant, presupune un set de reguli și o disciplină pe care 
copilul nu o percepe ca fiind restrictivă. Jocul este în același timp creativ și lansează mereu o 
provocare care surprinde și scoate copilul dintr-o posibilă monotonie a unui scenariu didactic clasic, 
întreține senzația de bucurie și plăcere. Copilul găsește în joc un răspuns pozitiv la încercările sale 
mascate de a fi înțeles și o confirmare a sentimentului propriei valori, este poate una dintre puținele 
expresii ale interacțiunii lor unice cu lumea. Jocul aduce cu sine personificarea universului din jur, 
copiii cu CES pot realiza un dialog cu tot ceea ce întâlnesc, se integrează în cadrul grupului. 

Dintre jocurile cele mai simple, dar cu efecte pozitive, benefice, amintim: jocul cu lut și cu 
plastilină, jocul de rol, desenul. Primul tip de joc presupune o experiență senzorială, copilul poate 
descoperi libertatea de a folosi tipare și forme, de a face reprezentări ale lucrurilor și ființelor din 
jur. Jocul de rol sporește autocunoașterea, promovează toleranța în grup, nevoia de socializare a 
elevilor, nevoia de a contacta alte persoane. Poveștile terapeutice sunt o altă modalitate de a le oferi 
copiilor șansa de a învăța prin intermediul parabolei sau alegoriei lucruri importante pentru 
integrarea lor în viață. Pot rezolva singuri, pornind de la exemplele oferite, diferite probleme,  se 
vindecă de anumite fobii, fac față emoțiilor pe care mintea nu le poate înțelege altfel. Desenul este 
pentru copilul cu CES un mod de a se comunica pe sine celor din jur, mai ales dacă limbajul său 
verbal nu este suficient de dezvoltat, de a-și expune interioritatea. 

Alte jocuri ce ar mai putea fi aplicate în activitățile didactice ar fi: ochelarii vorbitori, 
obiectele găsite sau mângâierea îngerilor. Primul joc încurajează aprecierea celui de lângă noi, 
sublinierea calităților lui deosebite. Elevii sunt așezați în cerc. Vor avea o pereche de ochelari de 
soare care va trece pe rând de la unul la altul. Când un copil poartă ochelarii, vecinul din dreapta sa 
îl roagă să spună ceea ce vede frumos la el, ceea ce îi place mai mult. Cel care poartă ochelarii 
trebuie să răspundă. Jocul continuă până ce toți copiii din cerc reușesc să facă aprecieri la adresa 
colegilor lor. Obiectele găsite este un joc mult mai dinamic. Li se cere elevilor să iasă din spațiul 
clasei și să revină cu un obiect găsit. Ei trebuie să înfățișeze cât mai frumos obiectul găsit și chiar să 
convingă pe cineva să-l cumpere. Mângâierea îngerilor este un joc tactil. Copiii stau față în față pe 
două rânduri și un copil trece prin mijloc, cu ochii închiși, și este atins ușor. Se urmărește astfel 
coeziunea clasei, respectul față de ceilalți, înlăturarea oricărei forme de violență, integrarea elevului 
special în comunitate. 

Toate aceste metode devin modalități de dezvoltare a abilităților de comunicare și relaționare 
interpersonală, putem preveni scăderea performanțelor școlare, problemele emoționale și de 
comportament, dificultățile de adaptatre socială. Depinde doar de noi să oferim o șansă celor cu 
probleme speciale și să le arătăm că pot beneficia de tot sprijinul nostru pentru a duce o viață 
frumoasă. 

 
Bibliografie: 
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327. INTERDISCIPLINARITATEA  
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 
prof. Manuela Cătălina Ghiuţă 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pildești, jud. Neamţ 
 

prof. Apetroaie Gabriela 
Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Pașcani, jud. Iași 

 
„Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci 

prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”.  Louis Croft  
Interdisciplinaritatea este o modalitate de acţiune şi gândire, dintre obiectele şi fenomenele 

lumii reale, care se impune în învăţământ pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în pregătirea 
elevului, pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară şi societate. Interdisciplinaritatea în 
contextul educaţiei şcolare devine un concept cheie, cu ajutorul căruia se poate realiza un demers 
educativ centrat pe nevoile elevului, posibilităţile şi ritmurile lui de învăţare, pe rolurile şi 
demersurile celui ce învaţă. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor este o necesitate dată de 
nevoia firească de a explora mediul înconjurător, fizic şi social, de a-l cunoaşte şi a-l stăpâni, 
preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condiţiile structurării interdisciplinare a curriculumului.  

Modul natural al copiilor de a învăţa nu este acumularea de cunoştinţe pe domenii ale 
ştiinţei, ci integrarea informaţiilor, priceperilor, capacităţilor diverse în jurul unor teme care le-au 
stârnit interesul sau a unor elemente de viaţă socială. A preda interdisciplinar înseamnă a îmbunătăţi 
elementele învăţate anterior, a completa progresiv cunoştinţele teoretice, încât să nu devină o 
repetare monotonă a sarcinilor propuse în cadrul acţiunilor de învăţare. În aceste condiţii, 
activităţile sunt mai atractive, mai eficiente, elevul fiind un subiect al cunoaşterii şi acţiunii şi nu un 
receptor. Pentru a dobândi informaţiile, fiecare cadru didactic trebuie să ştie cât, cum, în ce scop, cu 
ce rezultate, să ofere elevilor surse adecvate motivante, care le pot suscita căutarea informaţiilor de 
orice fel, să le descopere.  

Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi 
insulară a realităţii unice, făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor 
conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenului 
studiat.  

În învăţământul preuniversitar, se pot identifica trei direcţii ale interdisciplinarităţii: 
1) la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare; 
2) puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare-evaluare (în acest 

caz programele rămân neschimbate); 
3) prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 
Scopul abordării interdisciplinare: în interdisciplinaritatea la nivelul activităţilor de predare-

învăţare sunt căutate teme comune pentru diferite obiecte de studiu, care pot duce la realizarea 
competenţelor de învăţare de ordin înalt, aşa numitele higher order learning objectives, cum ar fi 
luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de  învăţare eficientă etc. 
Aceste competenţe cu caracter generic pot fi transferate cu uşurinţă  dintr-un context disciplinar în 
altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv în contexte de viaţă   cotidiană  în afara clasei. 

Tipuri de interdisciplinaritate: 
1.interdisciplinaritate centripetă: cu accent pe utilizarea în interacţiune a diferitelor 

discipline pentru exploatarea unei teme sau pentru formarea unei competenţe integrate; 
2. interdisciplinaritate centrifugă: mută  accentul de pe disciplină  pe cel care învaţă, punând 

pe primul plan tipurile de achiziţii integrate/interdisciplinare pe care acesta le va dobândi prin 
învăţare. 

Exemplu: 
Aşadar, perspectiva interdisciplinară creează la elevi abilitatea de a aplica şi transfera 

cunoştinţe spre a rezolva probleme în mod creativ. Prin realizarea de conexiuni la mai multe 



niveluri, elevii trec de la acumularea de informaţii la participarea efectivă, la realizarea unor 
produse. 

 Lucrul în echipă – se constituie echipe formate din elevi şi cadre didactice 
 Gândirea critică – presupune propunerea şi analizarea direcţiilor de abordare, cât şi 

stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii 
 Rezolvarea de probleme – se realizează prin distribuirea sarcinilor de lucru 
 Luarea de decizii – se petrece în fiecare din etapele anterioare, atunci când se aleg 

temele abordate, echipele de lucru, distribuirea sarcinilor, modul de realizare şi finalitatea activităţii 
(broşură, site, prezentare multimedia) 

Corelarea interdisciplinară între limba şi literatura română şi celelalte discipline se poate 
realiza prin: 

 Elemente de vocabular 
 Termeni specifici diferitelor discipline: 
¤  termeni ştiinţifici (matematică, geografie, istorie) 
¤  elemente de limbaj plastic (educaţie plastică) 
¤  termeni tehnici (abilităţi practice, educaţie tehnologică) 
¤  termeni muzicali (educaţie muzicală) 
¤  termeni juridici (educaţie civică) 
 Expresii, structuri gramaticale: pot fi create în cadrul conversaţiilor ce pleacă de la 

materialele discutate. 
Elevul trebuie să fie conştient de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de 

importanţa realizării conexiunilor între diferitele discipline. În contextul societăţii de astăzi, din 
punct de vedere axiologic, orice cucerire ştiinţifică trebuie transpusă în termeni didactici. Elevul va 
fi în plenitudinea forţelor lui creatoare abia peste 15-20 de ani, când, cu siguranţă, cercetările 
ştiinţifice actuale vor fi implicate şi aplicate plenar în viaţa cotidiană. 

Pentru exemplificare, vă propunem un proiect interdisciplinar Literatura română-TIC 
(literatura română în dimensiune virtuală) cu titlul ,,Mihail Sadoveanu – Ceahlăul literaturii 
româneşti”, prezentare PowerPoint, clasele a VII-a şi a VIII-a. 
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328. ELABORAREA DE PROIECTE ÎNSCRISE  

ÎN C.A. E. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

Prof. Radu Marilena, Școala Profesională Holboca 
 
În vederea inițierii și elaborării unui proiect educațional și a  completării fișei de prezen-

tare a proiectului, prin care se va înscrie acesta la concursul de proiecte, ce vor fi aprobate și 
incluse în CAEJ, ACER, CAEN, se va avea în vedere parcurgerea următoarelor etape:     

I. Stabilirea tipului de proiect în funcție de edițiile acestuia, cât și a numărului de școli 
partenere la nivel local (prima ediție) județean (10 școli/licee) CAEJ, interjudețean (3 județe), 
regional CAER, național CAEN, (25 județe) 

II. Identificarea și formularea problemei ce trebuie rezolvată prin proiect (analiza de 
nevoi, motivația. ideea proiectului, argumentul) Utilizând analiza SWOT se pot stabili punctele tari 
STRENGTHS, oportunitățile OPPORTUNITIES, punctele slabe WEAKNESS și amenințările 
THREATS.                                                                                                                      

III.Stabilirea scopului și formularea obiectivelor proiectului, ce trebuie să vizeze 
rezolvarea unei probleme, a unui punct considerat slab sau să amelioreze o anumită situație, care 
tinde să devină o amenințare. WEAKNESS /punctele slabe- reprezintă cheia viitorului obiectiv al 
proiectului (ceea ce se intenționează a se rezolva prin proiect și de ce este acesta necesar).                                                                                                                                                                  
Exemplu (din proiectul județean pe care l-am inițiat și coordonat, ”Eroul meu-modelul meu”): 
Dezvoltarea abilităților de gândire critică la elevii de 7-18 ani din cele 18 școli partenere, în 
vederea identificării unor modele comportamentale pozitive demne de urmat.                                                                                                                    
IV. Obiectivele trebuie să fie cuantificabile, să derive din țintele strategice propuse în 
PDI/PLAI/PAS ale unității școlare și să se coreleze cu rezultatele finale (calitative/cantitative) 
Exemplu: 
1. Dezvoltarea capacitǎții de argumentare a alegerilor fǎcute  cu privire la modelul care ȋi inspirǎ  

pe elevi 
2. Dezvoltarea abilitǎților de comunicare, de lucru ȋn echipǎ, creșterea gradului de ȋncredere ȋn 

sine,  prin identificarea cu un model reprezentativ (al adevăratelor  valori )                                                                                
3. Efectuarea conexiunilor interdisciplinare dintre literatură, psihologie, istorie, ed. civică,  

religie, educație plastică,  IT/tehnologii, s.a. discipline, în vederea dezvoltării personale a elevilor 
 V. Încadrarea proiectului într-un domeniu în funcție de problema, care trebuie 

rezolvată (artistic, cu subdomeniile: arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiții și obiceiuri, 
culturi și civilizații, muzică, dans; b) ecologie și protecția mediului; c) educație civică; d) sportiv-
turistic; e) tehnic; f) științific; g) noile educaţii, educație pentru valori). 

Exemplu: Proiectul Eroul meu- modelul meu este înscris în domeniul educație pentru 
valori. 

VI. Stabilirea unui titlu atractiv și potrivit proiectului și eventual, a unui logo 
reprezentativ. Exemplu: “Eroul meu, modelul meu” este un titlu stabilit de inițiatorii proiectului 
(prof. Radu Marilena și prof. cons școlar Toană Doina- Maria, în cadrul unui atelier de lucru 
participativ, Prof 21 susținut de FDSC- București, pe 8 septembrie 2015). Titlul și logo-ul pot fi 
alese de asemenea, și împreună cu membrii echipei de proiect sau prin lansarea unui concurs de 
stabilire a acestora, adresat elevilor, la nivelul școlii, sau împreună cu celelalte școli partenere.                                                                                
Titlul trebuie să sintetizeze ideea proiectului sau problema ce se doreşte a fi rezolvată prin proiect. 
Strict legată de ideea proiectului  este motivaţia acestuia (de ce se doreşte realizarea proiectului şi 
ce vine în sprijinul realizării lui); 

VII. Identificarea grupului țintă/beneficiarilor se realizează în funcție de nevoile ce reies 
dîn analiza SWOT și de aria de interes a elevilor participanți  

Exemplu: 360 de elevi din cele18 şcoli partenere de proiect de 7-18 ani, care au nevoie de 
a-şi dezvolta abilităţi de gândire critică, de argumentare a alegerilor fǎcute cu privire la modelul 
preferat         



VIII. Întocmirea diagramei Gantt cu activitățile de proiect, descrierea activităţilor 
(denumire, loc, perioadă, responsabili). Exemple de activități: 
1. Constituirea unei baze de date cu profesorii și elevii participanti la proiect și stabilirea 

responsabilităților 
2. Dezbatere: Învăţ din exemplele personalităţilor lumii...activitate multidisciplinară: Pot 

participa profesori care predau limba română, istorie, educație plastică, educație muzicală, 
religie, matematică și științe, consilieri școlari..    

Fiecarei activități trebuie sa-i corespundă un obiectiv prestabilit, cum ar fi:  
 O1.Diseminarea rezultatelor proiectului in cele 18 școli partenere, intr-un interval de 6 

luni  
      Ca activități, pot fi propuse și ateliere de lucru în care să utilizăm diverse metode inter-

active și în special, recreative pentru elevi, care au la bază învățarea prin joc: jocul de rol metoda”în 
papucii personajului preferat”, cubul, brainstorming, dezbaterea, floarea de lotus. 

       Pentru a păstra caracterul nonformal al învățării cât și pentru a crește gradul de 
atractivitate al activităților, este recomandat, să schimbăm și locul desfășurării acestora, 
organizându-le ca activități de tip outdoor (spre exemplu, în parc).   

        Astfel, deconectarea de spațiul obișnuit al clasei/ școlii  motivează elevii participanți.  
De asemenea, pot fi organizate cu success, activități la biblioteca locală/case memoriale  

  .2. Planificarea activităților – realizarea unei Diagrame Gantt  În funcție de numărul de 
activități (care trebuie să conțină și pe cele de organizare inițială, dar și de diseminare și evaluare a 
activităților și rezultatelor proiectului), se realizează o planificare cronologică lunară/săptămânală a 
activităților, asociind obiectivele și responsabilii din fiecare școală parteneră de proiect. Exemplu:  
fragment din diagrama Gantt a proiectului județean,”Eroul meu- modelul meu” 

IX. Precizarea resurselor (umane: profesori îndrumători, elevi, materiale necesare 
desfășurării activităților, financiare prin atragerea de parteneri/ sponsori; resurse de timp- perioada 
de derulare )                                                                     

X. Rezultatele aşteptate care vor reprezinta produsele finale, trebuie corelate cu 
obiectivele propuse în cadrul proiectului. Acestea pot fi calitative sau cantitative.             

R 
Obiectiv 
specific  

Activitate/loc de 
desfăşurare a activităţîî     

2  
 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

Responsabili activitate  

 

  

O1. 
Diseminarea 
rezultatelor  
proiectului in 
 cele 
 18 școli 
partenere,          
intr-un 
interval de 6 
luni  

A1.a. Constituirea unei 
baze de date cu profesorii 
participanti la proiect  
–ședință de lucru - 
proiect 

               
  Coord. proiect M. Radu,  
consilier   şcolar Toană D, 
dir. prof. dr.Popescu Ioan 
prof. Neacsu G., prof 
Popescu  M, Neamtu O, 
prof.Albu S, dir. prof. dr. 
M Dinu, prof.dr. M. 
Mironescu 
 

 A1.b.:Învăţ din 
exemplele persona-
lităţilor lumii...                             
activitate 
multidisciplinară   
Metode propuse: 
dezbaterea 

  

  
O2.Definirea 
conceptu-lui 
de model, 
exemplu 
necesar pentru 
dezvoltarea 
personală a 
elevilor.  

A2.  Eroul preferat-  
modelul meu (se poate 
derula în laboratoarele de  
informatică sau 
bibliotecile școlilor 
partenere de proiect 
Atelier de lucru:- Metode 
propuse: cubul, 
brainstorming, dezbatere 

            Prof. M. Radu,  Filipescu 
E.D, cons. şc Toană M- D, 
Sandulovschi  R, prof. 
Neacsu G., prof Popescu  
M, Neamtu O, prof.Albu 
S, dir. prof. dr. M Dinu, 
prof.dr. M. Mironescu, 
prof. Asaftei C, prof. 
Vasilescu  L, bibliotecarii 



XI. Indicatori prin care rezultatele pot fi urmărite (indicatori fizici și calitativi) (Ex: 30 
de DVD-uri cu revista proiectului, cu ISBN, portofoliile individuale ale elevilor din grupul 
ţintă:fișe, eseuri, desene și acuarele, colaje)     

XII. Impactul proiectului  asupra unităților școlare în care se derulează: va crește 
prestigiul și gradul de atractivitate al unităților, va îndruma elevii din grupul țintă către lectură și-i 
va orienta spre selectarea de modele demne de urmat din rândul eroilor preferați sau din cel al 
marilor personalități ale lumii literare, culturale, istorice sau științifice; vor dobândi abilități de 
comunicare și de argumentare a opiniei proprii.    

XIII. Bugetul va fi defalcat pe fiecare activitate şi pe fiecare sursă în parte, pe perioade de 
reali-zare a proiectului şi în final pentru întregul proiect; Cheltuielile în funcție de activitățile 
derulate pot fi de rechizite, de multiplicare reviste/broșuri de proiect, xeroxare fișe de lucru, 
achiziții de panouri pentru expoziții, cheltuieli de deplasare, dacă proiectul cuprinde și vizite de 
documentare la muzee, case memoriale sau monumente ale eroilor etc       

XIV. Precizarea modalităţilor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului; -
se va aplica o grilă criterială pentru evaluarea lucrărilor din concurs ce vor fi premiate în proporție 
de 25 % din totalul lucrărilor prezentate în concurs. (se va întocmi o bază de date a participanților la  
concurs)  -raportarea activităților conform fișei de monitorizare     

XV. Diseminarea pe parcurs și finală se poate realiza pe site-ul proiectului și a școlilor 
partenere, pe grupul de facebook al proiectului, în media, prin publicarea revistei proiectului, prin 
organizarea de expoziții în școli sau la case memoriale.   

Exemplu: În perioada aprilie –mai 2016 am organizat la Muzeul literaturii române, Casa 
Memorială I.Creangă- Iași, expoziția intitulată, Amintiri de la Bojdeucă realizată de elevii clasei a 
V-a B din școala noastră, conținând eseuri și portrete I.Creangă și desene/acuarele ce ilustrează 
personajele preferate din opera marelui povestitor.    

XVI. Sustenabilitatea proiectului poate fi asigurată prin:    
-menținerea parteneriatelor cu instituțiile și școlile partenere și atragerea de noi unități partenere în 
vederea promovării proiectului și concursului în următoarele ediții la nivel interjudețean, regional și 
national,                                                                                                                        
- revenirea la această temă în cadrul orelor de: limbă și comunicare, la orele de lecturi suplimentare 
cât si la orele de consiliere și orientare, de istorie, religie, discipline socio-umane;-participarea 
elevilor la diferite concursuri sau sesiuni de referate și comunicări pe tema dezvoltată de proiect                                  
(De exemplu,”Personalități marcante care au schimbat cursul omenirii”. ”Nevoia de modele în 
viață”, ”Eroi preferați”. ”Lectura preferată”). Pentru concursul ce face parte ca activitate din proiect 
(activitățile proiectului sunt cele ce vor pregăti elevii pentru concurs) se vor întocmi următoarele 
documente: o fișă de înscriere a participanților la concurs, criteriile de jurizare cât și programul 
concursului și regulamentul de participare la  concurs, declarația de nepercepere de taxe pentru 
elevii participanți în concurs.  Pentru conformitate, proiectul trebuie înregistrat, vizat de directorul 
unității școlare și de către consilierul educativ și  înscris și aprobat în Planul de activități educative 
al școlii.  

Partenerii și colaboratorii de proiect pot fi școli, licee, colegii și instituții care activează în 
domeniul educației și culturii sau în domenii conexe (inspectorate școlare, universități, CJRAE, 
biblioteci, case memoriale, muzee, case ale corpului didactic,  case de cultură, ONG-uri). Dar și 
consilii locale, servicii de poliție, reprezentanți ai unor biserici, cabinete medicale, agenții pentru 
protecția mediului, salubritate ș.a.) pot fi invitați să participe la actvitățile proiectului în urma 
încheierii unui acord/contract/protocol de colaborare. 

Bibliografie:                                                                                                                                                                                            
1.   Regulament de organizarea a activităților școlare și extrașcolare cuprinse în CAE. 
Formular de aplicație, Fișa evaluare, elaborate de MECTS. 

2.OMECTS nr. 3035/2012                                                                                                                                       
. 3. Fișa prezentare proiect județean, ”Eroul meu- modelul meu”, elaborată de prof. Radu 
Marilena, în 2016 
  



 
329. COPILUL CU ADHD. MODALITĂŢI  DE  INTERVENŢIE 

 
Cazacu Mihaela, profesor psiholog CJRAE 

Şcoala ,, Ştefan cel Mare’’ Vaslui 
  
ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) este o tulburare neurobiologicã care se 

caracterizeazã printr-un nivel necorespunzãtor vârstei de dezvoltare de neatenţie (concentrare, 
distractibilitate), hiperactivitate şi impulsivitate, simptome care pot sã aparã în orice combinaţie la 
şcoalã, acasã şi în alte situaţii sociale (American Psychiatric Association, 2003). 

Intervenţia psihosocialã cuprinde terapia comportamentalã, programele educaţionale, 
formarea şi implicarea pãrinţilor în planul therapeutic, dar şi  abordarea tulburãrilor asociate 
ADHD, care modificã substanţial calitatea vieţii copiilor cu ADHD. 

Interverţia precoce din perioada preşcolarã poate minimaliza impactul negativ al tulburãrii 
asupra dezvoltãrii cognitive, sociale, emoţionale şi şcolare a copilului. 

Terapia comportamentalã se realizeazã printr-un program individualizat, prin colaborarea 
medicului specialist de psihiatria copilului cu psihologul şcolar, terapeutul comportamental, 
pediatrul şi  cadrele didactice – învãţãtori, profesori. 

Interveniţile comportamentale specifice se referã la un set de metode de modificare a 
mediului social şi fizic acţionând la nivelul comportamentului. 

Alte terapii psihologice eficiente - terapia cognitiv-comportamentalã, terapia prin joc - au 
drept scop modificarea unui pattern cognitiv disfucţional sau a unor stãri emoţionale negative. 

Implementarea  intervenţiilor comportamentale  se realizeazã de cãtre pãrinţi şi  cadre 
didactice. Rolul pãrinþilor şi profesorilor este important în intervenţie deoarece marea parte a 
strategiilor sunt aplicare acasã sau în mediul şcolar. 

Pentru ca o intervenţie sã fie eficientã este nevoie sã fie monitorizate atent şi riguros 
progresele - adicã abilitãţi, comportamente adaptative la şcoala şi acasã, performanţe, funcţionarea 
socialã -   monitorizare într-o forma graficã, ţinându-se cont de vârsta copilului şi de momentul 
evaluãrii. 

Tulburarea  de  atenţie cu  hiperactivitate afecteazã funcţionarea cognitivã a copilului sau 
adolescentului. Este nevoie  ca  intervenţia sã  porneascã  de  la cunoaşterea mecanismelor 
explicative ale tulburãrii. Deficitele cognitive din ADHD sunt datorate unor deficienţe ale funcţiilor 
executive, în special la nivelului memoriei de lucru (reprezentãri mintale ale evenimentelor care 
sunt activate temporar pentru a putea ghida comportamentul curent). Memoria de lucru reprezintã 
cunoştinţele din memoria de lungã duratã activate la un moment dat. La un copil cu ADHD vor fi 
accesibile în memoria de lucru informaţii irelevante,  astfel  fiind  afectatã  performanţa, 
comportamentul sãu fiind mereu sub influenţa factorilor externi. Copilul cu ADHD are dificultãţi în 
a învãţa un comportament prin observarea altei persoane, prin dificultatea de a reţine secvenţe 
comportamentale observate, dificultãţi de percepţie a timpului sau de relaţionare socialã. 

În ADHD de tip ineatenţie apare inabilitatea de a-şi menţine atenţia într-o sarcinã, de a- şi 
aminti şi urma regulile şi de a rezista în tot acest timp distractorilor. 

În hiperactivitate şi  comportamente impulsive apar dificultãţi ale inhibiţiei voluntare.  
Problemele  de  inhibţiie apar  în  jurul vârstei de 3-4 ani, înaintea celor legate de inatenţie, care 
apar la 5- 7 ani, mai vizibile la şcoalã. 

Copilul cu ADHD are o reactivitate emoţionalã mai ridicatã faţã de eveniment, are dificultãţi 
de a anticipa reacţii emoţionale, dificultãţi de a acţiona ţinând cont de impactul comportamentului 
sãu asupra altor persoane, probleme de autoreglare emoţionalã şi dependenţã  faţã de surse de 
motivaţie xternã. 

Copiii cu ADHD au dificultãţi în a interioriza regulile şi de a-şi ghida comportamentul spre 
un scop, au dificultãţi în a rezolva probleme sau sarcini care se amânã, adultul intervenind  prin  
reamintirea  în  permanenţã a  regulilor şi a sarcinilor. Copiii cu ADHD au dificultãţi de fluenţã 
verbalã, comunicare corectã, sinteza informaţiilor.  



Intervenţia în ADHD începe cu analiza funcţionalã. Nu facem nimic la întâmplare, 
comportamentele au un anumit scop şi sunt determinate de antecedente şi menţinute de consecinţe. 
Terapeuţii comportamentali au numit acest model modelul ABC. Analiza funcţionalã presupune 
aflarea scopului comportamentului pornind de la analiza antecedentelor şi a consecinţelor. Astfel se 
poate trece la tehnici comportamentale de modificare a comportamentului nedorit.  

Modalitãţile de intervenţie eficientã pot fi clasificate astfel: 
1. Întãrirea pozitivã şi negativã 
2. Time-out-ul 
3. Sancţiunea 
4. Economia  cu  jetoane  (token  economy).   
Întãrirea pozitivã se referã la menţinerea/intensificarea unui comportament prin 

producerea/prezentarea unei stimulãri (ex. Alex a citit un text. I se oferã un timp de joc pe 
calculator). Întãrirea negativã se referã la menţinerea/intensificarea unui comportament prin 
încetarea/reducerea unei stimulãri. Time-out sau excluderea înseamnã scoaterea copilului care a 
efectuat un comportament indezirabil dintr-o situaţie cu rol de recompensã pentru el.  (ex. Alex va 
sta 3 minute într-un loc special în clasa pentru cã şi-a lovit colegul, pentru a observa consecinţele 
comportamentului sãu). Sancţiunea se referã la retragerea unor beneficii de care ar fi privilegiat 
pentru un comportament dezirabil. (ex. Dan a negociat cu pãrinţii cã îşi va face temele şi apoi va 
merge în oraş cu prietenii. Nu şi-a realizat sarcinile propuse şi astfel pierde beneficiul negociat.). 
Economia cu jetoane - copilul primeşte o recompensã sau un privilegiu dacã realizeazã un 
comportament sau pierde o recompensã. (ex. Petru şi-a  fãcut exerciţiile de matematicã în timpul 
negociat şi a primit o steluţã. Când işi  loveşte  colegul va pierde o steluţã. La sfârşitul sãptãmânii  
steluţele vor  fi  transformate  într-o  recompensã materialã - joc, film, jucãrie). 

La copilul cu ADHD intervenţia comportamentalã are ca obiective specifice: 
1.   Dezvoltarea abilitãţilor de organizare şi planificare 
2.   Dezvoltarea abilitãţilor de a acţiona la stimuli distractori 
3.   Restructurare cognitivã 
4.   Managementul furiei 
5.   Dezvoltarea  de  abilitãţi sociale  şi  emoţionale 
Copiii şi adolescenţii cu ADHD au dificultãţi şcolare legate de tulburare. Scoala  devine mai 

solicitantã cu cât cerintele sunt mai complexe şi necesitã o mai mare autonomie în activitãţi, când 
cresc şi aşteptãrile adulţilor. Cele  mai  eficiente metode de suport pentru şcolarul mare şi 
adolescent sunt strategiile cognitive. 

Aceste strategii se aplicã în familie şi la şcoalã şi presupun: 
1.   Utilizarea unui calendar, programarea activitaţilor, organizare 
2.   Realizarea sarcinilor dificile înaintea celor uşoare 
3.   Fragmentarea sarcinilor complexe 
4.   Utilizarea în loc de termene de predare a unor obiective intermediare 
5.   Controlul stimulilor prin minimalizarea distractorilor 
6.   Adaptarea sarcinilor şi momentului de învãţare la stilul optim de învãţare şi stilul de 

viaţã 
7.   Solicitarea  sprijinului  unui  tutore  în  realizarea unor sarcini (poate fi cineva din 

familie, un elev coleg sau un cadru didactic). 
Strategiile pentru simptomele de inatenţie au ca scop schimbarea parametrilor unei sarcini, 

redefinirea ei prin: 
1.Fragmentarea sarcinilor complexe în sarcini mai mici şi mai uşor de realizat. Dupã fiecare 

sarcinã realizatã copilul va fi recompensat, va avea un calendar pentru structurarea sarcinilor, pe 
care îl construieşte împreunã cu pãrintele. Poate deasemenea avea o grilã de automonitorizare. 

2.Gruparea sarcinilor de lucru este o metodã de a organiza coportamente. Se folosesc: 
alegerea şi realizarea sarcinii mai plãcute imediat dupã una neplãcutã, utilizarea punctelor sau 
simbolurilor pentru transformarea unui comportament cu probabilitate crescutã (ex. 10 puncte pot fi 
transformate în timp la calculator sau joc în funcţie de negocierea cu pãrinţii). 



3.Structurarea sarcinilor complexe - sarcina complexã este împãrţitã în subsarcini şi  etape 
de rezolvare. Este nevoie de repere temporare vizibile – de ex. un afiş în faţa biroului cu sarcinile şi 
etapele rezolvate şi cele care urmeaza sa fie rezolvate. 

4.Suportul unui tutore  - tutorele poate fi un alt elev, dintr-o clasa mai mare, un profesor 
voluntar. Rolul lui este de a reaminti etapele pregatirii şi de a ajuta la structurarea planului de 
învaţat. 

5.Controlul stimulilor - metoda este necesarã pentru a reduce, minimaliza distractorii, de a 
preveni întreruperile frecvente. Implicã şi construirea unui mediu de învãţare cu cât mai puţini 
distractori fizici - muzicã, alte persoane, obiecte preferate. Dar, în acelaşi timp, este important de 
reţinut cã un mediu substimulant este la fel de perturbator ca unul prea stimulant. 

6.Restructurare cognitiva - are ca scop învãţarea unui mod de gândire adaptativ. Modul în 
care copilul îşi explicã tulburarea şi comportamentul cresc aderenţa la terapie, atât medicamentoasã 
cât şi comportamentalã. Se pot oferi broşuri informative cu explicaţii ale comportamentelor şi 
tulburãrii şi modalitãţi eficiente de acţiune. Modul de gândire distorsionat pe care copilul sau 
adolescentul cu ADHD şi-l formeazã în interacţiunea cu pãrinţii sau alţi copii poate fi o barierã în 
funcţionarea optimã.  

Strategii  comportamentale eficiente în mediul şcolar  
Dificultãţile copiilor şi adolescenţilor cu ADHD la şcoalã  apar atât datoritã problemelor de 

sustinere a atenţiei în sarcini, cât şi datoritã dificultãţilor de inhibiţie a rãspunsurilor 
comportamentale la distractori din mediu. 

Intervenţia comportamentalã la şcoalã vizeazã: 
• Optimizarea performanţelor şcolare 
• Reducerea  impactului  negativ al comportamentelor problematice - hiperactivitate, 

impulsivitate, stima de sine scazutã datoritã rezultatelor şcolare proaste 
• Scãderea comportamentelor problematice  
Se realizeazã în funcţie de particularitãţile clasei şi implicã adaptarea mediului clasei,  a 

instrumentelor de lucru, curriculei, modalitãţilor de predare şi evaluare.   
1. Mediu stabil, predictibil, structurat prin:  
  
- Comunicarea eficientã a cerinţelor,  aşteptãrilor legate de cerinţe, comunicarea eficientã a 

instrucţiunilor - alcãtuirea orarului zilnic afişat la vedere cu activitãţi, sarcini, instrumente de lucru 
- Regulile clasei - atât reguli cât şi penalizãri în cazul nerespectãrii lor 
- Proximitate spaţialã cu copilul cu ADHD - contact vizual, apropiere de copil, atingerea 

umãrului 
- Formularea cerinţelor simplu, la obiect 
- Nu se dau mai multe instrucţiuni în acelaşi timp 
- Instrucţiuni secvenţiate: “Deschide cartea la pagina x !”; aşteptãm sã rezolve cerinţa; lauda 

– “Bravo!”, apoi urmãtoarea cerinţã 
- Oferirea de modele când se dau instrucţiuni: este mai eficient dacã şi educatorul executã 

sarcina în timp ce o cere 
2. Tranziţia în sarcinã 
- Copiii cu ADHD au dificultaţi în a trece de la o sarcina la alta sau de la pauza din nou la 

activitate 
- Trecerile rapide sunt recompensate. Recompensele sunt adaptate copilului  şi se acordã 

imediat dupã efectuarea comportamentului dorit. 
3. Aranjarea clasei pentru a elimina distractorii prin: 
- Eliminarea sau reducerea zgomotelor (numãr mic de elevi, izolare fonicã) 
- Copilului cu ADHD i se pot oferi primele douã bãnci din faţã (se poate muta din una în alta 

când simte nevoia sã se mişte) 
- Banca cu margini ridicate – nu se prezintã într-o formã negativã sau de pedeapsã 
- Copilului i se poate permite sã aducã unele obiecte personale 
4. Poziţia în clasã a copilului cu ADHD: 



- va sta în prima bancã sau a doua banca 
- va sta singur în bancã sau cu un coleg care sã-l supravegheze 
- va fi înconjurat de colegi cu comportamente model şi care nu-i distrag atenţia 
5.  Adaptarea  sarcinilor  în  clasã  pentru  copilul  cu ADHD se face prin: 
- Lungimea sarcinii -   sarcini scurte, cu pauze între activitãţi 
- Alternarea tipului de activitate 
- Teme  pentru  acasã  scurte  (nu  se  dau  ca  temã sarcinile neefectuate în clasã) 
- Oferirea de feedback – de la educator  
- Copilul cu ADHD este învãţat sã solicite ajutorul educatorului (ex cartonaş “am nevoie de 

ajutor”) sau poate avea suportul profesorului de sprijin 
6. Adaptarea curriculei şi a modalitãţilor de predare, prezenta unui profesor de sprijin la 

anumite activitaţi. Este important sã nu pierdem din atenţie stimularea elevilor şi latura aplicativã a 
cunoştinţelor. Îmbinarea teoriei cu explicaţii, corelaţii, exemple îmbunãtãţeste capacitatea de 
înţelegere, interesul, capacitatea de memorare şi utilizare a informaţiilor în cazul copilului cu 
ADHD. 
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330. PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
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Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.  
O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de 

câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l- 
ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n- ai înţeles- o nu se supără, nu 
jigneşte, te aşteaptă să revii.  

O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. 
Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor 
rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice. 

În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea 
personalităţii fiecărui om. 

 Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor 
educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă. 

 Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o 
necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de 

MOTTO : 

 

„ Cartea este trebuinţa de singurătate a omului neliniştit 
şi curios, o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri 
şi frumuseţi!” 

                                                                                                                                        
   

 



miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă 
socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării 
intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

Vârsta şcolarităţii este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii 
puternice , este vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că 
este uşor să influenţezi formarea personalităţii copilului prin literatură, făcând apel la sensibilitatea 
celui educat. 

În ultimii ani se observă o  scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video şi 
calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte.  

Unii părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că 
nici ei nu citesc. Făcând tot mai rar sau deloc gestul de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, 
într-o librărie , de a-şi construi o bibliotecă proprie, părinţii copiilor de vârstă şcolară  sunt tot mai 
puţin „modele” de urmat, în relaţia cu cartea ! 

 De aceea, biblioteca, ca instituţie de cultură cu rol important în viaţa comunităţii, încearcă 
să corecteze această stare de lucruri , trezind în sufletele dornice de cunoaştere ale micilor 
învăţăcei, interesul pentru lumea fascinantă a cărţii ! 

 Copilul  -  minte ageră, fire vioaie, gata oricând de joacă şi năzdrăvănii - trebuie scos de sub 
tutela audio-vizualului şi orientat spre atmosfera liniştitoare , tainică a bibliotecii, ajutat să 
descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o poveste, cu un personaj, cu un autor. Pas cu pas, 
îndrumat cu migală de iubitori de carte, apropiat de un mediu în care se adăposteşte „înţelepciunea 
şi frumuseţea creaţiei umane”, copilului de azi trebuie să-i oferim şansa de a afla că  „ Atunci 
când deschidem cărţile, descoperim că avem aripi!” (Helen Hayes). 

Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi 
oricum, cartea rămâne cel mai bun profesor al omului. 

Instituţiile de învăţământ sunt cele care trebuie să trezească  interesul şi dragostea pentru 
citit a copiilor. 

Atitudinea de indiferenţă sau respingere a tinerilor faţă de actul lecturii este, fie catalogată 
critic de şcoală şi de societate, fie acceptată ca o fatalitate într-o epocă în care cartea este concurată 
de calculator sau televizor. Cu toate că noile programe de limba şi literatura română, valorificate 
bine de majoritatea manualelor, pun accent pe cultivarea plăcerii lecturii la elevi, formarea gustului 
pentru lectură, s-ar părea că aceste intenţii lăudabile nu sunt suficiente. 

De la an la an,  profesorii constată cu ingrijorare scăderea interesului faţă de lectura cărţilor. 
Situaţia nu este specifică doar învăţământului românesc. Cu acest fenomen ingrijorător se confruntă 
şi alte ţări ( Franţa, Canada, America, Australia). În momentul de faţă este nevoie de o modificare a 
strategiilor de abordare a lecturii. Nu este suficient să ,,inarmezi’’elevul cu o suită de concepte 
teoretice, sperând ca mai târziu, în viaţa de adult, acesta se va apleca asupra cărţii. 

Dorim ca lectura să nu fie doar o competenţă dobândită într-un cadru instituţionalizat, o 
activitate şcolară obligatorie. Ea poate fi percepută şi ca o plăcere. Poate fi o activitate utilă pentru a 
trăi mai bine, pentru a descoperi şi reflecta mai profund asupra lumii. O carte te poate îmbogăţi 
spiritual, îţi poate marca felul de a fi. 

Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 
deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei  maxime în urma citirii unei cărţi. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie. 

Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică1: 
- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre 

realitate; 
- aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice 

şi estetice; 
                                                      
1 Eugenia Şincan, Îndrumător pentru învăţători,părinţi şi copii, Editura „Gheorghe Alexandru”,Craiova,1993, p. 9 



- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi 
consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a 
capacităţii de exprimare corectă şi expresivă. 

Este necesar să- l apropiem pe copil, în mod conştient de universul cărţii.  
El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gânduri şi 

frumuseţi”( Mihail Sadoveanu ). 
Pentru o lectură bine îndrumată, trebuie să ţină seama de mai multe lucruri: 

 Alegerea textelor în funcţie de vârstă şi ţinând cont de accesibilitate (mărimea textului 
potrivit cu vârsta cititorului, număr corespunzător de personaje, acţiune simplă pentru a 

putea fi reţinută, ponderea mai mică acordată descrierilor ); 
 Abordarea genurilor şi speciilor literare adecvate, punând accent pe textul narativ din sfera 

îndrăgită de copii, texte cu puţine arhaisme şi regionalisme; 
 Transformarea copilului din ascultător de lectură ( cum este obişnuit în familie şi la 

grădiniţă) în cititor conştient, cu preocupare statornică, prin lectura unor fragmente atractive 
în clasă, reţinerea titlului volumului, a autorului şi a personajelor care l- au impresionat 
(clasele a II-a – a III- a ), redactarea unor însemnări sub formă de note sau rezumate ( clasa a 
IV-a ); 

 Cunoaşterea cărţilor de lectură de care dispun elevii acasă. 
 Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze 

interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Contribuie   
într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, 
bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor estetice. 

Un rol deosebit în stimularea curiozităţii şi interesului pentru lectură a elevilor îl poate avea 
înfiinţarea bibliotecii clasei, care se îmbogăţeşte prin cărţile aduse de elevi. Rolul de bibliotecar 
poate fi îndeplinit, pe rând, de elevii care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură.    

 În vederea formării interesului pentru lectură nu este suficient să faci din orice copil 
zburdalnic, dornic de joc, un cititor liniştit. Pentru a deveni cititori pasionaţi este necesar să se 
formeze gustul pentru lectură. Când gustul pentru lectură s-a format (din primii ani de şcoală), 
acesta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă. 

 Gustul pentru lectură nu vine de la sine ci se formează printr-o muncă a factorilor 
educaţionali (familia şi şcoala) o muncă caracterizată  prin răbdare, perseverenţă, continuitate, 
voinţă, muncă . 

Odată format gustul pentru lectură se poate transforma în pasiune. Pasiunea pentru lectură 
trebuie să se împletească armonios, organic, cu pasiunea pentru studiu, astfel lectura suplimentară 
atingându-şi scopul instructiv. A citi înseamnă a te instrui fără eforturi prea mari, adesea 
delectându-te.  

 O formă de îndrumare a lecturii o constituie şi formarea bibliotecii de acasă.  
  Alexandru Vlahuţă spunea: „… în casa în care nu intră o carte, acolo este 

întuneric” şi în acelaşi timp susţinea „ce de lucruri bune şi frumoase dorm uitate în cărţi pe care 
nu le mai deschide nimeni”.  

Pentru cunoaşterea preferinţelor individuale se poartă discuţii cu fiecare elev în parte, se 
examinează fişa de cititor de la bibilioteca şcolii, pe care o frecventează cu multă plăcere şi se  
verifică dacă elevii au bibliotecă personală – şi ce cărţi au în bibliotecă.  

Fără cunoaşterea acestor elemente de bază la începutul muncii de îndrumare a unui cititor, 
îndrumarea are în parte, un caracter empiric. 

 Concluziile desprinse din munca cu elevii cititori ar fi următoarele:  
- nu toţi elevii citesc în aceeaşi măsură; 
- foarte mulţi refuză lectura în detrimentul jocurilor pe calculator sau a unui film la TV; 
- se citeşte puţină poezie; 
- se urmăresc cărţile cu poze colorate şi texte scurte. 



Lectura contribuie la dezvoltarea gândirii şi-n primul rând la dezvoltarea limbajului, la 
stimularea imaginaţiei, la educarea voinţei, curajului, a stăpânirii de sine şi la cultivarea unor 
sentimente nobile.  

„Cartea reprezintă mai întâi cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând 
în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.”  

Slirnov Sokolski- Povestiri despre cărţi. 
 
Marele nostru cronicar Miron Costin afirma: „… că ni iaste alta şi mai frumoasă şi mai de 

folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”.        
 „Cartea ” şi „biblioteca”, trebuie aduse în atenţia copiilor şi a părinţilor, de a contribui la 

redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331. STRATEGII  CARE FACILITEAZĂ COMPREHENSIUNEA  
TEXTELOR NONLITERARE  

 
Prof. Croitoru Daniela Ramona 

Prof. Mazga Doina 
Liceul „Ştefan Procopiu”, Vaslui 

 
                Literația înseamnă înțelegerea, folosirea și reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de 
a ne dezvolta cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi activi în societate. Literația 
înseamnă cinci lucruri esențiale: lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea conexiunilor, 
formarea unui punct de vedere și exprimarea acestuia în scris sau oral. Patru din 10 elevi români nu 
ştiu să citească corect un text şi nici nu înţeleg ceea ce citesc. Numeroși elevi români se descurcă 
greu la citit, scris, comunicarea orală. În 2012, România s-a plasat pe locul 45 în rândul celor 65 de 
ţări participante la studiul PISA. Rezultatele din 2015 sunt în scădere față de cele din 2012 la toate 
cele 3 domenii evaluate: citire, matematică, științe. În 2015, România s-a clasat pe locul 48 din 72, 
sub Bulgaria și Ungaria. Concluzia: Elevii români au în continuare dificultăți să citească și să 
înțeleagă un text, iar la matematică nu pot rezolva decât exerciții de bază.  
                Potrivit specialiștilor, în UE există astăzi o ”criză a literației”. De asemenea, sintagme 
precum ”criza lecturii”, ”moartea cititorului adolescent”, „analfabetism funcţional” sunt realități ale 
școlii și societății românești. Analfabetismul funcţional se referă la persoanele care ştiu să citească, 
dar nu înţeleg ceea ce au citit. Potrivit testelor PISA, la nivel european procentul copiilor de 15 cu 
competenţe scăzute în domeniul literaţiei este 24%, iar ţinta pentru 2020 este ca acest procent să 
scadă la 15%. În România, există un procent de 47% de copii cu competenţe slabe în domeniul 
literaţiei. Aceştia recunosc literele, citesc cuvintele şi propoziţiile, dar nu înţeleg despre ce anume 
este vorba în text. Acest fenomen produce adulţi care cu greu vor putea să se descurce în rezolvarea 
sarcinilor care implică scrisul şi cititul. De altfel, potrivit unui studiu din 2012, unul din cinci 
europeni, persoane adulte, au probleme în înţelgerea textelor citite.  
               Potrivit standardelor, există trei niveluri de literaţie, toate cu corespondent în testarea 
PISA: 



 literaţia de bază (baseline literacy – alfabetizare) înseamnă cunoaşterea literelor, a 
cuvintelor şi a structurii textului necesare lecturii şi scrierii, competenţe care corespund 
nivelului 1 din testele PISA. Aşadar, lipsa acestor competenţe încadrează o persoană în 
rândul analfabeţilor „clasici”, care nu ştiu să scrie şi să citească. 

 literaţia funcţională (functional literacy) care  presupune abilitatea de a citi, scrie şi 
înţelege, cea care permite persoanei să „funcţioneze” în societate, în viaţa personală, la 
şcoală şi la serviciu. 

 literaţia multiplă (multiple literacy) care reprezintă capacitatea persoanei de a folosi 
competenţele de lectură, scriere, înţelegere şi de realizare a conexiunilor pentru a produce, 
interpreta şi evalua critic informaţia citită. 

             Competențele slabe ale elevilor în domeniul literației se explică prin lacunele sistemului 
educațional din România, unele dintre acestea decurgând din activitatea profesorilor. Aceștia nu 
utilizează la ore în mod coerent strategii legate de lucrul cu textul și, de cele mai multe ori, predau 
conținuturile într-o formă prelucrată de ei. Din punctul meu de vedere, este necesară conştientizarea 
profesorilor cu privire la importanţa literaţiei și formarea lor în ceea ce privește  aplicarea 
strategiilor de literaţie la toate obiectele de studiu, precum și crearea cadrului necesar prin 
simplificarea programelor școlare.  
               La nivelul Uniunii Europene s-a hotărât că fiecare profesor trebuie să fie şi un profesor de 
literaţie. Deci, indiferent de disciplina predată, orice profesor poate utiliza strategii de lectură și 
comprehensiune a textelor nonliterare.  
               În continuare, vom prezenta câteva strategii de citire și comprehensiune a textelor 
nonliterare care pot fi utilizateîn procesul de predare la orice disciplină având ca suport textul 
lecțiilor din manual.  
 
               Metoda ”Generarea de întrebări” poate fi aplicată atât în timpul citirii textului din 
manual de către un ele, cât și după finalizarea lecturii. 

    Prin generarea de întrebări, elevii devin conștienți dacă pot răspunde la întrebări și dacă 
înțeleg ceea ce citesc. Elevii învață să-şi pună întrebări care le solicită să combine informații din 
diferite segmente de text. 

 
Chestionarea pentru gândirea de calitate 

CUNOAȘTEREA- Identificarea și actualizarea de  informații (Cine, ce, când, unde, cum 
................., Descrieți ...........................).  
ÎNȚELEGEREA - organizarea și selectia de fapte și idei (Repovestiţi ......... în propriile cuvinte., 
Care este ideea principală a ......?). 
APLICAREA - utilizarea de fapte, reguli, principii (Cum este ...... un exemplu de .....?, Cum este 
...... legat de ............?, De ce este important ................?). 
ANALIZA - Separarea unui întreg în părți componente (Care sunt părțile caracteristice ale .....?, 
Clasifică ..... conform ........?, Schița/diagrama..................., Cum se compară ....... /în contrast cu ...., 
Ce dovezi se pot enumera................?). 
SINTEZA  (inferența) - Combinație de idei pentru a forma un nou întreg (Ce ai prezice/altele de la 
.....?, Ce idei puteți adăuga la .....?, Cum aţi  crea/proiecta un nou .....?, Ce se poate întâmpla dacă ai 
combinat cu ....?, Ce soluții ați sugera pentru ...?). 
EVALUARE A- elaborarea unor opinii, hotărâri sau decizii (Ești de acord .... , Ce crezi despre ...... 
?, Care este cel mai important ......?, Ce decideți despre ....?, Ce criterii ați folosi pentru a evalua 
...?).  
                 Strategia „Relaţia întrebare-răspuns”. Această strategie încurajează elevii să învețe 
cum să răspundă la întrebări mai bine. Elevii pot fi rugaţi să indice dacă informațiile folosite pentru 
a răspunde la întrebări cu privire la textul au fost: 

 informații textual explicite (informații care au fost declarate în mod direct în text); 
 informații textual implicite (informații care au fost sugerate  în text); 
 informații care provin în întregime din cunoștințele generale anterioare ale elevului. 



                  Există patru tipuri de întrebări care pot fi utilizate în funcție de informațiile din textul 
lecturat:  
A."Chiar  acolo" / "Citind rândurile" 
 Întrebări găsite chiar în text care cer elevilor să găsească un singur răspuns corect situat într-

un singur loc ca un cuvânt sau o propoziție dintr-un pasaj. Început întrebări: "Cine a spus 
...?", "Cine a făcut ...?", "Unde este ...,?", ”Câți ...?”. Acestea sunt uneori numite întrebări 
literale, deoarece pot fi găsite într-un loc precis  din text. 

 B."Gândiți-vă și căutaţi" / "Citind printre rânduri" 
 Intrebări ce se bazează  pe evocarea de fapte care pot fi găsite direct în text. Răspunsurile 

sunt de obicei găsite în mai mult de un singur loc, necesitând astfel ca elevii să "gândească" 
și să "caute", prin pasajul pentru a găsi răspunsul.  Începuturi de  întrebări: ”De ce a făcut 
...?”,  ”Care este ideea principală a pasajului ...?," ”Ce a cauzat ...?”. 

C."Tu şi Autorul"/"Citind printre rânduri" 
 Întrebările cer elevilor să folosească ceea ce știu deja, alături de  ceea ce au aflat citind 

textul. Elevul trebuie să înțeleagă textul și să-l coreleze la cunoștințele sale anterioare înainte 
de a răspunde la întrebare.  

D.Pe cont propriu"/ ”Literatura dincolo rânduri". 
 Întrebări au răspunsuri ce se  bazează pe cunoștințele anterioare și experiența elevilor. 

Citirea ar putea să nu le fie de ajutor atunci când răspund la acest tip de întrebare.  
 
            ”Explozia stelară”. Starbursting (eng. „star” = stea; „burst”= a exploda) o metodă de 
dezvoltare a creativităţii, asemănătoare cu brainstormingul. Dacă brainstormingul dezvoltă 
construcţia de idei pe idei, metoda starbursting stimulează crearea de întrebări la întrebări. Scopul 
metodei este de a se obţine cât mai multe întrebări pornind de la o anumită problemă, eveniment 
etc. Se poate aplica individual şi în grup.  
             Paşii metodei „Starbursting”: propunerea subiectului, temei etc., organizarea grupurilor, 
elaborarea întrebărilor referitoare la subiectul dat, prezentarea întrebărilor de către fiecare grup, 
evidenţierea celor mai interesante întrebări, elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări  
(facultativ). Avantajele folosirii metodei „Starbursting”: 
 se poate aplica la multe disicpline; 
 se poate aplica oricărei vârste; 
 nu este costisitoare; 
 nu se pierde mult timp cu explicarea paşilor ce trebuie urmaţi; 
 este o metodă de relaxare; 
 stimulează creativitatea elevilor; 
 dezvoltă capacităţile de comunicare ale elevilor.  

              Dezavantajele folosirii metodei „Starbursting”:  
 manifestarea efectul “lenei sociale” care apare atunci când elevul îşi imaginează că propria 

contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu exactitate, astfel că unii muncesc şi 
pentru alţii; 

 este deficilă evaluarea exactă a contribuţiei fiecărui elev.  
            După lectura textului, pot fi aplicate și strategii de sumarizare a acestora precum cele 
mai/mai puțin importante informații, metoda G.I.S.T., ”scheletul de recenzie”, ”micșorarea 
paragrafului”.   
 
             Strategia „Cele mai/mai puţin importante informaţii” are ca scop identificarea ideii 
principale a textului făcând distincţia între cele mai importante și mai puțin importante informații. 
Elevii sunt familiarizaţi cu textul și vor emite judecăți cu privire la conținutulacestuia, vor lucra în 
colaborare cu un partener - cu ajutorul lecturii, luării de notiţe și a strategiilor orale - pentru a 
desprinde sensul textului.  
 



               Metoda G.I.S.T. (Generarea de Interacţiuni între Scheme şi Texte) presupune 
selectarea unui scurt pasaj într-un capitol care are o idee principală importantă, citirea de către elevi 
a paragrafelor şi rezumarea acestora cu propriile cuvinte în maxim 20 de cuvinte (sau mai puţin). La 
nivelul întregii clase, se poate cere elevilor să realizeze un rezumat comun, în 20 sau mai puține 
cuvinte. Rezumatele lor individuale vor funcționa ca ghiduri pentru acest proces. 
 
              Strategia de micșorare a paragrafului permite fiecărui elev, pe rând,  să citească, să se 
oprescă, să rezume punctele principale ale fiecărui paragraf.  Pentru această strategie ,,elevii 
formează grupuri de doi (antrenorul să jucătorul), iar unul dintre parteneri citește cu voce tare timp 
de cinci minute, la final trebuind să rezume punctele principale. Elevii trebuie să exprime  ideea 
principală în 10 de cuvinte sau mai puțin. Apoi, celălalt partener va trebui să facă același lucru. 
 

„Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat,  
grozav de simplu - asta  este creativitate.” (Charles Mingus) 

 
              Organizatorii cognitivi sunt extrem de utili din acest punct de vedere. Organizatorii 
cognitivi sunt reprezentări grafice  (hărți conceptuale/cognitive, liste structurate, tabele, matrici, 
diagrame) care ajută la structurarea cunoştinţelor și pot fi utilizați după lecturarea textelor.  
              Hărţile conceptuale (sau hărţi cognitive) presupun organizarea materialului în jurul 
anumitor termeni cheie (diagramă utilizată pentru pentru a organiza informaţia în formă vizuală). Se 
plasează în centru tema principală, iar în jurul lui se vor plasa conceptele conexe şi ideile derivate.   
 
Avantaje ale hărţilor conceptuale: 

• organizarea structurată a informaţiilor deoarece permit reprezentarea vizuală, sub formă de 
diagrame și a legăturilor între ele, a unor concepte și idei aparent independente. Realizarea 
unei hărţi conceptuale presupune comparaţii, analize,  raţionamente, clasificări, ierarhizări 
facilitând astfel gândirea logică. 

• înţelegerea globală a informaţiilor deoarece permit realizarea unei imagini generale de 
ansamblu (Big Picture) care facilitează înţelegerea conţinuturilor, reţinerea mai uşoară şi 
durabilă, precum şi consolidarea eficientă a acestora. Harta conceptuală oferă elevului 
posibilitatea „să vadă pădurea, nu doar copacii”. 

• sistematizarea informaţiilor deoarece relaţiile dintre concepte sunt evidenţiate fără a fi 
necesare alte explicaţii teoretice. 

• pot fi utilizate la toate discipline, permiţând şi conexiuni interdisciplinare; 
• pot fi utilizate atât ca instrumente de predare-învăţare, cât şi de evaluare; 
• pun accentul pe relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele pe care le are elevul, pe modul în 

care fiecare elev îşi organizează experienţa, ideile, dar şi modul de aplicare al acestora. 
Această metodă îi face pe elevi să devină activi în propriul proces de învăţare, să asimileze 
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi având la bază cunoştinţe, priceperi şi deprinderi deja 
existente. 

                   Dezavantaje ale hărţilor conceptuale: timpul solicitat,  nivelul ridicat al standardizării,   
rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie să lucreze.  
                   Organizatorul grafic este o metodă de învăţare activă care facilitează esenţializarea unui 
material informativ prin schematizarea ideilor. Această metodă ajută elevii să facă corelaţii între 
ceea ce ştiu şi ceea ce urmează să înveţe sau ce vor trebui să răspundă. De asemenea, profesorii sunt 
ajutaţi să stabilească obiectivele lecţiei, să conştientizeze mai bine ceea ce vor preda sau evalua.  
Organizatorul grafic se poate utiliza pentru prezentarea structurată a informaţiei în mai multe 
moduri: comparativ, descriptiv, secvenţial, de tipul cauză-efect, problematizat etc.   
        Valenţele formative care recomandă folosirea acestor metode şi strategii în scopul 
modernizării şi eficientizării actului didactic sunt numeroase: asigură un demers interactiv al actului 
de predare-învăţare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare 
elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi original al acestuia, asigură o mai bună punere 



în practică a cunoştinţelor, încurajează lectura şi înţelegerea textelor, asigură exersarea priceperilor 
şi capacităţilor în diverse contexte şi situaţii, dezvoltă motivaţia pentru învăţare şi gândirea critică, 
transformă elevul din obiect în subiect al învăţării, elevul devenind coparticipant la propria formare.  
Aceste metode îl ajută pe elev să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care 
urmează să şi le însuşească, să afle singur soluţiile la probleme, să prelucreze cunoştinţele. Aceste 
metode îl învaţă pe elev să lucreze îndependent, pregătindu-l astfel pentru educaţia permanentă. 
              În acelaşi timp, suntem conştienţi şi de limitele acestor metode şi strategii deoarece 
presupun un efort mai mare în pregătirea activităţilor didactice şi o pregătire prealabilă  temeinică, 
sunt cronofage, există riscul neîmplicării active a tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de lucru şi 
uneori  se poate pierde din vedere obiectivul final.               
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 În 1202, la vârsta de 32 ani, el a publicat Liber Abaci  (Cartea lui Abacus sau Cartea de 
calcul) introducând astfel cifrele hindu-arabe în Europa. Primul capitol din Partea I a cărții începe 
astfel: “Acestea sunt cele 9 cifre ale indienilor (hindușilor). Cu aceste 9 cifre şi cu simbolul 0 care 
in arabă se numeste "zephirum" poate fi scris orice număr, aşa cum voi demonstra”.  

 Cele mai importante lucrări ale sale au fost: Liber abaci (1202), Practica geometriae (1220),  
Flos (1225) și Liber quadratorum (1225).  

 În capitolul 12 din Liber Abbaci, Fibonacci enunță problema care implică secvența faimoasă 
cu care numele său este legat în mod irevocabil. 

 Un om a pus o pereche de iepuri într-un loc înconjurat de un zid. Câte perechi de iepuri pot 
fi produse din acea pereche într-un an, dacă se presupune că în fiecare lună fiecare pereche face o 
nouă pereche care din a doua lună devine productivă?  

 

 “Rația de aur”, cunoscută şi sub alte denumiri ca "raportul de aur", “numărul de aur” sau 
"secțiunea de aur", reprezintă o proporție geometrică, descoperită de Euclid cu mai bine de 2000 de 
ani in urmă, care este notat cu litera τ (de la grecescul τομη, care înseamnă „tăietură“) sau, mai 
frecvent, cu φ - phi, de la numele  sculptorului grec Phidias, despre care istoricii artei spun că l-ar fi 
folosit frecvent în sculpturile sale. Grecii antici credeau că există un dreptunghi pe care ochiul uman 
îl consideră foarte atrăgător, şi că proporțiile sale sunt date de rădăcina pozitivă a ecuației x² – x – 1 
= 0. 

 Daca împărțim un segment astfel încat raportul dintre întreg şi latura mai mare sa fie egal cu 
raportul dintre latura mai mare şi latura mai mică, vom obține “numărul de aur” φ a cărui valoare 
este numărul irațional 1.61803398874989484820458683436563811772… Inversul lui φ, adică 1/ φ, 
are exact aceleaşi zecimale: 0, 61803398874989484820458683436563811772…  

 

             
 

 

 Leonardo Pisano Bogollo (1170 - 1250), cunoscut şi sub numele 
de Leonardo din Pisa, Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, Leonardo 
Fibonacci, sau pur şi simplu Fibonacci, a fost un matematician italian 
considerat de unii drept "cel mai talentat matematician din Occidentul Evului 
mediu“. 

 Acest lucru conduce la secvența de numere pe care 
matematicianul francez Edouard Lucas a denumit-o în anul 
1870  “șirul lui Fibonacci”  în care f0 = 1, f1 = 1, fn+2 = fn+1 + fn 

                     0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...  

 De fapt întrebarea lui Fibonacci este Care este valoarea 
termenului f12? Fibonacci a răspuns corect: 377. 



 
 Raportul dintre două numere Fibonacci 
succesive este foarte apropiat de Numărul de aur 
"φ" care este de aproximativ 1.618.  

            De fapt, cu cât este mai mare perechea de 
numere Fibonacci, cu atât valoarea raportului lor 
este mai apropiată de "φ".  

 Orice număr Fibonacci poate fi calculat 
folosind raportul de aur:  

 
 

 
 

 Numărul de aur Phi – Φ se regăsește în proporţiile lucrărilor în arhitectură, pictură, 
sculptură, estetică şi artă în general, ceea ce confirmă interesul manifestat de-a lungul timpului 
pentru acest număr.  

 Acesta a condus la construirea Dreptunghiului de aur, în care raportul laturilor este egal cu 
numărul de aur. In perioada renascentistă Secțiunea de Aur era cunoscută ca ”Proporția Divină”. 

  

 
Parthenonul, Phidias 

 
”Cina cea de Taină”, 
Leonardo Da Vinci 

”Creaţia lui Adam”- Capela sixtină 
, Michelangelo Buonarotti 

 
 

 

  Botticelli,  ”Nașterea lui Venus” Georges Seurat, ”Parada unui circ” 
 

  

 



Pornind de la  numerele din Sirul lui Fibonacci se poate construi o spirală Fibonacci - spirala de 
aur, o spirală logaritmică, al cărei factor de crestere este φ. 

 

   

Secțiunea divină este omniprezentă în proporțiile corpului uman. 
Omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci – care îl are ca model pe arhitectul Vitruviu, el însuși 
autorul unui amplu tratat despre proporție – este ilustrativ în această privință.  
 Astfel, ombilicul împarte corpul în secțiunea de aur, care se regăsește, de asemenea, și în 
rapoartele dintre: distanța de la ombilic la genunchi și distanța de la genunchi la sol distanța de la 
ombilic la sol și distanța de la ombilic la genunchi înălțimea corpului și distanța de la umăr la 
degetul mijlociu (măsurată cu brațul paralel cu solul) distanța de la linia umerilor la vârful capului și 
lungimea capului  
  

  

De asemenea, segmentele brațului și ale palmei sunt 
proporționate în secțiunea de aur, care apare în rapoartele 
dintre: distanța de la vârful degetului mijlociu la umăr și 
distanța de la vârful degetului mijlociu la cot, distanța de la 
vârful degetului mijlociu la cot și distanța de la încheietură 
la cot. 

 
Dacă măsurăm lungimea oaselor degetelor, se pare că 
raportul dintre osul cel mai lung şi cel din mijloc, ca şi 
raportul dintre osul mijlociu şi cel mai scurt din vârf 
reprezintă proporţia de aur Phi.  
 In medie, dimensiunile falangelor sunt: 2 cm, 3 cm, 
5 cm, iar în continuare osul palmei are circa 8 cm (2, 3, 5, 8 
sunt numere din secvenţa Fibonacci). 
 
 

 



 Numărul de aur este considerat ca o adevărată ”mască” a 
frumuseții, aplicată pentru chipuri din toate timpurile, de la Nefertiti, la 
actrițele de succes ale zilelor noastre.  
 Faţa umană este caracterizată din punct de vedere estetic prin 
câteva dimensiuni principale: distanţa dintre ochi, distanţa dintre gură şi 
ochi, distanţa dintre nas şi ochi, dimensiunea gurii. 
 În estetică se apreciază că faţa este cu atât mai plăcută ochiului cu 
cât aceste dimensiuni respectă mai bine secvenţa lui Fibonacci. 
 Câteva exemple în care se regăsește secțiunea de aur sunt 
raporturile dintre: lungimea și lățimea feței, distanța dintre buze și linia 
unde sprâncenele se întâlnesc si lungimea nasului, lungimea gurii și 
lățimea nasului, distanța dintre pupile și distanța dintre sprâncene. 
 Dentiția respectă și ea Proporția de Aur, care, în general, se 
regăsește în raportul dintre lătimea incisivului central și lățimea 
incisivului lateral. De asemenea, dreptunghiul care încadrează cei doi 
incisivi centrali este un Dreptunghi de Aur.    
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333. EFICIENȚA METODELOR INTERACTIVE ÎN CADRUL ORELOR DE RELEIGIE 

 
Prof.Stana Coca 

Colegiul Național „Vladimir Streinu” 
 
Orice strategie didactică este eficientă numai în măsura în care transmiţând cantitatea de 

informaţii reuşeşte să-i antreneze pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare. Conlucrarea dintre 
profesor şi elev conferă strategiei o dimensiune psihosocială,datorită multiplelor relaţii 
interpersonale. 

Proiectarea procesului de învăţământ în funcţie de aptitudinile elevilor,de ritmul lor de 
lucru,axarea învăţării pe aşteptările şi interesul lor pentru activitate, legarea şcolii de practica vieţii 
creştine presupune în primul rând o activizare a proceselor mentale care se obiectivează în 
competenţe, comportamente şi conduite.  

În activitatea didactică  trebuie să avem în atenţie nu numai pregătirea de specialitate , ci şi 
perfecţionarea pregătirii metodice, pentru a realiza o proiectare optimă a activităţii instructiv–
educative, care vizează idealul disciplinei Religie, formarea personalităţii religios-morale a elevului. 

Se doreşte astăzi în şcoală, punerea în practică a unor strategii activ-participative, care au un 
caracter dinamic, prin care procesul de predare şi învăţare se realizează prin cooperare, 
interdependenţă şi independenţă.  

Dintre metodele interactive eficiente cu mare utilitate în cadrul orelor de religie amintesc 
  
Organizatorul grafic 
 
Organizatorul grafic este o metodă care presupune esenţializarea prin schematizarea şi 

sistematizarea noţiunilor/ideilor cu ajutorul reprezentării grafice a materialului informativ ce 
urmează să fie exprimat oral sau în scris. 

Metoda Organizatorul grafic are mai multe variante, cele mai cunoscute dintre acestea fiind:  
• organizatorul grafic comparativ;  
• organizatorul grafic al caracteristicilor;  
• organizatorul cronologic;  
• organizatorul grafic al etapelor;  
• organizatorul grafic de tip cauză-efect;  
• organizatorul grafic de tip situaţie-problemă-explicaţie/soluţie.  
Etape în utilizarea metodei:  

1. Profesorul împarte clasa în grupe de câte 4-6 elevi şi prezintă sarcina didactică.  
2. Elevii analizează materialul informativ prezentat de către profesor, extrag informaţia 

esenţială şi realizează/completează Organizatorul grafic.  
3. Organizatorul grafic realizat în cadrul fiecărei grupe de elevi este expus în faţa clasei şi 

analizat împreună cu elevii în cadrul unei activităţi organizate frontal.  
4. Aspecte generale legate de utilizarea metodei:  

a) Utilizarea eficientă a Organizatorului grafic conduce la formarea capacităţii 
elevilor de a extrage informaţiile esenţiale dintr-un conţinut şi de a identifica 
posibilele conexiuni dintre acestea. 

b) În funcţie de complexitatea temei şi de resursele de timp aflate la dispoziţie, 
Organizatorul grafic poate fi utilizat de către profesor împreună cu elevii. 

c) Organizatorul grafic poate fi utilizat/completat de către elevi în urma lecturării 
unui text din manual, în urma vizionării unui film sau pe baza expunerii realizate 
de către profesor. 

Organizatorul grafic de tip situaţie-problemă-soluţie/explicaţie 
Prin acest tip de organizator grafic sunt prezentate soluţiile unor situaţii-problemă rezolvate 

pe parcursul activităţii didactice. 



Utilizarea eficientă a acestei metode este condiţionată de cunoaşterea şi utilizarea metodei 
problematizarea. 

 
Exemplu 
La lecția “Tinerii și preocupările lor”, se cere elevilor să noteze în Organizatorul Grafic 

consecințele negative sau pozitive ce pot decurge din folosirea libertății alături de Dumnezeu sau în 
lipsa Lui. 

 
 
 Tehnica „cvintetului” 
Tehnica „cvintetului”: „Cvintetul” este o poezie cu cinci versuri, cu ajutorul căreia se 

sintetizează şi condensează informaţiile, incluzându-se şi reflecţii ale elevilor, care pot lucra 
individual, în perechi sau în grup. 

Alcătuirea unui „cvintet” favorizează reflecţia personală şi colectivă rapidă, esenţializarea 
cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea creativităţii, etc. 

 
Cele cinci versuri au următoarea structură: 
1) cuvântul/sintagma cheie a conţinutului (de obicei un substantiv); 
2) două cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului cheie (adjective); 
3) trei cuvinte care exprimă acţiuni legate de cuvântul sau de sintagma cheie (verbe la 

gerunziu, de obicei); 
4) o sintagmă din patru cuvinte care exprimă sentimentele şi atitudinile elevului faţă de 

conceptul/sintagma cheie; 
5) un cuvânt ce exprimă esenţa problemei 
Cvintetul este utilizat mai ales atunci când se urmăreşte realizarea unei reflecţii rapide şi 

eficiente asupra unui conţinut/text. 
Această metodă poate constitui şi un instrument de evaluare a nivelului de înţelegere a 

problematicii aflate în discuţie. 
 
 
Exemplu 
“Familia în Ortodoxie”-alcătuirea unui cvintet al cărui cuvânt cheie este”familie”. 

1. Dumnezeu; 

Libertatea este: 
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2. Creat pe om; 
3. Familie; 
4. binecuvântat; 
5. chip și asemănare. 

Pentru citirea versurilor ordinea poate fi:Dumnezeu/Creat pe om/chip și asemănare / 
binecuvântat / familie (1,2,5,4,3). 
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334. METODA „TURUL GALERIEI”   
ÎN CADRUL ORELOR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 
Prof. Nache Mirela, Clubul Copiilor Topoloveni 

 
Pentru profesor, metoda rămâne componenta cea mai intim legată de exercitarea funcţiilor 

ce-i revin, de revelarea personalităţii sale. În mâna lui, metoda devine un instrument de organizare a 
“câmpului complex” al actului pedagogic.Aplicând o metodă sau alta, el întinde o punte de legătură 
între sine şi elevii  cu care lucrează; prin intermediul metodei intră în dialog, stabileşte un anumit tip 
de relaţii cu acestia, relaţii care influenţează întotdeauna natura şi efectele învăţării. Depinde de 
metodă şi de tact ca să creeze acea interacţiune favorabilă îndeplinirii optime a sarcinilor propuse. 

Dintre metodele îndrăgite de elevi atunci când caracterizăm un personaj este ,, turul 
galeriei,,.Strategia specifică învăţării prin colaborare este descrisă astfel: 

1. În grupuri de trei sai patru, elevii lucrează la un produs ( o diagramă), pe cât posibil 
pretându-se la abordări variate. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă pentru a examina şi a discuta 

fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe produsele expuse. 
4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. 
Am aplicat această strategie pe un text modern deoarece permite abordarea unor puncte de 

vedere diferite asupra aceleiaşi probleme.Astfel, am aplicat strategia în cazul personajului Ladima 
din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu.Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a două ore şi 
a presupus parcurgerea mai multor etape. 

 Organizarea grupelor şi prezentarea sarcinilor de lucru 
Au fost alcătuite grupe de 4 – 5 elevi, care au avut de răspuns la patru probleme, toate 

vizând din perspective diferite acelaşi personaj.Încă de la început au fost specificate modalităţile în 
care vor fi materializate răspunsurile elevilor, pentru a realiza diferite tipuri de prezentare.Toate 
permiteau organizarea grafică a materialelor, ceea ce se preta foarte bine la un tur al galeriei. 

Sarcinile de lucru au fost următoarele: 
1. Lumea ideilor pure (tehnica ciorchinelui). 
2. Relaţia Ladima –Emilia Răchitaru (schemă). 
3. Incapacitatea de adaptare (inventar de idei). 
4. Portret mozaicat (poster). 
 Realizarea materialelor pentru galerie  
După ce elevii au parcurs romanul şi bibliografia indicată, au realizat materialele care au fost 

prezentate, susţinute cu argumente şi cu exemple pe text şi expuse în sala de clasă, transformată 
pentru un timp într-o galerie –un alt fel de expoziţie. 



 Vizitarea galeriei şi completarea observaţiilor  
După prezentarea materialelor şi expunerea lor, grupurile de elevi (vizitattori şi critici în 

acelaşi timp) au trecut pe la fiecare poster şi au completat activitatea colegilor, înscriind pe 
materiale propriile observaţii, completări, aprecieri sau întrebări. În anexe sunt prezentate 
materialele elevilor.Cu caractere italice boldate am notat completările făcute de colegi după 
vizitarea  ,galeriei,,. 

 Discuţii şi concluzii 
După ce turul galeriei a fost efectuat, s-au citit observaţiile colegilor, s-a răspuns la întrebări, 

s-au realizat completările necesare  şi s-au dat explicaţii.Activitatea s-a axat pe o strategie didactică 
care a permis descompunerea universului interior al unui personaj carea întruchipat conştiinţa 
intelectualului, dar a cărui personalitate a fost individualizată prin detalii de comportament.Din 
punct de vedere formal, elevii au deprins o modalitate care-i învaţă cum să rezolve o problemă în 
grup, realizându-se o dublă interacţiune : directă în cadrul grupului iniţial şi indirectă, cu ceilalţi 
colegi, prin ,,vizionarea,, muncii acestora.  

În urma aplicării acestei metode, se pot observa si avantajele, copiii învaţă să-şi 
împărtăşească ideile, capătă încredere în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor: învaţă 
să se descurce în situaţii reale de viaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el, fiind parte 
integrantă a acestuia 

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea 
elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între profesor şi elev. 
Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 

 
Anexe 
1.Lumea ideilor pure (ciorchinele) 
   

 

 

 

 

 

                     

2. Relaţia Ladima – Emilia Răchitaru ( schemă) 
  - o iluzie; 
  - filtrată prin prisma unei singure instanţe narative; 
  - obiectul pasiunii – o femeie comună; 
  - proiecţia propriei aspiraţii; 
  - comuunicarea e imposibil de realizat; 
  - e jalonată de două planuri : Eros şi Thanatos; 
  - surprinde metafizica iubirii; 
  - dragostea  - concepută la modul absolut; 
                      - un tărâm al posibilei reuşite; 
                      - un sentiment acaparator ce anihilează conştiinţa; 
                      - neîmplinită, mutilează sufletul sensibil; 
                      - un act de cunoaştere în aspiraţia către absolut.  
 
 
3.Incapacitatea de adaptare( inventor de idei) 
    - eroul ilustrează impactul intelectualului lucid cu lumea mediocră în care 
trăieşte; 

 crede in scrisul 
sau 

vederi largi, progresive cauta drumul spre esente 

filtreaza evenimentele prin prisma 
propriei constiinte 

Constiinta superioara care problematizeaza 
existenta 

Vede viata din punct de vedere al absolutului 

Spiritualizează actul Personaj frământat de idealuri 
utopice 



    - idealurile sale nu se pot adapta anostului existenţial; 
    - trăieşte existenţa ca paradox; 
    - drama sa e drama incompatibilităţii; 
    - societatea e pentru el un pat procustian; 
    - intelectual onest, dar orgolios; 
    - un ins ce refuză acceptarea vieţii; 
    - duce o existenţă paralelă.  
 
4.Portret mozaicat (poster) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Traversează o         pierde încrederea în 

 criză interioară     forţele proprii 

  Eşecul în dragoste             Încearcă restabilirea  

 distruge axa sufletească     echilibrului emoţional 

   Dramă pe plan profesional şi sentimental 

 Adună dovezi ale incertitudinii 

 

 

 

Bibliografie : 

1. Ioan, Cerghit, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1973,p258; 

2. Macarie, C., Alternativele metodologice moderne – o provocare pentru 

activitatea didactică, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2005,p 52 

3. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu -  Structuri didactice deschise ,Ed. 
Paralela 45, Bucureşti, 2004,p26. 

 
  

Personaj                        
Personaj                                            

absent                              lucid    

 

introvertit                                                                  



 
335. INVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV – CONDIŢIE A ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE. 

 
Prof. Andrei Emanuela Simona 

Liceul Teoretic Special “Iris”, Timişoara, Jud. Timiş 
 
Învăţarea este „procesul dobândirii experienţei individuale de comportare”, deci datorită 

învăţării nu se acumulează  doar informaţii, ci se formează gândirea, sentimentele şi voinţa; cu alte 
cuvinte întreaga personalitate. Astfel se disting diferite forme ale învăţării printre care amintim 
învăţarea spontană (socială) - care are loc în familie, ea nefiind organizată - şi învăţarea sistematică 
(şcolară). Aceasta din urmă este considerată ca instrument de dezvoltare a personalităţii elevilor, 
prin autoconstrucţie şi individualizarea continuă şi are un caracter sistematic, organizat, fiind 
dirijată de către profesor. Învăţarea sistematică urmăreşte dezvoltarea personalităţii elevilor, 
însuşirea unor cunoştinţe şi dezvoltarea intelectuală. 

În procesul învăţării sunt implicate majoritatea proceselor cognitive, afective, volitive, apoi 
atenţia şi limbajul, motivaţiile, aptitudinile, interesele de cunoaştere şi profesionale, fiecare având 
un rol bine definit. Astfel apar o serie de condiţii interne ale învăţării şcolare, în cadrul cărora 
acţionează o multitudine de factori bilogici şi psihologici, determinându-i eficienţa sau ineficienţa. 
Motivaţia,  alături de inteligenţă, aptitudini şi voinţă, este una dintre variabilele cele mai importante 
pentru obţinerea performanţelor şcolare şi profesionale. 

Eficienţa învăţării depinde nu numai de condiţiile interne, adică de procesele cognitive, 
afective şi volitive, de motivaţie, atenţie, interese de cunoaştere, aptitudini şi atitudini, ci şi de 
anumite condiţii externe, aproape tot atât de importante. Pregătirea profesorului condiţionează în 
cea mai mare măsură succesul şcolar al elevilor. O altă condiţie externă o reprezintă organizarea 
activităţii de învăţare, precum şi o serie de factori socio-organizaţionali, temporali şi 
psihoergonomici. Astfel, folosirea  metodelor activ-participative, a unor întrebări problemă, a 
dezbaterilor, a confruntărilor de idei, aplicarea şi transferul de cunoştinţe, crearea motivaţiilor şi mai 
ales informarea elevilor asupra rezultatelor învăţării sunt legităţi cu efecte pozitive asupra 
randamentului şcolar. 

În cadrul învăţării active, se pun bazele unor comportamente, de altfel bservabile: 
• Comportamente ce denotă participarea (elevul e activ, răspunde la întrebări, ia parte la 

activităţi) 
• Gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări) 
• Învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o stategie de învăţare   într-o anumită 

instanţă de învăţare) 
• Construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv, elevul îndeplineşte sarcini care îl vor conduce 

la înţelegere) 
O consecinţă a învăţării centrate pe elev o reprezintă necesitatea ca elevii să îşi asume un 

înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi aleagă în mod activ scopurile, precum şi 
să-şi administreze învăţarea. Ei nu se mai pot baza pe faptul că profesorul ori persoana care predă la 
clasă le va spune ce, cum, unde şi când să gândească. Ei sunt cei care trebuie să înceapă să o facă. 

Învăţarea centrată pe elev este o abordare extinsă, ce presupune înlocuirea prelegerilor cu 
învăţarea activă, integrarea unor programe de învăţare după un ritm propriu şi/sau a unor situaţii de 
cooperare în grup, care în ultimă instanţă îi conferă elevului responsabilitatea pentru propriile 
progrese în educaţie. Mediul învăţării centrate pe elev se concentrează în primul rând asupra 
satisfacerii nevoilor elevului, în timp ce mediul învăţării centrate pe materie se concentrează în 
primul rând asupra unui set de cunoştinţe. Trecerea de la o metodologie pasivă la o metodologie 
mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare, acesta îşi va însuşi diverse 
aptitudini de învăţare şi de muncă în grup, va şti să rezolve diverse probleme. Metodele centrate pe 
elev implică elevul în evaluarea eficacităţii procesului său de învăţare şi în stabilirea obiectivelor 
pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea 
individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă. În 



învăţarea centrată pe elev accentul se pune pe a-l face pe elev responsabil pentru propriul proces de 
învăţare. Elevii au o influenţă mai mare asupra tuturor aspectelor legate de ce anume urmează să 
înveţe şi de modul în care o vor face. În viaţă în general, atunci când avem o libertate mai mare, 
aceasta atrage după sine o responsabilitate mai mare. Aceasta se aplică şi în cazul elevilor şi al 
învăţării centrate pe elev. Toate activităţile de învaţare nu trebuie să fie prelegeri plicticoase, ci 
jocuri cu rol, simulari, poveşti, probleme decupate din viaţa de zi cu zi. În orice moment al 
activităţii copilul este antrenat într-o activitate cu o sarcină clară şi întotdeauna participarea lui are 
drept scop să găsească o soluţie, să câştige o competiţie, să-şi adjudece un merit pentru efortul său. 
Determinarea copiilor preşcolari să lucreze în echipă reprezintă o tehnică binecunoscută pentru 
promovarea învaăţării active şi a unei mai bune pregătiri pentru integrarea şcolară, ştiut fiind faptul 
că abilitatea de-a lucra împreună a devenit apanajul noii reforme educaţionale. 

Elevii îşi dovedesc responsabilitatea mai mare devenind căutători activi de cunoaştere. Ei nu 
se mai bazează pe profesorul care să le deschidă mintea şi să le-o umple cu cunoştinţe în timp ce 
stau pasivi în sala de clasă. Ei folosesc posibilităţile de învăţare care li se oferă, caută alte modalităţi 
de învăţare, iar dacă aceasta nu dă rezultate, cer ajutorul şi îndrumarea profesorilor - însă nu pur şi 
simplu pentru răspunsuri de-a gata. 

Elevii vor interacţiona cu alţi elevi şi că vor lucra atât în grupuri cât şi individual. Abordarea 
tradiţională din învăţământ presupune că acesta se bazează pe competiţie. Controlăm accesul în 
şcoli pe o bază competitivă, şi în multe ţări a existat un element competitiv în certificarea 
calificărilor, astfel încât o anumită proporţie de elevi vor primi diferite niveluri de certificare. Cu 
evaluarea elevilor bazată pe competenţe am depăşit complet o astfel de abordare. Aceasta înseamnă 
că elevii noştri pot munci mai degrabă cooperant decât competitiv.  Elevii trebuie să-şi dezvolte 
abilităţile de a interacţiona unii cu alţii pentru că aceasta este situaţia pe care majoritatea o vor 
întâlni la locul de muncă. Multe din schimbările intervenite în activităţile întreprinse de profesori 
reflectă pur şi simplu schimbările în ceea ce vor face elevii. Un bun exemplu este înlocuirea 
prelegerilor cu învăţarea activă. Deşi există tehnici de implicare a elevilor în abordările didactice de 
genul prelegerilor, în cea mai mare parte a timpului, elevii cărora li se oferă predarea didactică sunt 
nişte receptori pasivi ai cunoaşterii.       

Învăţarea într-un ritm propriu ajută elevul să primească informaţii în porţii pe care să le 
poată mânui, şi îi dă posibilitatea să proceseze aceste informaţii înainte de a fi obligat să examineze 
alte idei. Prin înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă, integrarea învăţării într-un ritm propriu şi 
organizarea unor situaţii de grup cooperante putem să ne sprijinim elevii pe măsură ce învaţă 
eficient. Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată, în cadrul 
căreia, grupe/echipe mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun, urmând ca fiecare 
membru al unui grup să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea 
performanţelor celorlalţi membri ai grupului. Cooperarea presupune colaborarea, adică participarea 
activă la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, idei. 

 Învăţarea prin cooperare ajută copiii să înveţe mai profund, cultivând relaţiile bazate pe 
respect reciproc şi colaborare constructivă. Tehnicile de învăţare prin cooperare prezintă o serie de 
strategii de atribuire a unor roluri active copiilor, pentru ca aceştia să se sprijine reciproc în învăţare. 
Nu mai este suficient să li se prezinte copiilor date intuitive sau verbale,  pentru ca ei să le 
înregistreze şi să le interiorizeze, pentru a fi redate în mod fidel;  este nevoie de interacţiuni 
cognitive, sociale, prin care, învăţarea, oferă copiilor posibilitatea de a cunoaşte rezultatele 
procesului de învăţare, dar şi a proceselor mentale din cadrul învăţării. 
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336. EDUCAŢIA INTERCULTURALÃ - PREDISPOZIŢII ŞI DESCHIDERI 

INTERCULTURALE 
 

Silitrã Ana-Andreea 
Liceul Teoretic “Emil Racoviţã”, Vaslui 

 
 În general, educaţia interculturală este un concept la îndemâna tuturor: cadre didactice, 

părinţi, chiar şi a celor care se confruntã pentru întâia oară cu acest termen, înţeleg sensul său în 
mod intuitiv. Cunoştinţele aprofundate despre scopul, obiectivele şi principiile educaţiei 
interculturale se regăsesc însă foarte rar în rândul cadrelor didactice. Educaţia interculturală, 
scopurile şi principiile acesteia sunt înţelese într-un mod superficial, punându-se accentul pe aspecte 
de suprafaţă, „turistice” sau „de spectacol” (un aspect anacronic cum este portul, tradiţii fixate în 
timp, care nu mai corespund neapărat realităţilor moderne, obiceiuri care nu sunt prezentate în 
raport cu istoria grupului etnic, dansuri şi muzică specifice anumitor grupuri etnice, etc.). Rareori se 
ajunge la aspectele ce privesc acceptarea diversităţii în echitate şi implicarea civică în atingerea 
acestui obiectiv al educaţiei interculturale. 

Dacă în domeniul cunoştinţelor referitoare la interculturalitate mai este mult de lucru, 
terenul pare propice pentru a răsădi seminţele interculturalităţii: percepţia cadrelor didactice asupra 
educaţiei interculturale este în general pozitivă. Materia este privită ca ceva util şi dezirabil, dar în 
acelaşi timp şi plăcut, deopotrivă pentru cadrele didactice şi pentru elevi şi părinţi. Uneori,  
atractivitatea educaţiei interculturale pare a rezida în noutatea tematicii pentru învăţământul din 
România; chiar dacă această percepţie riscă să dispară odată cu familiarizarea mai profundă cu 
conceptele educaţiei interculturale, fiind astfel o atracţie de suprafaţă pentru problematică, ea 
trebuie exploatată pentru a profita de deschiderea de care pare a beneficia în rândul cadrelor 
didactice. 

La nivelul comportamentelor legate de multiculturalitate, situaţia este însă îngrijorătoare. 
În general, persist comportamente dictate de persistenţa stereotipurilor, a prejudecăţilor şi a tiparelor 
de acţiuni discriminatorii la adresa altor etnii. Dacă anumite cunoştinţe despre interculturalitate se 
regăsesc în discursul unora dintre cadrele didactice, acestea rămân la un nivel teoretic şi formal, 
nefiind transpuse şi în practica pedagogică de zi cu zi. 

Dacă ne-am referi la scala sensibilităţii interculturale a lui Bennett, majoritatea şcolilor nu 
depăşeşte faza etnocentrismului, caracterizată de primele trei stadii: negarea alterităţii şi inexistenţa 
contactului cu alte grupuri, apărarea faţă de alteritate prin fabricarea stereotipurilor negative la 
adresa altor grupuri, şi minimizarea sau negarea diferenţelor pentru a evidenţia universalismul. 
Etnorelativismul, faza în care schimburile între grupuri etnice, culturale sau confesionale diferite au 
într-adevăr un caracter intercultural, se regăseşte în puţine şcoli.  

Obstacolele în calea pătrunderii interculturalităţii în sfera învăţământului din România sunt 
numeroase, adânc înrădăcinate şi greoi de eradicat. Societatea românească suferind în general de 
scleroza monoculturalismului – ceea ce este dovedit de numeroase studii sociologice – este greu de 
imaginat cum un domeniu al vieţii sociale – învăţământul – ar putea fi radical diferit de această 
stare de fapt. Învăţământul din România, cu fundaţii monoculturaliste adânci, are doar faţade 
proaspăt lăcuite cu vopseaua multiculturalismului „împins” de apartenenţa României la o Uniune 
Europeană ce se doreşte interculturală. Sistemul educativ românesc este însă doar exponentul unei 
societăţi în care norma este dictată de grupul dominant, care nu lasă decât puţin loc de manifestare 
celorlalte perspective etno-culturale. Sfera spectacolului etnografic, a manifestărilor de muzeu a 
celorlalte etnii, este tolerată şi luată drept interculturalitate; în fapt, cantonarea alterităţii la această 
sferă nu reprezintă decât garanţia că norma majorităţii nu va fi provocată ori pusă sub semnul 
relativismului: dacă locul etniilor „conlocuitoare” este pe scenă sau după vitrinele unui muzeu, 
acestea sunt menţinute departe de cotidianul social al majoritarilor, şi prin urmare în afara 
preocupărilor zilnice. Pentru etniile minoritare, aceste manifestări ale culturii lor reprezintă, la 
rândul lor, nişte supape prin care presiunea afirmării propiilor valori iese periodic, cu fiecare 



spectacol de dansuri tradiţionale, cu fiecare afişare a portului specific. Adeseori, minorităţile însele 
par a se mulţumi cu aceste manifestări, care însă le aduc prea puţină (re)cunoaştere reală în sfera 
socială a României.  

Principalul factor de insucces al pătrunderii educaţiei interculturale în şcoli este deficitul 
puternic de formare iniţială a cadrelor didactice în domeniu, cuplat cu formări continue 
nestructurate, uneori de slabă calitate, susţinute uneori de suporturi pedagogice amatoristice şi de 
formatori care câteodată transmit propriile stereotipuri, în loc de a trezi o reală reflecţie asupra 
prejudecăţilor şi a atitudinilor discriminatorii. 

Problema formării iniţiale a cadrelor didactice este generatoarea unui cerc vicios dificil de 
spart: cadrele didactice menite să insufle elevilor valorile interculturalităţii sunt ele însele, sub 
presiunea societăţii, virusate de atitudini monoculturaliste şi de prejudecăţi. De asemenea, cadre 
didactice care încă practică metode de predare tradiţionale sunt puţin permeabile la ideea de a 
stimula gândirea critică a elevului şi participarea sa la propria-i educaţie de pe poziţii de egalitate. 
În plus, manuale de istorie şi de literatură care încă transpiră monoculturalismul cu greu pot face loc 

unei alte abordări decât cea a valorilor majoritare. 
Toate aceste considerente nu înseamnă că nu au existat eforturi de a schimba sistemul de 

învăţământ din România în sensul unei mai mari permeabilităţi la alteritate şi la valorile sale. Aceste 
eforturi provin inclusiv de la nivelul central al politicilor publice, care, odată cu Ordinul 

1529, introduc problematica diversităţii pe agenda Ministerului Educaţiei. Măsurile luate din 
momentul emiterii acelui Ordin sunt însă destul de timide şi nestructurate. Timide, pentru că în 
ciuda presiunilor societăţii civile, şi în special a organizaţiilor neguvernamentale rome şi a celor din 
domeniul combaterii discriminării, Ministerul Educaţiei ezită încă să adopte o reglementare clară în 
privinţa manifestării atitudinilor discriminatorii în şcoli. Pentru prima oară, legea educaţiei în 
prezent în dezbatere abordează tematica discriminării, însă fără sancţiuni clar stipulate în 
regulamentele şcolilor şi fără un mecanism de implementare a acestor sancţiuni interzicerea 
discriminării va rămâne o măsură pe hârtie, „de formă” şi la nivel discursiv. Nestructurate, pentru 
că, în ciuda iniţiativelor de a transpune diversitatea în şcoala românească, nu există nici strategii de 
monitorizare şi evaluare a măsurilor deja implementate, nici strategii de a împinge implementarea 
prioritară a unora din aceste măsuri în şcolile multietnice, sub pretextul descentralizării şi a relative 
lor autonomii. Aşa cum, spre exemplu, Ordinul 1540 privind interzicerea segregării copiilor romi se 
referă la şcolile cu componenţă multietnică, nimic nu împiedică politicile publice să se centreze pe 
nevoile identificate în şcolile multietnice şi să le considere prioritare pentru implementarea 
măsurilor ce promovează interculturalitatea. 

De asemenea, implementarea educaţiei interculturale ca materie opţională nu trebuie să 
înlocuiască, să întârzie sau să reducă eforturile de a transforma învăţământul românesc într-unul 
intercultural, în mod transversal, adică în programa şcolară, în oferta educaţională, în metodele de 
predare şi manualele de studiu, şi în mod longitudinal, adică la toate materiile. Falsa impresie că 
interculturalitatea poate fi pusă în practică doar la anumite materii trebuie combătută: 
interculturalitatea este, şi trebuie văzută ca o atitudine generală. 

Pentru MECTS se recomandă în general intensificarea eforturilor de a introduce abordarea 
interculturală în învăţământul din România, dincolo de predarea sau nu a educaţiei interculturale, în 
mod transversal, în programa şcolară, în abordarea pedagogică şi în materialele de studiu, şi 
longitudinal, la toate materiile. Aceasta se poate realiza, concret, prin: 

· monitorizarea şi evaluarea impactului educaţiei interculturale ca şi CDŞ la nivelul 
gimnazial, pentru a adapta măsurile viitoare în domeniul propunerii materiei ca opţional la alte 
niveluri. 

· formularea unei strategii de comunicare privind oportunitatea de a implementa educaţia 
interculturală ca materie de CDŞ în zonele multietnice şi cu precădere în şcolile cu componenţă 
multietnică. 

· formarea unei comisii pentru promovarea educaţiei incluzive şi interculturale în 
învăţământ, al cărei mandat să cuprindă inclusiv evaluarea manualelor şcolare folosite actualmente, 



propunerea de îmbunătăţiri ale acestora, evaluarea calităţii formărilor continue oferite de 
CCD pe marginea educaţiei incluzive şi interculturale şi monitorizarea promovării interculturalităţii 
în şcolile multietnice. 

· în zonele multietnice, adoptarea formărilor în domeniul educaţiei interculturale ca 
programe prioritare de formare ale ministerului, şi facilitarea şi îmbunătăţirea accesului cadrelor 
didactice la aceste programe. 

· încurajarea, prin învăţământ, a gândirii critice şi a reflecţiei asupra propriei culturi, 
propriilor comportamente, propriilor determinări culturale ale cadrelor didactice şi a consecinţelor 
acestora în plan social asupra grupurilor minoritare. Aceasta se poate realiza, pe lângă adoptarea ca 
principiu transcurricular, prin promovarea, în rândul tinerilor, a dezbaterilor pe marginea tematicii 
interculturalităţii. 

· încurajarea elaborării materialelor de educaţie interculturală de tip „ghid” pentru elevi şi 
cadre didactice. 
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 Studiul de caz reprezintă o metodă de confruntare directă a participanţilor cu o situaţie 

reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente 
problematice. Iniţial a fost folosită ca o metodă de cercetare ştiinţifică (în medicină, economie, 
psihologie etc.), având rădăcini în Grecia antică (Solon) şi China veche (Confucius), însă, ulterior, 
studiul de caz a fost extins şi în problemele educaţiei, fiind utilizată de profesorul Colomb 
Langadall la Şcoala Comercială Harvard (1935) (Harvard Graduate School of Bussines 
Administration).  

Termenul provine din latinescul casus care înseamnă eveniment fortuit. Scopurile acestei 
metode interactive, valoroasă din punct de vedere euristic şi aplicativ constau în: realizarea 
contactului participanţilor cu realităţile complexe, autentice dintr-un domeniu dat, cu scopul 
familiarizării acestora cu aspectele posibile şi pentru a le dezvolta capacităţile decizionale, 
operative, optime şi abilităţile de a soluţiona eventualele probleme; verificarea gradului de 
operaţionalitate a cunoştinţelor însuşite, a priceperilor şi deprinderilor, a comportamentelor, în 
situaţii limită; sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor, autoevaluarea din partea fiecărui 
participant în parte, a gradului de aplicabilitate a acestora în situaţiile create; educarea personalităţii, 
a atitudinilor faţă de ceilalţi participanţi şi faţă de cazul respectiv, tratarea cu maturiate a situaţiilor; 
exersarea capacităţilor organizatorice, de conducere, de evaluare şi decizie asemeni unei situaţii 
reale. 

Programele de limbă și literatură română pentru ciclul superior al liceului, în vigoare, 
propun la clasa a XI-a realizarea a șase studii de caz (în trunchiul comun), respectiv șapte studii de 
caz (la profilul umanist, specializarea filologie), iar la clasa a XII-a trei studii de caz (în trunchiul 
comun), respectiv șase studii de caz (la profilul umanist, specializarea filologie). Dorința de inovare 
a modului de predare a disciplinei limba și literatura română este justificată în contextul unui 



demers educativ centrat pe elev astfel: Există riscul ca unii profesori să abordeze într-un mod 
preponderent tradițional aspectele legate de istoria literaturii române şi de contextul socio-istoric, 
cultural sau evenimențial al unor momente importante ale acesteia. Tocmai de aceea, programa 
impune realizarea unor studii de caz şi a unor dezbateri care, alături de studiul aprofundat al 
textului, trebuie să constituie activități care să-i implice pe elevi în propria învățare. Parcursul 
istoric al literaturii implică, pe lângă cunoaşterea unor repere ale fenomenului cultural românesc 
sau formarea unei imagini de ansamblu asupra acestuia, şi exersarea gândirii critice şi autonome a 
elevilor, dezvoltarea competențelor de comunicare şi de lectură pe marginea textelor sau 
curentelor studiate.2 

Metoda studiului de caz presupune parcurgerea de către elev a unor etape, la sfârșitul cărora 
acesta își va prezenta rezultatul muncii sale. Noutatea metodei constă în aceea că elevii pot 
demonstra originalitate în abordarea și prezentarea studiului, deși, „pentru elev, originalitatea nu 
constă în a descoperi o direcţie cu totul nouă – pentru că atunci când pretindem acest lucru, cădem 
de fapt în şabloane – ci, dimpotrivă, în a trăi în mod personal – cu bogăţiile, nuanţele, modificările  
pe care le aduce în acest domeniu personalitatea sa – o direcţie deja existentă.”3 

În Sugestiile metodologice ale programelor școlare în vigoare sunt prezentate etapele 
elaborării studiului de caz: 

• etapă pregătitoare, în care elevii primesc bibliografie, sugestii pentru dezvoltarea 
temei sau sarcini de lucru concrete pentru explorarea temei;  
• după o documentare prealabilă, elevii vor realiza o prezentare generală a temei, cu 
inserarea unor fragmente din texte ilustrative.  
Studiul de caz se poate realiza prin investigaţie sau prin proiecte elaborate de grupe de  4-6 

elevi (1-2 grupe pentru fiecare studiu de caz). Studiile de caz vor fi repartizate grupelor încă de la 
începutul anului şcolar, astfel încât o grupă să aibă un singur studiu de caz. Fiecare prezentare va fi 
urmată de discuţii cu toată clasa, în care colegii pot cere lămuriri, pot comenta aspectele care li s-au 
părut interesante şi pot evalua activitatea grupelor. La rândul său, profesorul va evalua activitatea 
fiecărei grupe şi va nota elevii.  

 Regulile desfăşurării metodei au în vedere în special „cazul” ales. Astfel, pentru ca o 
situaţie să poată fi considerată şi analizată precum un „caz” reprezentativ pentru un domeniu, ea 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie autentică şi semnificativă în raport cu 
obiectivele prefigurate, condensând esenţialul; să aibă valoare instructivă în raport cu competenţele 
profesionale, ştiinţifice şi etice; să aibe un caracter incitant, motivând participanţii la soluţionarea 
lui, corespunzând pregătirii şi intereselor acestora; să solicite participarea activă a tuturor 
elevilor/studenţilor în obţinerea de soluţii, asumându-şi responsabilitea rezolvării cazului. 

 Rolul profesorului, în cazul apelului la metoda studiului de caz, se reduce doar la cel de 
incitator şi de provocator al demersurilor de rezolvare a cazului. Cu abilitate şi discreţie, el trebuie 
să aplaneze eventualele conflicte şi să manifeste răbdare fată de greutăţile participanţilor de a 
soluţiona cazul, punând accent pe participarea activă şi productivă, individuală şi de grup. 

 Avantajele metodei studiului de caz sunt următoarele: prin faptul că situaţia-caz, aleasă de 
profesor, aparţine domeniului studiat, iar elevii sunt antrenaţi în găsirea de soluţii, se asigură o 
apropiere a acestora de viaţa reală şi de eventualele probleme cu care se pot confrunta, 
„familiarizându-i cu o strategie de abordare a faptului real”4; prin faptul că are un pronunţat caracter 
activ, metoda contribuie la dezvoltarea capacităţilor psihice, de analiză critică, de elaborare de 
decizii şi de soluţionare promptă a cazului, formând abilităţile de argumentare; prin faptul că se 
desfăşoară în grup, dezvoltă inteligenţa interpersonală, spiritul de echipă, toleranţa şi ajutorul 
reciproc, specific învăţării prin cooperare; prin confruntarea activă cu un caz practic, metoda oferă 
oportunităţi în construirea unui pod între teorie şi practică. 
                                                      
2 Programe şcolare pentru  clasa a XI-a și a XII-a, ciclul superior al liceului - Limba şi literatura română, anexa la 

OMEC nr. 5959 / 22.12.2006. 
3 George Snyders, Încotro merg pedagogiile nondirective?, EDP, Bucureşti, 1978, p. 230. 

 



Pe de altă parte, limitele aplicării metodei studiului de caz constau în dificultăţile legate de 
realizarea portofoliului, dificultăţi în evaluarea participării fiecărui elev la soluţionarea cazului, 
concomitent cu manifestarea fenomenului de complezenţă ori de lene, lăsând pe seama celorlalţi 
responsabilitatea rezolvării cazului; dificultăţi legate de accesul la sursele de informare necesare 
soluţionării cazului; experienţa redusă a unora dintre participanţi creează dificultăţi în găsirea 
soluţiei optime, cu efecte nedorite în gradul de implicare motivaţională în activitate. 

Și în acest an școlar, feed-back-ul primit de la elevii clasei a XI-a C, clasă cu profil 
matematică-informatică, a fost unul pozitiv, aceștia considerând că elaborarea studiilor de caz a 
constituit un bun prilej de a se cunoaște, de a colabora și de a se informa. De asemenea, prin 
prezentările pe care ei le-au realizat au demonstrat inventivitate și creativitate, depășind limitele 
obișnuitelor PPT-uri, folosindu-se de interviuri, postere, adevărate filmulețe în realizarea cărora 
elevii au folosit programe de editare video, o provocare pentru ei în a se perfecționa în editarea 
clipurilor. 

Partea pe care elevii o preferă este cea a interevaluării și a evaluării. Fiecare grupă de elevi 
punctează studiile celorlalți, respectând următoarea grilă de evaluare: 
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Se acordă punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu. Este interesant de observat 

obiectivitatea elevilor, faptul că acordarea notelor este tratată cu maximă seriozitate.  
De asemenea, evaluarea în cadrul propriului grup de lucru se realizează cu aceeași 

obiectivitate. Elevii notează trei puncte tari și trei puncte slabe pe care le-au demonstrat individual 
în timpul elaborării studiului, trei puncte tari și trei puncte slabe ale grupului din care au făcut parte, 
precizează care a fost conținutul de care s-au ocupat, care a fost rolul în cadrul grupului și își acordă 
note pentru activitatea în cadrul echipei lor, pentru implicare și punctualitate.  

De fiecare dată, studiile de caz constituie o provocare, atât pentru mine, ca profesor, cât și 
pentru elevii care încearcă permanent să se autodepășească. 
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338. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

ROLUL PROFESORULUI ÎN SPORIREA ÎNVĂȚĂRII 
 

Prof. Lefter Irina-Antoneta  
 Liceul Teoretic”Emil Racoviță ” Vaslui 

 
 Învățarea nu este un simplu proces de înmagazinare de cunoștinţe, ci o activitate ce implică 

un efort cognitiv, volitiv și emoțional și care se realizează cu mai multă eficienţă și uşurinţă atunci 
când individul este angajat într-o relaţie interumană în cadrul căreia se produce coordonarea 
efoturilor prin schimbul reciproc de mesaje. 

 Strategiile didactice interactive - de predare, învăţare, evaluare - oferă ocazii potrivite de 
organizare pedagogică a unei instruiri şi învățări temeinice, ușoare și plăcute, în acelaşi timp cu un 
pronunţat caracter activ - participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare și de 
comunicare eficiente. 

 Interactivitatea presupune interrelaţionare, care poate să fie atât directă- între individ-
individ ( grup - profesor, elev - profesor, elev - grup ), cât şi indirectă - între individ-conținut ( prin  
intermediul proceselor de transformare, prin filtrare sau personalizare ). Ea are la bază relaţiile 
reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă, în cadrul căruia, cel care învaţă acționează 
asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală şi interiorizată. 

 Folosirea sistematică a strategiilor de interacțiune între participanţii la activitate, presupune 
desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi contructivă, în cadrul cărora toți participanții 
obţin beneficii în planurile cognitiv, afectiv-emoţional, atitudinal, social și practic. Este vorba de o 
acțiune reciprocă de influienţare cognitivă, socială şi afectivă în cadrul grupurilor, deoarece 
strategiile interactive de grup dezvoltă o relaţie dinamică, de comunicare şi de schimb de informaţii 
între indivizi, relaţie care dispune de influienţele, conduitele, conflictele socio-cognitive 
desfăşurate. 

 Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să ajungă 
la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, atitudinile, 
sentimentele și emoţiile, constituindu-se dintr-un ansamblu complex de metode, tehnici, mijjloace 
de învăţământ şi forme de organizare a activităţii complemetare, pe baza cărora, profesorul 
elaborează un plan de lucru cu elevii în vederea relalizării cu eficienţă a învăţării. În elaborarea 
acestui plan de lucru: 

1. Profesorul ţine cont de o serie de factori subiectivi şi obiectivi care condiţionează 
buna desfăşurare a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, variabile ce ţin de 
educat (elevi), de curriculum, de organizarea şcolară şi chiar de particularităţile 
profesorului însuşi. 

2. Profesorul trebuie să prevadă implicarea elevilor în realizarea acestui plan de lucru. 
Strategia didactică devine astfel rodul unei activităţi de colaborare desfăşurată de profesor 

împreună cu elevii clasei, aceştia completând planul de lucru gândit de profesor cu propriile 
interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate intelectuală, nivel de pricepere şi înțelegere. Şi astfel, 
învăţarea devine una temeinică care are legătură cu realitatea concretă, cu interesele şi nevoiile 
elevilor, este utilă  şi se realizează prin implicarea fiecărui elev în procesul construirii propriilor 
înţelegeri şi cunoştinţe. 

În şcoala postmodernistă, diversificarea strategiilor didactice interactive pune accentul pe 
dialog, pe procesele de negociere, favorizând învaţarea autonomă. Elevul intervine permanent în 
deciziile privind ce vrea să înveţe, cum va folosi ceea ce a dobândit şi care vor fi modalităţile de 
evaluare, se amplifică şi se îmbogăţesc relaţiile între elevi, aceştia cooperâd mai mult, ajutându-se 
reciproc, asumându-şi responsabilităţi în cadrul grupului şi învăţând unii de la alţii. Lecția devine un 
proces dinamic care se pliază după specificul nevoilor, preferinţelor, posibilităţilor şi rezistenţelor 
elevilor încurajându-se participare acestora la construirea ei. Se încearcă crearea şi susţinerea 
plăcerii şi a interesului de a învăţa, descoperind şi aplicând prin antrenarea tot mai mult a motivaţiei 



intrinseci. În evaluare, sunt evaluate în comun munca realizată împreună şi efectele reale ale 
formării, finalitatea şi calitatea muncii. Sunt promovate metode interactive care să solicite 
mecanismele gândiri, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii, bazate pe schimburile 
interumane, nu numai interformaţionale, ci şi de natură afectiv-emotională.  

Strategiile didactice cooperante sunt superioare celor competitive şi individuale în 
dezvoltarea proceselor cognitive superioare, a abiliţătilor de comunicare, în îmbogaţirea motivaţiei, 
a stimei de sine, în dezvoltarea personalităţii, deoarece achiziţiile cognitive elabotrate în 
interacţiunea cu ceilalţi îi permit mai apoi copilului să poată înfrunta autonom alte probleme 
cognitive şi să participe la interacţiuni noi, tot mai complexe. Profesorul are un rol decisiv în 
crearea ocaziilor de interrelaţionare dintre elevi. 

Principiile care stau la baza contruirii strategiilor interactive sunt următoarele: 
- Elevii îşi contruiesc propiile înțelesuri și interpretări ale conţinuturilor instruirii. 
- Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse. 
- Sunt promovate alternative metodologice de predare-învăţare-evaluare. 
- Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize 

multidimensionale  ale realităţii. 
- Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând medode alternative 

de evaluare. 
- Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme. 
Interactiv este individul care interrelaţionează direct cu ceilalţi  pe o parte sau cu materialul 

de studiu, pe de altă parte, prin procese de acţiune transformatoare şi de filtrare cognitivă, de 
personalizare a conținuturilor de învătat. 

Interactivitatea însă depăşeşte graniţele palpabilului şi se poate manifesta şi prin interactiuni 
mediate de calculator, internet (forum, chat, messenger, seminarii virtuale). 

Învăţarea într-un mediu virtual se bazează pe teoriile învăţării autodirijate şi cooperative, 
având atât avantaje cât şi dezavantaje. 

Eficienţa activităţii didactice este dată de felul în care cadrul didactic înțelege şi reuşeste să 
aplice şi să adapteze strategiile de predare-învătare-evaluare la condiţiile concrete în care îşi 
desfăsoară activitatea (umane, materiale, de timp, etc.).  

Strategiile interactive au un caracter flexibil, dinamic şi deschis, suferă modificări pe 
parcursul derulării lor, în funcţie de situaţiile care apar în derularea lecţiei, iar adaptarea lor 
corespunzătoare şi optima depinde în mare măsură de creativitatea şi de experienţa profesorului. 
Cadrul didactic este moderator, facilitator, consultant, dirijor, participant direct, îndrumător şi 
promotor al unei atmosfere stimulatoare, pozitive, contructive. Profesorul tratează elevul ca pe un 
subiect capabil să-şi asume diferite roluri – de cercetător, de analist, etc. şi responsabilităţi, are 
încredere în capacităţile şi competenţele lui, dirijându-i astfel calea spre cunoașterea prin propriile 
forțe. 

Strategiile interactive se construiesc din mers, sunt flexibile, deoarece nu întotdeauna pot fi 
prevăzute reacţiile elevilor. Cadrul didactic încurajează spontaneitatea elevilor săi, dând în acelaşi 
timp dovadă de creativitate, deschidere şi flexibilitate. Acestea presupun metode, tehnici, forme de 
organizare a colectivului şi a activităţii în strânsă corelaţie cu resurse disponibile (umane, materiale, 
de timp , de conţinut ). 
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339. COMUNICAREA DIDACTICĂ 

 
Prof. Săvescu Cornelia Mariana 

Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgovişte 
 
 Comunicarea profesor – elev devine element esenţial al realizării unei instruiri active, 

participative, fiind astfel mai bine realizate obiectivele formative, creşterea şanselor de succes şi 
progres şcolar pentru toţi elevii, rezolvarea obiectivelor afectiv atitudinale, prin procesul învăţării. 

 Cu toate că didactica modernă militează pentru creşterea rolului elevilor în procesul propriei 
lor formări, rolul conducător al profesorului în activitatea educaţională rămâne un fapt real. 

 Educatorul trebuie să ştie care sunt coordonatele unei activităţi colective reuşite, condiţiile 
antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective l-ar putea 
atrage pe elev şi ce stimulente i-ar putea întreţine elanul în muncă un timp îndelungat. Aici se 
îmbină mai mult ca oriunde ştiinţa cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu iniţiativa, 
tactul cu măiestria, calmul cu entuziasmul, căutările cu siguranţa. 

 Orice educator este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de profile, de metode 
şi procedee, un inovator. O asemenea calitate este incompatibilă cu rutina, cu şablonul, formalismul. 

 Relaţia ce se stabileşte între emiţător(educator) - receptor(elev) nuanţează şi mai mult 
modalitatea de alternare a formelor de comunicare: scrisă –orală, vizuală –auditivă, individuală – în 
grup, cea verbală cu cea nonverbală şi cu cea paraverbală. 

 Poziţia educatorului în clasă se schimbă în funcţie de obiectul predat, de subiectul lecţiei dar 
şi de auditoriu. 

 Comunicarea are o menire importantă atât în reglarea emisiei informaţiilor, cât şi a 
atitudinilor de predare. Dacă educatorul face mereu apel la conexiunea inversă, atunci el constată, 
analizează şi îşi va adapta stilul de predare, va armoniza aspectul informativ şi educativ. 

 In  identificarea modalităţilor de optimizare a comunicării didactice, este necesar să avem în 
vedere atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a elevului şi, nu în ultimul rând, totalitatea 
componentelor actului comunicaţional. În acest sens este foarte important ca elevilor să le fie 
prezentate şi exersate variate modalităţi de comunicare. Este important ca elevii să conştientizeze 
existenţa unor posibile obstacole ce pot interveni în actul comunicării astfel încât să fie capabili să 
le depăşească utilizând diferite căi de ameliorare, îmbunătăţire a comunicării. 

Obstacolele la nivelul cadrului didactic pot fi: 
- elemente obiective determinate de contextul şi scopul urmărit, capacitatea acestuia de a 

alege elementele semnificative şi termenii adecvaţi exprimării, mijloacele disponibile, limbaj 
accesibil;  

- elemente specifice personalităţii cadrului didactic: deprinderi, experienţe, prejudecăţi, 
stereotipuri; 

- elemente psihosociologice: atmosfera generală, stare afectivă. 
 Obstacolele la nivelul elevilor ar fi: 
-elemente obiective: inteligenţa şi competenţa intelectuală, starea de oboseală, randamentul 

şcolar; 
- elemente specifice personalităţii: se au în vedere elevii mari, pentru care orice mesaj poate 

suferi modificări şi interpretări conform propriilor cunoştinţe, interese; 
- elemente psihosociologice: atmosfera generală, starea conflictuală. 
 Să nu uităm că una dintre cele mai importante aptitudini în comunicare este abilitatea de a 

asculta cu adevărat , activ şi concentrat pe altcineva. Această ascultare activă îi incurajează pe elevi 
şi-i determină să vorbească liber, fiind siguri că  ceea ce spun este acceptat şi nu se tem că 
interlocutorul ar putea să-i vadă ca pe oameni proşti sau răi. 

 Profesorul trebuie să coopereze cu elevii săi şi să aibă un comportment care să faciliteze 
comunicarea, să evite critica, etichetarea, lauda evaluativă, ameninţările sau moralizarea. Vom vorbi 
de o comunicare eficientă a profesorului cu elevii săi atunci când  cele doua personalităţi se implică 



total, îşi exprimă deschis ideile, emoţiile, experienţele şi sunt mereu dispuşi să-şi modifice 
atitudinea pentru a coopera cu celălalt în atingerea unui scop comun. 

Există câteva intrebari care ar trebui să frământe pe fiecare dintre noi, educatorii şi la care să 
reflectăm: 

- Mă simt bine în prezenţa elevilor mei? 
- Îi tratez pe toţi elevii mei ca persoane unice? 
- Îmi cer scuze când greşesc? 
- Pot să râd alături de elevii mei? 
- Le permit elevilor mei să facă sugestii în ceea ce priveşte activităţile şi conţinuturile? 
- Am răbdarea să redescopăr lumea prin ochii elevilor mei? 
- Ce mai ştiu despre generaţiile tinere? 

Folosindu-ne de empatie şi persuasiune, factori importanţi în a relaţiona eficient, cred că 
putem afirma că misiunea noastră de educatori şi-a atins scopul.  

Dintre metodele care favorizează activităţi comunicative activizatoare, interactive  putem 
enumera: 

• conversaţia, discuţia, reţeaua de discuţii, dezbaterea, jocul de rol – favorizează 
competenţele de comunicare  şi relaţionare, înţelegerea conceptelor  şi ideilor profesionale, a 
normelor şi regulilor de comunicare verbală, de decizie şi de atitudine, pentru formarea opiniilor;   

• studiul de caz, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul - stimulează gândirea  şi 
creativitatea, găsirea de soluţii pentru diferite probleme, reflecţii critice  şi judecăţi de valoare, 
compararea  şi analiza de situaţii date, dezvoltă competenţele necesare unor abordări complexe şi 
integratoare: 

• cubul, lucrul în grupe mici (2,4-6 membri) - stimulează cooperarea, lucrul în grup/echipă, 
dezvoltă spiritul de solidaritate, întrajutorare, corectează greşelile  şi sudează relaţii socio-afective, 
psiho-comportamentale în scopuri cognitive. 

Comunicarea este, rând pe rând, o interrelaţie umană, un cadru de acţiune  şi reacţiune, până 
la a fi, în consecinţă, un instrument de cunoaştere, de transmitere şi de descoperire de cunoştinţe, în 
sens de informaţii; şi de instruire - în sens de edificare/de şlefuire a unei personalităţi. Fără îndoială, 
profesorul este necesar să fie în orice moment „stăpân pe situaţie”-  să cunoască cerinţele educative, 
să le urmărească cu rigurozitate, dar  şi să cunoască bine grupul căruia i se adresează. Fără  să fie 
excesiv cu orice preţ, profesorul trebuie să fie atent  şi mobil, deschis  şi cooperant. Pe scurt, el 
trebuie să fie rând pe rând  regizorul actului de comunicare,  lansatorul de interogaţii, 
multiplicatorul de mesaje, dirijorul de tonuri. Şi, desigur, pe parcurs şi în final, evaluatorul credibil! 
Personalitatea, comportamentul, competenţa profesională, responsabilitatea  şi etica profesorului, 
arătate parţial mai sus, devin – inevitabil, în unitatea lor – model receptat de cei cărora le facilitează 
actul învăţării. 

Comunicarea didactică  nu  se  face  numai  de  către profesor cu unul sau cu toţi cursanţii,  
comunicarea din clasă este multiplă, reciprocă, pluriformă. Comunicarea didactică dezvoltă, 
stimulează intercomunicarea,  interactivitatea cognitivă. Fiecare dintre partenerii ansamblului 
comunicaţional din clasă trebuie/ sunt tentaţi/obligaţi să comunice între ei. Se produce deoadată şi 
comunicarea cu sine – e vorba, aici, de intracomunicare sau de monologul cognitiv – critic, 
autocritic, analitic, strategic.  

Profesorul dezvoltă comunicarea, îi învaţă pe cursanţi să comunice între ei, organizează şi 
evaluează. 

 Consider că pentru o comunicare eficientă trebuie să se respecte o serie de reguli cum ar fi: 
 -să se utilizeze mesaje adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi pe 

comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în comunicare. Procesul de 
comunicare este mai complet, se pot comunica emoţiile şi descrie comportamentele fără a face 
evaluări şi atacuri la persoană;  

 -să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu ne impunem punctul de vedere. 
Manipularea este şi ea o formă de comunicare însă transmite un mesaj de nonacceptare şi 
neîncredere în deciziile luate.  



 -să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a răspunde, 
care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în comunicare. 
Comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere, compasiune şi afecţiune faţă de interlocutor. 

 -să evităm stereotipurile şi prejudecăţile deoarece duc la opinii negative despre ceilalţi, sunt 
cauze ce duc la discriminare şi chiar la violenţă. 

 -să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative, posibilităţi noi de 
rezolvare a unei situaţii. Uneori sfatul este perceput de cealaltă persoană  ca o insultă la inteligenţa 
sa, ca o lipsă de încredere în capacitatea sa de a-şi rezolva singură problema.  

-să nu criticăm interlocutorul. Critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte persoane.  
-să evităm ameninţările şi pedepsele. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea 

unei probleme ori situaţii, se vor genera sentimente negative;  
-să nu fim moralizatori deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte, stimulează 

resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane; 
-să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin argumentare logică, 

fără a duce la frustrare, pentru a nu bloca comunicarea; 
-să nu dăm dovadă de superioritate pentru că aceasta determină  formarea unei relaţii 

defectuoase de comunicare. Egalitatea înseamnă acceptarea necondiţionată şi respectarea fiecărei 
persoane, indiferent de nivelul său de cultură sau pregătire profesională; 

-să utilizăm parafrazarea dar nu foarte des, aceasta fiind o metodă care are rolul de a 
clarifica mesajul, de a comunica mai eficient.  

-să dăm posibilitatea explorării soluţiilor alternative prin folosirea brainstorming-ului, a 
ascultării reflexive, a discutării posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative etc. 

-să folosim tactica devierii când dorim să schimbăm cursul conversaţiei de la preocupările 
celeilalte persoane la propriile preocupări; 

-să citim limbajul corpului, concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei, tonul, 
ţinuta corpului sau gesturile.  

 Un cadru didactic este apreciat, respectat, ascultat şi iubit chiar, doar dacă ştie să realizeze, 
prin conversaţie, un climat propice studiului, în cadrul colectivului pe care îl conduce. Rolul 
comunicării este acela de a favoriza experienţele de învăţare şi totodată de a asigura o protecţie faţă 
de comportamentele de risc, de a preveni stările de afectivitate negativă (timiditate, pierderea stimei 
de sine etc.).  
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340. UNIVERSUL ȘCOLII E CREAT DE ȘI PENTRU ELEVI 

 
prof. Iancu Ionuț Marian 

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir, jud. Alba  
 
La început de an școlar, la început de drum, am realizat o scurtă cercetare, pornind de la un 

chestionar dat celor ce au intrat pentru prima dată pe poarta Colegiului unde sunt profesor de limba 
și literatura română. Ei sunt în clasa a IX-a, eu, cu o experiență de 14 ani.  

Chestionarul a fost pregătit, atmosfera fiind una propice deschiderii, comunicării. 
Cea dintâi întrebare a fost, Ce ați dori să învățați anul acesta? Întrebare ce viza clar scopul 

acelei materii, fiecare copil vine la școală să învețe ceva, lucruri care îi vor fi utile în viitor, sau, 
dacă doriți, noi nu facem școală de dragul predării, scopul liceului fiind unul bine determinat.  

Totodată, această primă întrebare, formează un soi de complicitate între elevi și profesori, 
elevul crezând că are posibilitatea de a învăța ceea ce își dorește. Așa este, căci, odată aflând 
lucrurile de care este interesat copilul ce se află în fața catedrei, profesorul trebuie să se simtă 
pregătit pentru a da răspunsurile ce sunt așteptate din partea elevilor.  

Răspunsurile lor s-au împărțit în trei categorii: 
- Lucruri practice și folositoare; 
- Lucruri frumoase; 
- Să vorbesc în public fără emoții. 
Primul criteriu este unul cerut de majoritatea celor implicați în ceea ce numim atât de 

generic educație, deopotrivă elevi, părinți, profesori și societate civilă. Din acest punct de vedere, 
elevii ce se află în fața mea vor fi norocoși, școala unde învață are parteneriate semnate cu 
majoritatea agenților economici din oraș, locuri unde ei își vor începe activitatea de practică pe 
parcursul celor patru ani de liceu. Dar, pentru a ajunge capabili de a face față provocărilor societății 
de astăzi, vor fi pregătiți și puși să exerseze sau să asimileze diferite cunoștințe teoretice.  

Horia Vintilă considera că „tot ceea ce se întâmplă acum în lume nu e decât pregătirea unei 
metamorfoze a omului” 5 , ființa umană se află într-o continuă schimbare, iar unul din factorii 
determinanți ai schimbării este fără îndoială educația.  

În vechime, după cunoștințele teoretice erau alocate ore exercițiilor practice, astăzi, pe 
același criteriu, sunt promovate fie activități în parteneriat, fie intership-uri la diferite organizații sau 
ONG-uri. Pentru a face față solicitărilor, școala trebuie să fie la zi cu informația, un lucru greu de 
înfăptuit, dar atât de necesar! 

Elevii consideră că lucrurile practice devin mai interesante și mai ușor de învățat, nu 
intervine plictisul și în general, rezultatele sunt foarte rapid vizibile. De aici, preferința școlarilor 
pentru lucruri practice. Poate fi pentru un profesor bun, un item de evaluare a activității personale 
dacă cunoștințele predate au fost puse în practică de cei ce au acumulat sau aflat acele noțiuni 
teoretice. Iar necesitatea educației morale este atât de evidentă încât orice demonstrație pare de 
prisos pentru cei ce dormi binele celor ce îi avem în fața ochilor noștri din primii ani ai adolescenței 
lor: „Tinerețea convertește orice rău în bine. Lumina ei învăluie răul. Prospețimea sentimentelor, 
surpriza de-a descoperi noutatea sub aparența banalității se adaugă trăirilor de zi cu zi. Și mai e 
ceva: puterea fizică, creierul care funcționează la un nivel ridicat, ca un motor bine reglat, îți 
conferă o anume euforie.”6. 

Cea de-a doua dorință a elevilor a fost aceea de a afla lucruri frumoase. Dintotdeauna ființa 
umană a avuta această dorință de a se înconjura de frumos, de a admira și de a ști să trăiască cât mai 
frumos. Să nu uităm că originile noastre sunt totuși în Paradis, iar toate manifestările artei nu pot fi 
interpretate decât ca o încercare de regăsire prin diferite mijloace  frumuseții deosebite aflate la 
îndemâna noastră a muritorilor.  

                                                      
5 Horia Vintilă, Dumnezeu S-a născut în exil, pg. 55 
6 Ion Vianu, Exercițiu de sinceritate, pg. 40 



Aflați într-o societate în care, din păcate, modelele negative sunt scoase mai repede la 
suprafață decât modelele pozitive, trăind într-o lume ce uită adesea să se bucure cu adevărat de 
frumusețile de care este înconjurată, elevii, produsul acestei societăți aflate într-o continuă 
schimbare, și-au manifestat dorința de a învăța lucruri frumoase. Un deziderat facil, dacă vom lua în 
considerare faptul că ora de literatură are un scop precis, acela de a promova pe orice cale frumosul, 
plăcerea estetică, poezia și ritmurile de neuitat ale tinereții.    

Dacă Scheling considera frumusețea infinitul prezent finit, Radu Tudoran preciza că această 
frumusețe are o forță ce cu greu poate fi oprită: „Frumusețea, ca primă însușire, are dreptul la 
orice, că nici o altă însușire nu dă omului atâtea drepturi, fiindcă nimic altceva al lui nu 
răspândește atâta bucurie, atâta împăcare și lumină. Frumuseții nu trebuie și nu poate să i se 
împotrivească nimeni.”7 

Ultimul lucru dorit de elevi se poate realiza prin exerciții, prin provocări, prin modalitatea în 
care profesorul găsește timpul necesar și încurajează elevii să își expună propria opinie, propriul 
crez, fără teama că ar putea fi judecat sau pedepsit pentru aceasta.  

La finalul interpretării acelor chestionare completate în prima oră de literatură, mi-am dat 
seama că ceea ce elevii își doresc să învețe într-un singur an este foarte greu: lucruri practice, 
dorința de a vedea pretutindeni frumosul și modul de a vorbi în public fără emoții se învață, dar ani 
întregi avem nevoie de exercițiu, de perseverență și de ambiție.  

Însă, începutul este foarte important, iar el trebuie să însemne schimbare! 
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341. FǍRǍ URǍ, CU TOLERANŢǍ-STOP BULLYING! 
 

Prof. Ioniţă Doina 
Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş’’ Tecuci 

 
Organizaţia “Salvaţi Copiii” a implementat cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Concursul Naţional „Fără ură, cu toleranţă”, derulat cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe 
Internet 2017. Tema abordată se  încadrează în mişcarea globală de combatere a discursului 
instigator la ură „No hate speech movement”. Această direcţie vine ca urmare a îngrijorării cu 
privire la intensificarea discursului instigator la ură faţă de grupuri vulnerabile din societate, mai 
ales în mediul on-line. 

În acest context, elevii de la Colegiului Naţional ,,Calistrat Hogaş’’ Tecuci, coordonaţi de 
prof. Ioniţă Doina, au desfăşurat activitatea  ,,Stop Bullying!’’. A fost un prilej pentru toţi cei 
prezenţi, de a-și aminti cât de importantă este susținerea și ajutorul reciproc pentru o dezvoltare 
sănătoasă dar și pentru construirea unei societăți frumoase. 

La activitate au participat elevi, cadre didactice din şcoală şi părinţi ai elevilor. Au fost 
invitaţi să participe: conducerea şcolii, responsabilul Comisiei pentru combaterea violenţei, 
consilierul educativ, psihologul şcolar, reprezentantul Poliţiei de Proximitate, reprezentanţi ai 
Consiliului Local. 

Activitatea a avut ca principal scop, creşterea nivelului de informare a elevilor, profesorilor, 
părinţilor şi comunităţii, cu privire la efectele pe care situaţiile de bullying le au asupra tuturor celor 
implicaţi, fie că aceştia au rolul de victimă, agresor sau martor.   

Activitatea a fost deschisă de coordonatorul acţiunii publice, prin prezentarea unei proiecții 
video menite să evidențieze fenomenul de bullying,  diferitele forme de bullying, de la tachinare, 
                                                      
7 Radu Tudoran, Fiul risipitor, pg. 65 



excludere din grup, hărțuire, agresiune verbală dar și fizică. Orice cuvânt, oricât de neînsemnat  ar 
părea, oricare jignire adresată unui coleg,  poate duce la traume și poate constitui o formă a 
fenomenului de bullying. Dna. profesoară a punctat faptul că este necesar ca școala să rămână un 
mediu sigur și prietenos  unde copiii obțin  cunoștințe și deprinderi esențiale, unde dezvoltă relații 
definitorii pentru viitorul lor. 

S-a menţionat şi fenomenul de 
cyberbullying, dna. psiholog s-a adresat 
copiilor şi părinţilor, explicând pe înţelesul 
tuturor ce reprezintă: agresarea cuiva, din 
spatele unui calculator, sau al unui alt device 
prin care lumea poate comunica. Pe diverse 
site-uri de socializare sunt adresate cuvinte 
jignitoare, pagini cu caracter discriminator, 
răutăţi gratuite. Din păcate, acestea sunt 
lucruri ,,normale”, care se întâmplă zilnic. 
Cu cât eşti mai expus pe Internet, cu atât 
poţi cădea în plasa celor care de abia 
aşteaptă să-şi găsească o nouă victimă.  

Cei prezenţi au vizionat  prezentări multimedia despre fenomenul de bullying,  realizate de 
elevi,  o expoziţie de afişe tematice, o  scenetă  prin care elevii actori şi-au propus să evidenţieze 
efectele bullying-ului în şcoală, invitând la toleranţă, prietenie şi iubire, acesta fiind şi mesajul 
întregii activităţi. 

Reprezentantul Poliţiei de Proximitate, a punctat  aspecte legate de acest fenomen, spunând 
că nu doar victimele pot fi afectate de violență ci și agresorii, pentru că faptele pe care le săvârșesc, 
hărțuirea, lovirea sau alte violențe, amenințarea, sunt incriminate de legea penală și sunt fapte 
pentru care se răspunde penal. A amintit faptul ca bullying este un fenomen generalizat, prezentat în 
mass media destul de des şi la stoparea lui trebuie să contribuie părinți, copii, elevi, profesori. 

Părinţii prezenţi  şi-au exprimat punctul de vedere asupra fenomenului de bullying şi au 
subliniat importanţa implicării părinţilor alături de profesori, autorităţi locale, în lupta împotriva 
acestui fenomen din ce în ce mai  prezent în şcoli, cu efecte emoţionale, sociale şi cognitive grave 
asupra tuturor copiilor implicaţi. 

Concluziile activităţii au fost prezentate de coordonatorul activităţii, care a subliniat ideea, 
că într-o  societate în care afectivitatea, prietenia și respectul își găsesc tot mai  greu loc, fiecare 
poate contribui la diminuarea fenomenului de bullying prin adoptarea unei atitudini tolerante, de 
acceptare a celor din jur, fiecare are puterea de a alege viaţa pe care doreşte să o trăiască, 
respingând gândurile şi sentimentele negative şi alegându-le pe cele pozitive. 

 Prin acest gen de iniţiative, toţi factorii responsabili  acţionează corespunzător şi eficient în 
vederea stopării fenomenului de bullying şi astfel să scadă violenţa în mediul şcolar. 

Astfel, elevi, părinţi şi profesori au încercat împreună să identifice cauzele acestui fenomen 
frecvent întâlnit în şcoala, precum şi urmările negative asupra copiilor şi nu în ultimul rând, au 
încercat să  găsească soluţii de diminuare a bullying-ului în şcoli şi de consiliere a victimelor lui.  

În toate activităţile desfăşurate, elevii au  promovat toleranţă, prietenia, colegialitatea. 
Scopul acţiunilor a fost atins. S-a urmărit creşterea nivelului de informare a elevilor, 

profesorilor, părinţilor şi comunităţii, cu privire la efectele pe care situaţiile de bullying le au asupra 
tuturor celor implicaţi, fie că aceştia au rolul de victimă, agresor sau martor.  

În promovarea activităţilor am folosit  beneficiul pe care îl aduc rețelele de socializare, acela  
de promovare dar şi faptul că “monologul” comunicării  se poate transforma rapid într-un dialog cu 
cei interesați. Am primit feedback în timp real și aprecierea activităţilor desfăşurate.  

Mesajele campaniei #StopBullying, #FaraUra, #ZiuaSiguranteipeInternet, #OraDeNet, 
#CuDrag, au fost prezente în toate acţiunile desfăşurate: în postările de pe pagina activităţii Fără 
ură, cu toleranţă-Stop Bullyuing, unde au fost promovate acţiunile, evenimentele organizate; pe 

http://www.protecuci.ro/puterea-sta-in-toleranta/


site-ul şi facebook-ul  şcolii; în materialul din publicaţia săptămânală a liceului, Jurnalul Nostru şi 
pe facebook-ul acesteia; în ziarele locale. 

 Au fost confecţionate manual steguleţe 
cu mesajele campaniei, cu mesaje pozitive, care 
au adus zȃmbete şi sentimente pozitive, fiind 
împărţite participanţilor la activităţi; au fost 
realizate afişe tematice cu aceste mesaje şi au 
fost expuse într-o expoziţie; prezentările 
powerpoint realizate de elevi au conţinut 
mesajele  promovate de campanie, mesaje care 
au evidenţiat efectele bullying-ului în şcoală, 
invitând la toleranţă, prietenie şi iubire, acesta 
fiind şi mesajul întregii activităţi. 

Şcoala are un rol formator, modelator 
pentru elevi, deci o influență puternică în ceea ce privește combaterea violenței și discriminării, cu 
atât mai mult cu cât reprezintă mediul în care elevii îşi petrec cea mai mare parte a timpului.  

Cei prezenţi au conștientizat gravitatea fenomenului și au ajuns la concluzia că doar prin 
implicarea fiecăruia dintre ei se poate produce o schimbare,  şi-au dat măna şi au strigat în cor ,,Fără 
ură, cu toleranţă!’’. 

 
 

342. DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ  
PRIN VALORIFICAREA TIC 

 
Prof. Fighiuc Mirela 

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Vaslui 
 
Termenul de competenţă este astăzi cuvântul de ordine al politicilor educaţionale şi al 

dezbaterilor publice desfăşurate pe tema educaţiei în toate ţările Uniunii Europene, inclusiv în 
România, unde competenţele-cheie stau la baza dezvoltării curriculumului naţional şi programelor 
şcolare, a specializărilor din universităţi, a calificărilor sau standardelor profesionale. 

Uniunea Europeană a elaborat în 2006 un cadru de referinţe pentru competenţele-cheie în 
învăţarea permanentă, prin care au fost stabilite 8 domenii de competenţe considerate a fi 
indispensabile pentru orice individ: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, 
alfabetizarea matematică şi achiziţia competenţelor fundamentale în ştiinţe şi tehnologie, 
competenţa digitală, a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale şi civice, competenţa 
antreprenorială, sensibilizare şi exprimare culturală. 

Acceptând linia generală de dezvoltare a sistemelor educative din Europa, sistemul de 
învăţământ preuniversitar din Romania a preluat cele opt domenii de competenţe-cheie drept bază 
pentru dezvoltarea curriculumului naţional, a planurilor de învăţământ (ediţiile din 2003, 2004 şi 
2006) şi programelor şcolare, precizând că ariile curriculare proiectate anterior sunt compatibile cu 
cele opt domenii de competenţe stabilite la nivel european. 

Noua abordare a învăţământului prin prisma competenţelor este tratată de L. Ciolan drept o 
concepţie holistică şi în acelaşi timp constructivistă asupra invăţării, ea a pătruns în toate 
documentele şi actele normative cu privire la educaţie, fiind dezvoltată de teoreticieni şi 
implementată de cadrele didactice în activitatea practică. De exemplu, Legea Educaţiei Naţionale, 
în articolul 4, stipulează clar ideea că „educaţia şi formarea profesională a copiilor, tinerilor şi 
adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi 
transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini”. 

La nivel de curriculum naţional şi programe şcolare, în învăţământul preuniversitar din 
România se vorbeşte despre trei tipuri de competenţe: 



• competenţe-cheie, stabilite în planul de învăţământ la nivel transversal şi care se formează 
prin toate disciplinele şcolare; 

• competenţe generale, stabilite la nivel de arii curriculare, pentru mai mulţi ani de studiu, şi 
care se formează prin disciplinele integrate intr-o arie curriculară; 

• competenţe specifice, stabilite pentru fiecare clasă, care se formează la nivelul unei 
discipline de învăţământ. 
În cadrul prezentului articol vom aborda aspectul metodologic al dezvoltării integrate a două 

dintre domeniile de competenţă-cheie: competenţa de comunicare în limba străină şi competenţa 
digitală, dat fiind că documentele programatice din Europa atrag atenţia asupra faptului că optimul 
lingvistic al cetăţeanului european se traduce astăzi în formula limba maternă + 2 limbi străine şi că 
iniţierea tinerilor în utilizarea instrumentelor informatice ar trebui să devină un nivel de cultură 
generală. 

Noul model de proiectare a activităţii de predare-învăţare-evaluare bazată pe competenţe 
acordă prioritate achiziţiilor finale ale învăţării, dinamizează rolul elevului, care devine principalul 
actor al formării propriei personalităţi. Respectiv, pedagogia competenţelor, cum este supranumită 
această nouă abordare în învăţământ, impune cadrului didactic prioritizarea finalităţilor educaţiei, 
urmărirea consecventă a formării de competenţe în cadrul procesului educaţional, un alt stil de 
muncă şi, evident, un alt design instrucţional. 

În această perspectivă, competenţele elevului devin ţintele necesare de atins prin activitatea 
predare-învăţare- evaluare, iar abordarea acţională – un element indispensabil al oricărei strategii 
didactice şi un mediu favorabil pentru dezvoltarea competenţelor. 

Abordarea acţională solicită din partea cadrului didactic nu doar analiza atentă a 
competenţelor de format-evaluat prevăzute de programa şcolară, selectarea conţinuturilor adecvate 
formării de competenţe, determinarea activităţilor de învăţare şi selectarea instrumentelor de 
evaluare în vederea aprecierii rezultatelor şcolare, ci, mai ales, crearea unor contexte şi oportunităţi 
reale de dezvoltare a competenţelor cheie, proiectarea unor activităţi interactive de învăţare şi 
implicarea tuturor elevilor în achiziţionarea de competenţe necesare în viaţa de adult. 

Instruirea asistată de calculator şi aplicarea TIC în design-ul instrucţional oferă cadrelor 
didactice, în special celor de limba engleză, nu doar deschiderea pedagogică spre o astfel de 
abordare a activităţii de predare-învăţare evaluare, ci şi accesul la resursele multimedia, urmat de 
posibilitatea implicării active a elevilor în căutarea, selectarea şi prezentarea de informaţii la o temă 
sau alta în vederea utilizării lor în situaţii concrete de comunicare. 

Tabelul de mai jos evidenţiază diverse posibilităţi de creare a unor oportunităţi de învăţare, 
respectând corespondenţa ce trebuie să existe între competenţa vizată, activităţile de învăţare şi 
sistemul de exerciţii. 

 
Competenţe Activităţi de învăţare Exerciţii 
A învăţa să înveţi - instruirea asistată de 

calculator; 
- învăţare prin softuri 
educaţionale online etc. 

- accesarea de resurse 
educaţionale Internet; 
- tehnici online de înţelegere şi 
organizare a materialului de 
învăţat etc. 

Comunicare 
în limba maternă 

- căutare, colectare şi 
procesare de informaţii; 
- explorarea şi utilizarea 
serviciilor Internet etc. 

- căutare de informaţii în 
limba maternă; 
- redactarea mesajelor în limba 
maternă; 
- utilizarea platformelor de 
elearning etc. 

Comunicare 
în limbi străine 

programe interactive de 
învăţare şi conversaţie în limbi 
străine; 
- traducere şi retroversiune de 

- folosirea dicţionarelor bi- şi 
multilingve; 
- redactarea mesajelor în limbi 
străine etc. 



text online etc. 
 
Cercetările recente arată că, asemenea oricărui mijloc didactic, utilizarea TIC în mediul de 

formare al elevilor poate avea un potenţial enorm de susţinere a procesului educaţional, întinzându-
se de la simpla culegere de informaţii până la facilitarea proceselor superioare ale gândirii, cum ar fi 
analiza, sinteza şi transferul. 

Abordarea prin competenţe solicită cadrului didactic să aibă o viziune integratoare asupra 
învăţării, în general, şi să urmărească în mod consecvent formarea-dezvoltarea sistemului de 
competenţe-cheie, ori, s-a demonstrat că acestea nu se formează în mod izolat, ci prin activităţi 
didactice de tip integrat şi cu sprijinul tuturor disciplinelor şcolare (L.Ciolan, 2008) 

În cazul predării limbii străine, competenţa digitală a elevilor formată în cadrul orelor de 
informatică poate fi utilizată în scopul căutării, selectării de informaţii necesare pentru anumite 
situaţii comunicative create special în vederea dezvoltării competenţei de comunicare. Astfel, 
utilizarea TIC se prezintă nu doar ca o resursă pedagogică de alternativă, ci şi ca o strategie 
adecvată în activitatea de predare-învăţare-evaluare a competenţelor-cheie, dat fiind că aceasta 
poate viza atât dezvoltarea competenţei de comunicare, cât şi a celei digitale. 

Prezentăm în continuare proiectul unei lecţii de limba engleză susţinută în TIC ce vizează 
dezvoltarea, cu sprijinul competenţei digitale, a competenţei de informare şi comunicare în 

engleză, în cadrul căreia elevii au utilizat cu succes abilităţile lor de stăpanire a calculatorului şi de 
navigare pe Internet. 

 
PROIECT DE LECŢIE DE LIMBA ENGLEZĂ SUSŢINUTĂ IN TIC 
 

Componenta 
educativă: 

Cinema 

Subcomponenta: Preferinţe, vocabular referitor la cinema, organizarea unei ieşiri la 
cinema 

Tema lecţiei: O seară la cinema 
Motivaţia: Formarea capacităţii de discernământ între diferitele genuri de film; 

Cultivarea interesului pentru filmele artistice; 
Dezvoltarea capacităţii de a aprecia şi de a se bucura de arta 
cinematografică 

Nivelul de varstă: Clasa a X-a (intermediar) 
Obiectivele lecţiei: Elevul va fi capabil să comunice oral într-o prezentare orală 

individuală 
sau un scurt dialog pe un subiect referitor la filme şi vizionare de filme; 
- să işi exerseze şi dezvolte capacitatea orală şi scrisă de a exprima 
preferinţe şi activităţi nepreferate în scurte prezentări de opinii 
personale; 
- să descrie tipuri de spectacole de film, menţionând intriga, personajele 
şi modul de realizare a filmului; 
- să negocieze şi stabilească în grup un Top 10 al filmelor preferate 
din 
toate timpurile. 

Strategii didactice: Activitate în grupuri mici (cel mult patru), dezbatere, completarea 
unei 
statistici cu preferinţele colegilor în materie de genuri de film, căutare 
Online, exerciţii cu spaţii goale cu titluri de filme renumite, organizarea 
unui Top 10 personal. 
Tema: O lista de titluri de film în engleză la care să găsească 
corespondenta în romană 

Managementul Afişe şi imagini cu actori celebri, fişa de lucru (ex. Cuvinte incrucişate 



resurselor şi a 
timpului: 

pe tema cinema) laborator TIC, internet 

 
Site-uri 

 
http://www.cinemachine.com 
http://www.corona.bc.ca/films/filmlistings.html 

Desfăşurarea lecţiei: 1. Pregătirea elevilor 
Pentru a pregăti elevii pentru lecţie (încălzire), profesoara îi roagă pe 
elevi să se uite la imaginile decupate din reviste cu actori celebri pe 
care ei vor trebui să-i recunoască. Apoi îi anunţă tema activităţii şi-i 
roagă să completeze fişele cu cuvinte încrucişate pe tema cinema pe 
care ea le va împarţi fiecăruia pentru activarea vocabularului de care 
vor avea nevoie în continuare. 
Pentru conexiunea cu următoarea activitate, elevii se plimbă prin clasă 
ca să afle genurile de film preferate de colegii lor, notându-şi colegul şi 
genurile de film preferate. După 7min. de sondaj, ei se vor grupa câte 
patru cu alţi elevi cu aceleaşi preferinţe, înainte de a trece la secţiunea 
Online a activităţii de învăţare. 
2. Conexiunea On-line 
Profesoara comunică elevilor că pentru activitatea următoare vor folosi 
conexiunea Internet. Ea îi informează că CineMachine conţine recenzii 
ale filmelor recente şi în curs de apariţie, iar site-ul FilmListings poate 
fi navigat pentru căutare de diverse tipuri de informaţii referitoare la 
filme: gen, nume, data de lansare a filmului, etc. Profesoara le aloca 
elevilor timpul necesar ca să vadă ce filme rulează la cinematografele 
din oraş în săptămana în curs, şi să decidă pe care vor să-l vadă 
împreună. Ea va încuraja elevii să negocieze în engleză pentru a 
formula o decizie a grupului. Elevii mai pot afla on-line la care cinema 
rulează filmele ora spectacolelor şi îi poate ajuta să-şi organizeze o 
ieşire în grup pentru a viziona un film. 

Evaluare: Offline 
Feed-back-ul este primit de la întregul grup, printr-un reprezentant care 
va comunica întregii clase decizia lor şi astfel, elevii vor realiza un 
schimb de experienţă în luarea şi motivarea unei decizii. 
Pentru întărirea vocabularului şi oferirea unor noi oportunităţi de 
exersare a abilităţilor de comunicare, opţional, elevii pot fi invitaţi să 
acceseze http://www.cinepad.com/awards/ ca să se vizualizeze topul 
100 Cine Pad al filmelor din toate timpurilor. Aceasta activitate poate fi 
uşor transformată în genul ştii şi caştigi dacă sunt scoase la imprimantă 
în două exemplare titlurile primelor 20 de filme, apoi acoperim 
jumătate din titluri pe fiecare copie. Elevii trebuie sa ghicească titlurile 
care le ştiu sau să-şi întrebe partenerul ca să completeze spaţiile goale 
de pe foaia sa. 
Tot opţional, elevii pot fi încurajaţi să-şi facă un top 10 personal sau al 
clasei cu filmele lor preferate ale tuturor timpurilor. 
Tema pentru acasă: Pentru că adesea titlurile de film suferă schimbări 
atunci cand sunt traduse, o activitate bună ar fi găsirea de 
corespondenţe între titlurile de film originale şi titlurile traduse în 
română. 

 
Proiectul de lecţie prezentat mai sus descrie o modalitate eficientă de utilizare a tehnologiei 

multimedia în designul instrucţional, arată cum pot fi implicaţi elevii, care, se ştie, deseori stăpanesc 
mai bine calculatorul decât profesorii, în procesul de accesare, căutare, evaluare, prezentare şi 



schimb de informaţii, şi demonstrează că, în cadrul aceleiaşi lecţii, concomitent cu dezvoltarea 
competenţei de comunicare în limba engleză, se poate dezvolta şi competenţa digitală. 

În concluzie, vom sublinia ideea că integrarea noilor tehnologii în cadrul activităţii de 
predare- învăţare- evaluare se dovedeşte a fi utilă în măsura în care acestea sunt racordate la 
obiectivele concrete ale instruirii, la conţinuturile învăţării şi la o finalitate explicit pedagogică. 
Această nouă abordare a învăţămantului conduce la focalizarea actului didactic pe achiziţiile finale 
ale învăţării, asigură accentuarea dimensiunii acţionale a instruirii, inventarea de noi resurse şi 
instrumente didactice, permite cadrului didactic să exceadă barierele unei discipline şi să ridice 
actul educaţional la nivel de inter- şi transdisciplinaritate. 
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343. STRATEGII INTERACTIVE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE  
ÎN ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Prof. Bucura Elena Cristina – Liceul Tehnologic 

”Spiru Haret” Târgoviște 
 
 
Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze (profesionişti de toate 

categoriile), iar şcoala este cea care îi pregăteşte.Dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, inovaţia didactică 
solicită transformarea profesorilor în specialişti ai domeniului proiectării curriculare. 

  În şcoala tradiţională prima informaţionalul, ipoteza fiind aceea că acel elev care cunoaşte 
informaţiile poate automat opera cu ele la un nivel satisfăcător. Această concepţie a generat pe 
alocuri performanţe înalte, dar la nivelul masei de elevi a generat eşecuri. 

Astăzi, enciclopedismul cunoaşterii este imposibil de atins. Dezideratul şcolii moderne 
vizează înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional. Cercetările 
arată că elevii care realizează sarcini de învăţare  prin  cooperare în grup tind să aibă: performanţe 
şcolare mai bune; un număr mai mare de competenţe sociale pozitive; o mai bună înţelegere a 
conţinuturilor şi deprinderilor pe care şi le formează. 

Metodele tradiționale sunt centrate pe profesor (care estesursa de informații); 
comunicareaesteunidirecțională; presupuntransmitere de cunoștiințe; evaluareînseamnăreproducere; 
eleviisuntpasivi, iarcadrul didactic se caracterizeazăprinautoritate. Metodele moderne sau 
interactive sunt centrate pe elevși pe activitate; comunicareestemultidirecțională; se pune accent pe 
dezvoltareagândirii, pe formare de aptitudini, deprinderi; evaluareesteformativă. 
Acestemetodeîncurajeazăparticipareacopiilor, inițiativa, creativitatea, parteneriatulcadru didactic 
/elev. 

“Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră 
că fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari 
prejudicii efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel 
iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a 



oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului de toate 
gradele.”  afirma  I. Cerghit în  ”Metode de învăţământ” 

La ora actuală se citeşte din ce în ce mai puţin, iar condiţiile care au determinat îndepărtarea 
tinerilor de lectură sunt cunoscute tuturor. Trăim într-un secol al vitezei, deci accesul la internet şi la 
informaţii este la îndemâna oricui. E mult mai util să dai un click şi să obţii informaţiile necesare în 
locul unei lecturi cronofage.În asemenea situaţii, profesorul de literatură română trebuie să se  
adapteze la noile situaţii şi să joace un rol în fiecare oră.  

Eficienţa pedagogică depinde mai ales de metodele  pe care cadrul didactic le alege. După 
cum o arată etimologia termenului, metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, 
procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate pentru desfăşurarea procesului  instructiv-educativ: mai 
mult decât atât “căile folosite în şcoală  de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere 
viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă  
priceperile şi desprinderile elevilor, dar şi capacitatea  acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa 
fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea. 

„Metodele active nu conduc în niciun caz la un individualism anarhic, ci, mai ales când 
are loc o îmbinare a activităţii individuale cu cea în echipe, ele au drept rezultat educarea 
autodisciplinei şi a efortului voluntar”Jean Piaget 

 În rândurile care urmează o să prezint câteva exemple de bune practiciîn utilizarea 
metodelor de predare-învățare în orele limba română: 

 
• PĂLĂRIILE GÂNDITOARE (METODA THINKING HATS)este ometodă 

interactivă, de gândirecritică, ce presupuneinterpretarea de  roluri de cătreparticipanţii care şi 
alegunadintreşasepălării – figurine decupate sau simple simboluri – de diferiteculori, cărora le 
corespundsemnificaţii şi implicit, modalităţidiferite de interpretare. 

 Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul: pălăria albă este neutră, participanţii sunt 
învăţaţi să gândească obiectiv, pălăria roşie dă frâu liber sentimentelor, oferă o perspectivă 
emoţională  asupra evenimentelor; pălăria  neagră reprezintă gândirea critică, este pălăria 
aprecierilor  critice referitoare la subiectul discutat;  pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive 
şi constructive, al optimismului; pălăria verde simbolizează creativitatea, reprezintă ideile noi, 
găsirea de alternative, interpretarea originală a temei; pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere 
ajutorul celorlalte pălării,  defineşte problema şi conduce întrebările, formulează ideile principale şi 
concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor.  

Această metodă am aplicat-o la diferite lecții de sistematizare la  literatură: ”O scrisoare 
pierdută” de  I. L. Caragiale, ”Balta-Albă” de Vasile Alecsandri, ”Enigma Otiliei” de G. Călinescu, 
”Repausul dominical” de I. L. Caragiale, ”Chirița în provinție” de V. Alecsandri. 

Metoda are următoarele avantaje:transformăelevul din obiect în subiect al învăţării; 
elevuleste coparticipant la propria formare;angajeazăintens toate forţelepsihice de 
cunoaştere;asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual, dar şi în echipă;dezvoltă 
gândirea critică;dezvoltă motivaţia pentru învăţare;permite evaluarea propriei activităţi. 

Model ”Balta-Albă” de Vasile Alecsandri – clasa a IX-a – tema ”Aventura Călătoria” 
Prezentați pe scurt cele mai importante evenimente ale operei Balta-Albă de V. 

Alecsandri precum și tema operei. 
          Descrieți locurile vizitate de călătorul francez în Valahia, așa cum sunt ele prezentate. 

Atribuiți călătorului francez trei trăsături pe care considerați că acesta le are și 
argumentați-vă alegerea. 

Dacă ați putea să-i dați un sfat călătorului francez în momentul în care se hotărăște să plece 
spre Balta-Albă, care ar fi acesta? 

Imaginați-vă că sunteți colegi de călătorie cu pictorul francez pe vapor. Realizați un 
dialog cu acesta, de 5-10 replici, prin care să-l convingeți să nu se oprească în Valahia. 

Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ”zugravul” francez ar fi fost însoțit spre Balta-Albă de 
consulul francez. 

http://www.google.ro/imgres?q=p%C4%83l%C4%83rie&hl=ro&biw=1280&bih=902&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Q8vMqzk3dgfBUM:&imgrefurl=http://www.sepci-tricouri.ro/catalog/item.php?cat_id=110&id=39&docid=DYs70z15B_MN0M&imgurl=http://www.sepci-tricouri.ro/images/product/2ef10662ea74b730aedd10c535c4f213.jpg&w=450&h=330&ei=b5ZLT766H4iDhQfpiIGyDg&zoom=1


Prezentați un motiv pentru care v-ar fi plăcut şi unul pentru care nu v-ar fi plăcut să vă 
găsiți în locul călătorului din naraţiunea citată. 

          Dacă V. Alecsandri v-ar acorda șansa să schimbați un lucru la ”zugravul” francez, 
care ar fi acesta și de ce? 

 De ce credeți că  Alecsandri a ales să prezinte Balta-Albă prin ”ochii” unui călător 
străin? 

Ce altă evoluție a faptelor s-ar fi putut petrece dacă: 
• ”zugravul” francez nu se oprea la Brăila? 
• Călătorul francez se oprea la Brăila, dar nu afla de Balta-Albă? 
 Explicați rolul pe care îl are oprirea la Brăila în desfășurarea acțiunii prezentată în 

opera Balta-Albă 
Explicați de ce opera Balta-Albă de V. Alecsandri face parte din tema Aventura. Călătoria 
 

• METODA STARBURST (EXPLOZIA STELARĂ)este ometodă ce presupune organizarea 
clasei de elevi într-un grup şi stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum 
brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. Metoda stimulează atât creativitatea 
individuală, cât şi cea de grup, spiritul de cooperare şi cel de competiţie. Se alege o problemă de 
dezbătut apoi se înşiră, în jurul conceptului respectiv, mai multe întrebări care au legătură cu el. 
Întrebările de început sunt: cine?, ce?, unde?, când?, cum? şi pot da naştere la alte întrebări. 
Scopul metodei este de a obţine  cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni înte 
concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup.Organizată în grup, 
această metodă  facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la 
întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. 

Avantajeleacesteimetodesunturmătoarele: este uşor de aplicat oricărei vârste; se poate utiliza 
în domenii foarte diverse; presupune costuri minime; explicațiile premergătoare sunt simple; este 
mobilizatoare pentru elevi; are și o latură ludică; asigură învățarea prin descoperire. Această metodă 
se poate utiliza la multe ore de limba și literatura română, la diferite teme. 

Model ”Enigma Otiliei” de G. Călinescu 
 
 

 
 

• CVINTETUL–o metodăcreativă, prin care în cinciversuri se sintetizează un conţinutde  idei. Se 
poateadăugaundesen. Primulverseste un cuvânt – cheiereferitor la discuţie, fiind, de obicei, 
substantiv. Al doileaversestealcătuit din douăcuvinte care descriusubstantivul în discuţie, fiind 
adjective. Al treileaversestealcătuit din treicuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, 
verbe la modulgerunziu. Al patruleaversconţine patru cuvinte şi exprimăsentimentelefaţă de 
subiect, sau cele patru cuvinte pot alcătui o propoziție.  Al cincileaverseste un cuvântprin care se 
sintetizeazăceleprezentate. Și această metodăesteunafoarteușor de folosit mai ales în 
caracterizareaunuipersonaj. Este de asemenea o metodăfoarteapreciată de elevi. Inițialcând am 
prezentat elevilor, prima dată, regulile  acestei metode, unora li s-a  părut foarte grea, însă, 

 
FELIX 
SIMA 

Greseşte Felix că nu se 
căsătoreşte din dragoste? 

 

De ce nu a căutat-o pe Otilia după ce 
aceasta a plecat ? 

 

Greşeşteatuncicând o vizitează pe 
Georgeta? 

 

Ce simte el când o vede cu 
Pascalopol? 

 

 

Ce a reprezentatOtilia 
pentru Felix? 

 

 



lucrând frecvent cu  ei au început să o adore şi să se perfecţioneze în întocmirea  acestor 
poezioare. 

Model ”În vreme de război” de I.L.Caragiale 
HANGIUL 

RAPACE            DUPLICITAR 
CĂUTÂND   VISÂND    DISIMULÂND 

INGRIJORARE   TEAMĂ  SPERANŢĂ  GROAZĂ 
ALIENARE 

 
• METODA CIORCHINELUIeste un “brainstorming” necesar, prin care se 

stimuleazăevidenţierealegăturilordintreidei; o modalitate de a construi sau realizaasociaţiinoi de 
idei sau de a relevanoisensuri ale ideilor. “Ciorchinele” este o tehnică de căutare a căilor de 
accessprepropriilecunoştinţeevidenţiindmodul de a înţelege o anumitătemă, un anumitconţinut. 
Este o tehnică de predare - învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 
conexiunile de idei.Dezvoltăcapacitatea de analiză şi sinteză, permitefolosireacunoştinţelor şi 
experienţeloranterioare ale elevilor, legareaacestora de noileinformaţii, îiimplicăactiv pe elev. 

Model ”Adam și Eva” de Tudor Arghezi – tema Joc și Joacă – clasa a IX-a 
 Reconstituiţimomentulcreăriiprimiloroameni, aşa cum apare în viziuneaoriginală a poetului, 

completând schema de mai jos. 
Adam şi Eva

- T.Arghezi
Demiurgul ludic- mirări şi descoperiri                                  UN MODEL

CREAREA PRIMILOR 
OAMENI – JOCUL 
DIVIN AL VIEŢII

TIMPUL
SPAŢIUL

ROLURI

CREATORUL 

ACTORII

MATERIALE PENTRU 
,,PLĂMADĂ”

ÎN STIHII
ÎN CER

GRĂDINA  TOATĂ-N 
LUNG ŞI LAT

ADAM

EVA

BORANGIC

ARGINT

NIŢELUŞ  SCUIPAT

ALTOI DE STEA

PROMOROACĂ

PRAF

NOROIPRODUSELE JOCULUI DIVIN-
ARHETIPURI ALE UMANITĂŢII

EVAADAM

SORĂ
TOVARĂŞZBANGHIU

NĂRĂVAŞ

DORMIND MEREU CĂSCA DE LENE

ACŢIUNI 
LUDICE

ACTORII

S-AU  LUAT DE 
MÂINI

AU CUTREIERAT

ŞOVĂIND

LI SE  JULEA 
NASUL

CREATORUL

S-A GÂNDIT

SĂ FACĂ

SĂ ÎNCERCE

PUTEA SĂ  PRINDĂ

SCUIPÂND

FĂCUSE

A  NIMERIT

A RUPT

A ZĂMISLIT

 
Ancorarea şcoliiromâneşti în secolul XXI, presupune în mod obligatoriu utilizarea unor 

astfel de metode moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimental 
celor clasice. Un adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui săştie să 
adapteze demersul didactic. Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe şcolare superioare 
numai cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. 
Interesul elevilor pentru lecţii creşteori de câte ori sunt folosite astfel de metode în predare. Elevul 
trebuie pus permanent în situaţia de a face, a coopera, a da răspunsuri, a avea păreri, a analiza 
răspunsurile auzite, a identifica răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă cunoştințe. 
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344. METODE DE PROMOVARE A LECTURII ÎN CENTRUL DE INFORMARE ŞI 
DOCUMENTARE 

 
Prof. Andreescu Liliana 

Liceul Tehnologic „General Constantin Şandru” Bâlta, Gorj 
 
Opţiunea strategică a ultimilor ani în politica educaţională românească este aceea de calitate 

în educaţie. Şcolii i se cere să facă faţă atât provocărilor prezentului, cât şi aşteptărilor viitorului, să 
dea răspunsuri complexe situaţiilor complexe, să reflecteze în interior  ceea ce se întâmplă în 
societate. 

Sub presiunea trecerii de la învăţământul preponderent informativ la învăţământul centrat pe 
latura formativă, cadrul didactic este obligat să-şi schimbe atitudinea şi comportamentul 
profesional. Profesorul este recunoscut drept manager al clasei datorită atitudinii reflexive şi 
practice de care dă dovadă. Astfel, formarea continuă este absolut necesară în modernizarea şi 
eficientizarea prestanţei cadrului didactic.     

 Pornind de la realităţile şcolii româneşti în general şi ale unităţii şcolare în care lucrez, în 
special, a apărut ideea conturării unui demers didactic de lectură pe traseul căruia profesorul 
documentarist să găsească propuneri referitoare la modul cum ar trebui să procedeze pentru a aduce 
textul literar mai aproape de interesul elevului pentru lectură şi de posibilităţile acestuia de a 
înţelege şi de a recepta mesajul lecturii. Ca urmare, am conceput această lucrare pe două paliere: 
unul teoretic, celălalt practic. Teoretic, voi aborda problema situării lecturii în paradigma 
funcţionării Centrului de Documentare şi Informare. Practic, voi avansa unele propuneri didactice 
de receptare a textului literar în CDI, unele dintre ele puse deja în practică în cadrul unor activităţi 
de lectură desfăşurate în CDI-ul  Liceului Tehnologic „General Constantin Şandru” Bâlta – Gorj, 
altele fiind propuse pentru cursul opţional (CDŞ) „Tehnici de lectură” derulat în cadrul aceleiaşi 
structuri info-documentare începând cu acest an şcolar. De asemenea, voi avea în vedere şi unele 
strategii didactice pentru lectura şcolară în CDI. 

           Utilitatea temei constă în faptul că a avut un impact pozitiv asupra elevilor din şcoala 
în care lucrez şi care sunt utilizatori activi ai  Centrului de Documentare şi Informare .  

           Odată cu înfiinţarea în 2004 a Centrului de Documentare şi Informare în cadrul 
instituţiei şcolare în care lucrez, majoritatea activităţilor de receptare a fenomenului literar şi de 
lucru direct cu cartea se desfăşoară pe grupe de elevi, sporind astfel interesul pentru lectură şi 
gradul de cooperare între elevi pe de o parte şi echipa profesorală pe de altă parte. 

           Prin cercetarea pe care am întreprins-o şi prin punerea ei în practică, am găsit soluţii 
şi pentru ameliorarea, perfecţionarea activităţii referitoare la receptarea textului literar şi apropierea 
copilului de carte şi de alte surse directe de documentare. Obiectivele urmărite pe parcursul 
cercetării au fost: aducerea unor îmbunătăţiri de conţinut, de metode, de organizare, aprofundarea 
studiului problemei; efectuarea unui studiu diacronic al aspectelor activităţii profesorului care îşi 
desfăşoară activitatea în centrul de documentare şi informare. Printre altele, prin punerea în practică 
a demersului didactic pe care  îl voi sintetiza în acest studiu, voi urmări:  

a. valorificarea lecturii de plăcere, cea a cititorului concret, real, ceea ce nu se face decât 
rareori în clasă, profesorul fiind preocupat de lectura de tip metodic/analitic, singura valorizată prin 
examene; 



b. formarea unor liste de lecturi, cărţi care nu intră în bibliografia şcolară, (cărţi 
contemporane, cărţi care nu sunt neapărat lecturi canonice, dar prezintă interes pentru alte raţiuni 
decât interesul strict şcolar);  

c. oportunitatea schimbului de lecturi / de cărţi / de opinii; 
d. posibilitatea de socializare, de grupare a elevilor / a părinţilor în jurul unor idei care ar 

lărgi sau poate ar configura în alt fel sistemul lor de valori; 
e. observarea din interior a intereselor (sau a cauzelor lipsei de interes) faţă de lectură ale 

elevilor, obţinând date care ar permite o discretă (şi democratică!) modelare a viitorului cititor; 
f. schimbarea concepţiei despre rolul literaturii şi despre rostul cărţilor în viaţa noastră; 
g. descoperirea altor ipostaze ale profesorului de la clasă, ale părintelui de acasă.  
           Motivaţia  alegerii acestei teme a pornit de la premisa resuscitării interesului  

populaţiei şcolare şi nu numai pentru lectură precum şi formarea unor atitudini şi valori morale. Am 
abordat o cercetare inductivă pornind de la experienţe concrete limitate, din care voi da  exemple şi 
voi propune o soluţii ameliorative. Aplicaţia pe care am ales să o fac este cea referitoare la tipurile 
de activităţi de lectură care se pot desfăşura în centrul de documentare şi informare.  

Îmi rezerv dreptul ca, în concluzie, să emit opinii pertinente vis-à-vis de apropierea 
cititorului de vârstă şcolară de cartea din CDI  precum şi de stângăciile oricărui început de drum, 
situaţie în care se află şi profesorul documentarist din sistemul educaţional românesc de astăzi. 

În continuare, propun un exemplu de activitate  de promovare a lecturii în spaţiul CDI 
desfăşurată cu elevii mei. 

 
Liceul Tehnologic “General C-tin Şandru” Bâlta 
Anul școlar 2017 – 2018  
Semestrul I 
Disciplina: Curs opţional Tehnici de lectură 
Centrul de documentare și informare 
 
FIȘĂ DE ACTIVITATE 
TITLUL ACTIVITĂȚII: Jurnalul de lectură 
TIPUL ACTIVITĂȚII:  

- Pedagogică; 
- La propunerea profesorului documentarist; 
- În colaborare cu profesorul de limba şi literatura română 

SCOPUL PROIECTULUI 
Activitatea își propune conștientizarea elevilor cu privire la importanța lecturii operelor din 

literature universală 
BENEFICIARI 

- Clasa a VII-a; 
- Grupe de elevi  

DURATA: 
- Două săptămâni pentru realizare 
- O secvență pedagogică de 50 de minute pentru evaluare 

RESURSE: 
- Volumul „Omul cu masca de fier”.de Alexandre Dumas 
- Fişe de lectură 
- Mape documentare 

 
LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: centrul de documentare și informare 
MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

- Munca în echipă 
- Realizarea unei mape documentare cu următoarea structură: 
 Fişa cărţii: titlu, autor, editură; 



 Tipul cărţii citite; 
 Ce am reţinut din ceea ce am citit; 
 Ce reacţii mi-a creat lectura cărţii; 
 Consideraţii personale în legătură cu cele citite; 
 „Eu…ilustratorul” (realizarea unor desene, schiţe care să redea anumite secvenţe şi care 

ar putea constitui ilustraţiile cărţii); 
 Cinci termeni cheie – motivarea alegerii 
 Citatul care mă reprezintă. Argumentarea alegerii. 
 
FINALITATEA ACTIVITĂȚII 
Impactul activității va fi unul pe termen lung, elevii vor fi implicați și în alte activități 

asemănătoraere și vor fi încurajați să folosească centrul de documentare și informare pentru lectura 
unor capodopere din literature română şi universală 

 
 

345. LES RÉSEAUX SOCIAUX EN CLASSE DE FLE – AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS 

 
Livia Uţă, Collège National Économique « Gheorghe Chiţu », Craïova 

 
Il faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle important de la vie quotidienne. Facebook, 

Twitter, MySpace, Bebo, ils sont partout!  Presque tous les jeunes utilisent, au moins, un réseau 
social chaque jour. Ils sont devenus les principales méthodes de communication. Mais, comme tout, 
il ya des avantages et des inconvénients de ce phénomène. 

Un avantage des réseaux sociaux, c’est qu’ils sont un moyen gratuit et facile de 
communiquer avec les autres. Mais, « malgré les possibilités évidentes que les outils électroniques 
offrent, la communication médiatisée par ordinateur est un domaine de recherche peu exploré »1, 
car les adeptes de la tradition acceptent difficilement l’idée que l’institution pédagogique puisse 
envisager Facebook comme faisant partie du paysage pédagogique courant et quotidien. Ils ne 
pensent pas que ce réseau social soit un outil innovant pour faciliter le développement de la 
compétence socio-pragmatique dans l’apprentissage du FLE et qu’il puisse promouvoir la 
compréhension interculturelle. 

Mais les mentalités sont obligées à évoluer dans ce sens par la réalité de nos jours. Facebook 
est un vrai phénomène dans la vie quotidienne des adolescents et des jeunes adultes. Internet est un 
instrument indispensable dont les jeunes se servent avec dextérité. Ces élèves appartiennent à une 
nouvelle génération, connue sous la dénomination de la génération M (génération Millenium ou 
Multimedia). Ce sont les professeurs qui doivent rattraper leurs élèves qui ont toujours vécu avec la 
technologie, elle fait partie de leur vie quotidienne;  ils vivent alors en mode « multitâche » : 
devoirs, télé, internet, tchat, tout est allumé en même temps et tout est instantané. Les jeunes 
affirment affirment : « Sur Facebook, on est entre soi » ; « Sur Facebook, on est mis en avant » ; « 
Sur Facebook, on est au coeur de l’action », en soulignant donc l’importance de l’interactivité de ce 
réseau social. 

Facebook serait-il donc un outil possible  et efficace dans l'apprentissage des langues ? 
Pourquoi pas ?  Facebook se révèle une plateforme idéale pour mettre en évidence tel ou tel site 
d'apprentissage ou de formation... Pourquoi ne pas en profiter en qualité d'enseignant ? 

Être un bon enseignant suppose aujourd’hui comprendre l’évolution nécessaire et obligatoire 
des instruments de la profession. Face aux nouvelles technologies, c’est le moment de réagir, car il 
y a aujourd’hui un clivage numérique entre professeurs et élèves. Le tableau noir traditionnel a été 
remplacé par les nouvelles technologies, y compris par les réseaux sociaux qui apparemment 
relèvent de la vie privée des activités de détente. La manière d’enseigner les langues étrangères a 
beaucoup évolué depuis que nous étions élèves nous-mêmes. 



Il faut donc exploiter les opportunités pédagogiques offertes par les espaces numériques, 
profiter de la fonction sociale de Facebook, celle de mettre en relation les gens. 

Les adolescents de nos jours sont férus de l'instrument Facebook en tant que tel, tout en 
ignorant ses enjeux.  

Il faut préciser qu’avant d'employer Facebook en classe de langue, il est absolument 
nécessaire de connaître à fond ce réseau social, de cerner les avantages et les inconvénients, de bien 
connaître les droits de chacun concernant cet outil de publication en ligne et de partage.  

Avant d'être exploité du point de vue pédagogique, Facebook, comme tout réseau numérique 
et social, se doit d'être connu sous tous ses aspects par les utilisateurs. Car, les élèves connaissent 
Facebook, il est vrai, mais ils l’utilisent quelquefois sans trop réfléchir, et, notamment, ils ne se 
sentent pas forcément concernés par la notion de protection de la vie privée.  

Nous devons ensuite réfléchir à la manière dont il faut gérer cet espace « sans bornes » 
physiques, tout en étant convaincus de l’utilité de Facebook comme un espace numérique « 
pédagogique » pour l’apprentissage du FLE. 

Il est indéniable que Facebook présente des avantages du point de vue pédagogique: c’est 
une interface qui propose d’insérer des actualités au jour le jour, ainsi que des photos et des vidéos 
en fichier joint; en tant que réseau social, il permet une diffusion à l’ensemble des élèves; il est 
aussi ancré dans leurs pratiques quotidiennes; bref, c’est un instrument parfaitement adapté à nos 
besoins.  

Il est possible de stimuler l'apprenant en créant un espace Facebook auquel il s'abonnera 
avec son nom d'utilisateur, mais il est essentiel de préciser que cela ne peut que représenter un 
instrument complémentaire de l'apprentissage en classe ou en présenciel. Il y a plusieurs possibilités 
qui s'offrent alors à nous en utilisant Facebook: 

1) on peut publier des liens susceptibles de parfaire l'apprentissage en classe de langue. Il 
faut mentionner que la banque de données mise à la disposition des élèves par le professeur et 
consultable en toute occasion peut avoir beaucoup d’avantages. 

2) on peut tchatter avec l'élève en français pour améliorer son apprentissage (l’élève ayant la 
possibilité de poser des questions concernant certains problèmes), mais il est clair que le temps 
numérique se doit d'être envisagé professionnellement par l'institution qui l'utilise. On doit alors 
envisager un tutorat de nouvelle génération, si l'institution le permet et le considère en tant que tel. 

3) les élèves peuvent facilement intéragir en utilisant la langue cible. Il est indispensable 
d’amener les élèves à ne pas confondre cet espace de partage en français avec un simple réseau 
social, et, bien sûr, d'imposer le français comme langue vecteur, pour qu'ils fassent la diférence 
entre leur espace personnel et cet espace privilégié d'apprentissage. 

4) découvrir sur Facebook liens ou ressources multimédia peut être l'objet de nombreux 
échanges choisis par l'enseignant, à condition que tous les élèves aient pu visualiser le document 
multimédia dont il s’agit.  

« Certains chercheurs considéraient au début que l'emploi accru de Facebook induit un 
isolement social et de la solitude, qu’il réduit la communication au sein de la famille et la taille des 
réseaux sociaux personnels »2.  

En réalité, par le biais de Faceboo on peut communiquer avec des amis ou des membres de 
la famille de partout dans le monde presque tout de suite. 

Facebook s’avère être un bon moyen de rester en contact avec les amis anciens et nouveaux. 
On peut partager des pensées, des photos, des vidéos, etc, avec tous leurs amis avec le clic d’un 
bouton. 

Facebook est  principalement utilisé pour rester en contact avec les amis, ou comme 
complément, mais il n’est pas un substitut au contact physique. En outre, il peut offrir aux 
apprenants un nouveau sentiment d'appartenance à la communauté, ce qui augmente finalement la 
volonté de partager les informations et encourage l'effort de la collaboration mutuelle. On peut 
augmenter ainsi la motivation des élèves. 



En guise de conclusion, « il est indéniable que les réseaux sociaux génèrent enthousiasme, 
scepticisme, attentes et même illusions, et ce depuis que, en 2004, Tim O'Reilly et ses collègues ont 
inventé le terme web 2.0 »3 .  

« Au bout du compte, les professeurs de langues sont principalement des éducateurs qui 
devraient englober et encourager de nouveaux modes d'expression et d'interprétation de sens dans 
des contextes et médias divers »4.  
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346. WEB-UL  ÎN EDUCAȚIE 
 

Prof. Moale Cristina 
 Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 

 
 Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul 
clasic de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Învăţatul este orientat către persoană, 
permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor 
interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de 
învăţare. Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse 
în baze de date, muzee, biblioteci online etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi 
interacţionează cu cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor 
căutări. Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimbă resurse prin e-mail, chat şi 
video-conferinţe.  

Această lucrare a fost realizată in cadrul  proiectului Flexform - Program de formare 
profesională flexibilă pe platforme mecatronice; programul de studii: Informatică şi tehnologii 
educaţionale. 

Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor în aplicarea tehnologiilor educaționale 
moderne și eficientizarea procesului de predare-învățare; au fost  aprofundate cunoștințele în 
domeniul informaticii, atât de necesare în domeniul educației, întărind astfel caracterul 
transdisciplinar al mecatronicii. 

http://journals.sfu.ca/CALICO/index.php/calico/article/view/924/784


 În forma sa finală site-ul “Aparate electronice de ultima generaţie”conţine un numar de 
5 fişiere sursă din care: 
• 1 fişier de început 

denumit index.html; 
• 4 fişiere conţin 

suportul teoretic; 
 Site-ul  mai 
conţine un număr de  
imagini, în special capturi 
de ecrane. Aceste imagini 
au fost prelucrate cu 
ajutorul programului 
Paint. Afişarea  
informaţiei din paginile 
web s-a făcut folosind 
stilului prestabilit 
CSS(acronimul pentru 
Cascading 
StyleSheets;CSS este un 
limbaj 
caredefinește"layout-ul" 
pentru documentele 
HTML. CSSacoperă 
culori, font-uri, margini, 
linii, înălțime, lățime, 
imagini de fundal, poziții avansate șimulte alte opțiuni)  
Etapele realizării acestui site  sunt: 
1.  Stabilirea temei,  identificarea și selectarea informaţiilor necesare; 
2.  Structurarea informaţiilor (acestea au fost grupate în secţiuni, fiecare secţiune făcând ulterior 

obiectul unei pagini Web ) și linkurile paginilor; 
3.  Scrierea textelor din fişiere cu ajutorul unui editor de texte Notepad++  şi inserarea marcajelor; 
4.   Introducerea capturilor/imaginilor; 
5.   Introducerea filmuleţului; 
 

Stabilirea temei şi reunirea informaţiilor necesare 
Pentru realizarea site-ului am ales tema: „Aparate electronice de ultimă generație”iar 

informațiile necesare realizării acestuia au fost preluate de pe internet sau din cărţi de specialitate. 
Pentru că un document XHTML să fie cosiderat valid, acesta trebuie să aibe la început (prima linie) 
o declarație !DOCTYPE, un DTD (Document Type Definitions) ce conține regulile standard ale 
elementelor din pagină adica: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http:// 
http://www.w3.org/1999/xhtml">www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 Pentru prima pagină a site-ului, și anume fișierul index.html am stabilit  titlul în 
„Aparate electronice de ultima generație”. Acest fișier însă face și  legătură cu regulile CSS și au 
fost definite la începutul paginii, în secţiunea head, între marcaje <style> ... </style>. Pentru 
scrierea cu diacritice se poate utiliza codul :<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" />; 
<head> 
<title>Aparate electronice de ultimă generație</title> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="English" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 



<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="screen" /> 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="rss-articles/" /> 
</head> 
<div class="header"> 

<h1><a href="#">Aparate electronice de ultimă generație</a></h1> 
<h2>Senzatii tari si distractie virtuala</h2> 

</div> 
Structurarea informaţiilor si linkurile paginilor 

Utilizănd noțiunileteoretice, am stabilit care sunt informațiile ce le voi pe care le voi folosi 
și am ales câte o denumire sugestivă pentru fiecare pagină web pe care ulterior am creat-o, apoi în  
sursa fișierului index.html am realizat legăturile către aceste pagini și am stabilit ceea ce apare 
atunci când doresc să lansez în execuție paginile: 

<div class="navigation"> 
<ul> 
<li><a href="index.html">Prezentare</a></li> 
<li><a href="tablete.html">Tablete</a></li>  
<li><a href="telefoane.html">Telefoane</a></li> 
<li><a href="jocuri.html">Jocuri video</a></li> 
<li><a href="homecinema.html">Home cinema</a></li> 
</ul>  

</div> 
 

Scrierea textelor  şi inserarea marcajelor 
 Lansarea site-ului se face plecând de la pagina index.html. Pentru realizarea celorlalte 
pagini am salvat de fiecare dată acest fișier cu numele dorit și apoi folosind editorul de texte 
Notepad++   am introdus textul dorit și marcajele. 
Conținutul fisierului index.html este: 
<div class="content"> 
<h2> 
 <a href="#"> Viitorul nostru... </a> 
</h2> 
Multă aparatură audio-video, camere de supraveghere, video-telefoane, monitoare ascunse în 
mobilă și sunet de înaltă calitate provenit din pereți, toate comandate printr-o simplă apăsare de 
buton. Soluțiile de automatizare completă a locuinței aduc o banală casă la standardele stilului de 
viață electronic de astăzi. Astfel, putem vedea în liniște filmul preferat în minicinematograful 
propriu și urmări îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în casă, cu ajutorul unei telecomenzi 
universale cu ecran cu cristale lichide (LCD). 
</div> 
<div class="content"> 
<h2> 
 <a href="#"> Aparate  de ultima generație</a> 
</h2> 
</div> 
 
Conținutul fișierului telefoane.html este: 
<div class="content"> 
<h2><a href="telefoane.xhtml">telefoane</a></h2> 
<p>Un telefon mobil sau telefon celular (întâlnit și sub formele substantivizate „un celular”, „un 
mobil”) este un dispozitiv electronic portabil care funcționează fără fir (prin radio) pe baza rețelei 
GSM și este folosit în general pentru comunicații personale la distanță mare. Telefoanele portabile 
care nu se bazează pe rețeaua GSM nu trebuie numite „mobile”, deși sunt deplasabile, v. mai jos. 



Miniaturizarea continuă a permis ca în zilele noastre în telefoanele mobile să se mai integreze o 
serie întreagă de funcțiuni suplimentare, ca de ex. dictafon, aparat de fotografiat și filmat, aparat de 
accesat Internetul și webul, GPS, radio și multe altele, astfel rezultând un nou gen de telefon mobil, 
foarte „inteligent”, numit smartphone. 
</p> 
<br /><br /> 
<img src="poza3.gif" style="border: 3px solid #ccc;" /> 
<p></p> 
<p>Telefoanele mobile de ultima generație, adevărate ghiduri turistice 
E suficient, cu camera video încorporată, să filmezi o clădire sau o stradă. Și, grație unor mici 
programe, afli totul: în ce loc ești sau unde se află cel mai apropiat magazin ori restaurant. Pe 
măsură ce se mută telefonul într-o direcție sau altă, informațiile se schimbă, în funcție de imaginile 
filmate de camera video a aparatului. Pe ecran  apar diverse opțiuni; pe cele care te interesează le 
selectezi printr-o simplă atingere și primești răspuns la aproape orice întrebare. 
</p> 
</div> 
Pagina Web TELEFOANE arată ca in figura alăturată : 

 
 

Introducerea imaginilor 
Imaginile introduse în paginile Web au fost captate prin printscreen,  prelucrate in Paint, 

redimensionatecare conține site-ul.Fisierul poza3.jpg  cat si modul de introducere a acestuia in 
fisierul corespunzator sunt redate mai și adăugate în directorul jos : 

 
<img src="poza3.gif" style="border: 3px solid #ccc;" /> 



Introducerea  filmuleţului 
Pentru a reda o secvenţă de film este necesar că formatul fişierului care conţine filmul să fie 

compatibil cu o aplicaţie instalată pe calculator. De regulă pentru afişarea secvenţelor video se 
foloseşte aplicaţia Windows Media Player 
(componentă Windows).După descărcare şi 
dezarhivare am transferat fişierul player.swf din 
directorul astfel creat în directorul paginii. Am cautat 
un film sugestiv despre tablete, numit tablete.mp4  a 
fost descărcat de pe youtube.comfolosind aplicaţia 
gratuită RealPlayer.Am deschis o foaie noua in 
RealPlayer si am copiat adresa flimului, astfel 
RealPlayer mi-a permis sa descarc filmul ales.L-am 

redenumit in tableta si l-am introdus in folderul site-ului. Parametrii care stabilesc dimensiunile 
player-ului video sunt with (lăţimea) şi height (înălţimea). Pornind de la dimensiunile filmului  am 
stabilit dimensiunea 320x240. Secvenţa de cod pe care am inclus-o pentru a insera în pagina Web 
player-ul descărcat şi modul de scriere a parametrilor necesari rezultă mai jos: 
<object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='320' height='240' 
id='player1' name='player1'> 
<param name='movie' value='player.swf' /> 
<param name='allowfullscreen' value='true' /> 
<param name='allowscriptaccess' value='always' /> 
<param name='flashvars' value='file=tablete.mp4&amp;autostart=false&amp;image=ipad.jpg'/> 
<embed flashvars="file=tablete.mp4&amp;autostart=false&amp;image=ipad.jpg" 
allowfullscreen="true" 
  allowscriptaccess="always" 
  id="player1" 
  name="player1" 
  src="player.swf" 
  width="320" 
  height="240" /> 
</object> 
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347. METODE INTERACTIVE DE PREDARE ÎN CICLUL LICEAL 
 

Prof. Paraschiv Liliana 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad 

 
Alegerea metodelor şi mijloacelor de învăţământ în conformitate cu particularităţile 

grupurilor de elevi / studenţi cu care lucrează un cadru didactic, poate constitui un punct forte 
pentru cariera sa. Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o 
cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de elev, în cadrul 
instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.  

Promovarea metodelor moderne de instruire, a metodelor interactive, a devenit o reală 
necesitate. Este important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina de învăţare. Accentul nu 
mai cade pe cantitatea informaţiilor pe care un elev poate s-o asimileze, ci pe valoarea informaţiei 
pentru acel elev. Elevii discern între ceea ce are valoare şi utilitatea practică şi ceea ce e lipsit de 
aceste proprietăţi. Ei trebuie să gândească critic, creativ, constructiv. 

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu 
capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă de 
educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. 

Cerința primordială a educației progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu 
activitățile de cooperare, de învațare în grup și de muncă interdependentă. Deși învățarea este 
eminamente o activitate proprie, ținând de efortul individual depus în înțelegerea și conștientizarea 
semnificațiilor științei, nu este mai puțin adevărat că relațiile interpersonale, de grup sunt un factor 
indispensabil apariției și construirii învățării personale și colective.  

Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală 
muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare 
mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de 
cooperare fructuoasă. 

“Învatarea în grup exersează capacitatea de decizie și de inițiativă, dă o notă mai personală 
muncii, dar și o complementaritate mai mare aptitudinilor și talentelor, ceea ce asigură o participare 
mai vie, mai activă, susținută de foarte multe elemente de emulație, de stimulare reciprocă, de 
cooperare fructuoasă.”(Ioan Cerghit,1997, p. 54) Specific metodelor interactive de grup este faptul 
că ele promovează interacțiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o 
învățare mai activă și cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea 
subiectului cu situația de învățare în care acesta este antrenat” (Ioan Cerghit,1997, p. 54), ceea ce 
duce la trans-formarea elevului în stăpânul propriei transformări și formări. 

Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se 
poate încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo 
sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. În cadrul învăţării şcolare 
trebuie să se urmărească valorificarea plenară a potenţialului uman prin antrenarea pe toate 
planurile a forţelor energetice ale elevului, declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, cu 
acordarea treptată a unei libertăţi crescânde până la autoinstruire şi autoînvăţare.  

Învăţătorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învăţăturii active şi interactive 
folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii critice a 
elevilor. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul trebuie să folosească şi 
strategii didactice moderne, care vor menţine interesul elevilor, vor avea atmosfera propice de 
învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în care trăim, începutul 
mileniului trei. Elevii nu trebuie să fie obiecte ale formării, ci subiecţi activi ce contribuie la propria 
formare. 

Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii care 
pot apărea în interiorul grupului. 



Interactivitatea presupune atât cooperarea – definită drept “forma motivaţională a afirmării 
de sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru 
dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât şi competiţia care este activitate orientată 
social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun. Ambele 
implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. Interacţiunea 
stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea 
propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. În acest fel se dezvoltă capacităţile elevilor de a 
lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor 
profesională viitoare. 

Iată câteva metode interactive de grup: 
”Metoda   cubului”    este  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect/ 

a  unei  situaţii  din  mai  multe  perspective – oferă  posibilitatea  de  a  dezvolta  competenţele  
necesare  unei  abordări   complexe   şi  integratoare. 

Etapele   metodei: 
- Se  realizează  un  cub  pe  ale  cărei  feţe  se  notează cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează ( altele,  în  funcţie  de  resurse, nu  neapărat  
pe  toate  feţele  cubului). 

- Se  anunţă  tema / subiectul  pus  în  discuţie. 
- Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând   una  dintre  

cerinţele  înscrise  pe  feţele  cubului. 
- Se  comunică  întregului  grup, forma  finală  a  scrierii. 
- Lucrarea  în  forma  finală   poate  fi  desfăşurată  pe  tablă  sau  pe   foi  albe A3. 
”Proiectul tematic” este o metodă de cercetare care reprezintă o modalitate eficientă de 

instruire şi autoinstruire. Această metodă presupune angrenarea mai multor resurse umane (copii, 
părinţi, bunici, educatoare, specialişti) a căror efort conjugat duce la realizarea în fapt a proiectului. 
Se aduce din timp la cunoştinţa factorilor implicaţi tema proiectului prin „scrisori de intenţie”. Se 
strâng materialele necesare (produse, materiale refolosibile, cărţi, reviste, pliante, atlase), se fac 
plimbări, drumeţii, vizite pentru realizarea obiectivelor propuse, descoperiri la faţa locului, iar 
finalitatea se materializează în fotografii, albume, expoziţii, dramatizări, spectacole cu participarea 
şi implicarea directă a tuturor resurselor umane menţionate. 

”Explozia stelară” este o metodă ce stimulează creativitatea. Începe din centrul conceptului 
şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare. Pe steaua mare se scrie ideea 
centrală, iar pe cinci steluţe se scrie o întrebare de tipul: ce, cine, unde, de ce, când? Se apreciază 
întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte, precum şi modul de cooperare, 
modul de interacţiune.  

„Floarea de lotus” presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o 
temă centrală. Aceasta determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, 
asemenea petalelor florii de lotus. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând 
ca apoi ele să devină la rândul lor teme principal, pentru alte 8 flori de lotus. 

”Bulgărele de zăpadă” are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în 
mod cooperativ în cadrul grupurilor. Întâi, elevii lucrează pe cont propriu, apoi formează perechi 
pentru a analiza rezultatele individuale. Perechile se rezumă în grupuri mari, apoi întreaga clasă se 
reuneşte pentru a analiza şi concluziona ideile emise, alegând soluţia finală. 
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348. AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PARTICIPĂRI ELEVILOR LA 

CONCURSURILE ȘCOLARE 
 

prof. Cristina Ceaușu 
Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea 

 
 Pentru ca orientarea elevilor spre obținerea de competențe să aibă succes, dezvoltarea 

abilităților de viață (DAV) este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilități, tinerii nu reușesc să 
transfere către viața reală și să utilizeze efectiv cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul școlar. 
Abilitățile sunt ingredientul esențial ce le permite să-și transpună cunoștințele în comportamente și 
în atitudini. 

 Totodată, competențele formate trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de 
constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care 
trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă (EDD) le permite să înțeleagă problemele societale și 
să identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor. 

 Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate 
domeniile, inclusiv educația. Noua pedagogie este „centrată pe elev” pentru a ține cont de 
posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a 
secolului XXI. Noile metode sunt „active”, adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv 
de informații în actor al procesului de învăţare. Noua școală îl educă să învețe autonom, îl 
stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în situații concrete. Piatră de 
temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre 
variabilele necesare pentru formarea de competențe. 

 Pentru ca orientarea spre competențe să aibă succes, dezvoltarea abilităților de viață este 
indispensabilă. Fără o paletă largă de abilități, tinerii nu reușesc să transfere către viața reală și să 
utilizeze efectiv cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilitățile sunt ingredientul 
esențial ce le permite să-și transpună cunoștințele în comportamente și în atitudini. 

 
Avantajele participării la concursuri 
 Totodată, competențele formate trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de 

constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care 
trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă) le permite să înțeleagă problemele societale și să 
identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor. 

 Pregătindu-se pentru un concurs, copilul are ocazia să afle o mulțime de lucruri noi, pe care 
poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat la competiție. De asemenea, pregătirea pentru 
olimpiade sau concursuri  îl poate orienta pe copil către o viitoare cariera.  
În afară de informațiile noi despre domeniul pentru care se pregătește, copilul învăță săîși 
organizeze timpul, săfacă față unei competițiiși învăță valoarea efortului și disciplinei. Pregătindu-
se pentru un concurs, un copil are ocazia săînvețe ce înseamnă perseverența, răbdareași 
responsabilitatea. 

 Concursurile școlare sunt o modalitate de a verifica nivelul de pregătire la care se află 
copilul. Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot fi ocazii de a învăța săfacă 
fațăeșecului. Deși pare paradoxal, un eșec poate fi o lecție mai importanta pentru un copil decât un 
succes. A gestiona stărileemoționale care apar în astfel de momente, a nu renunțași a identifica 
factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilități care îl vor ajuta pe copil atunci când se va 
confrunta cu alte situații dificile. Atunci când participarea la o competiție se încheie cu un rezultat 
bun, copilul învăță săaibăîncredereîn sine și descoperă căși-a depășit limitele. Toate acestea 
contribuie la creșterea stimei de sine.  

 
 
 

http://www.olimpiade.ro/
http://www.carepecare.ro/


Dezavantajele participării la concursuri 
 Atunci când copilul îșidorește foarte mult un premiu sau consideră că rezultatele obținute 

sunt extrem de importante, stresul este inevitabil. Pentru a contracara acest efect al participării la 
concursuri, este bine săîlînveți pe copil săprivească un concurs ca pe o situațieîn care va avea ocazia 
săîși testeze limitele, săînvețe lucruri noi și săîșiîmbunătățească anumite abilitați. Un premiu obținut 
la un concurs școlar nu trebuie să devină un scop în sine. 

 Atunci când copiii nu stăpânesc foarte bine abilitatea de organizare a timpului pentru a se 
pregăti pentru competiție, este foarte posibil săapară oboseala, care, în timp, poate duce la 
scădereaimunității organismului. Pentru a evita acest lucru, învăță-l pe copil săiși gestioneze eficient 
timpul.  

 Intervalul de timp acordat relaxării va fi mai redus datorită nevoii de a se pregăti pentru 
concurs. Ajuta-l pe copil săgăseascăși momente în care poate realiza activități care îl relaxeazăși 
asigură-te că se odihnește suficient. 

 Copiii care se pregătesc pentru olimpiade sau concursuri școlare alocă mai puțin timp 
ieșirilorîn oraș, preferând săpetreacă timpul învățând sau exersând. Este bine să te asiguri că, din 
cândîn când, copilul tău acordă timp si prietenilor. Păstrarealegăturii cu prietenii apropiațiîl ajută pe 
copil săîși păstreze echilibrul emoționalși săfacă față mai bine stresului. 

 Prin urmare, dacă există o justă măsură, participarea la concursuri, indiferent de domeniul 
lor sau premiul oferit stimulează foarte mult imaginațiași gândirea, oferămotivațiaatât de necesarăîn 
procesul de învățareși ajută la dezvoltarea talentelor, abilitățilorși cunoștințelorurmărind formarea 
atât din punct de vedere profesional cât și personal. 

De 3 ani elevii Colegiului Energetic participă cu entuziasm la Concursul „Clubul 
utilizatorilor Moodle” 

Moodle (abrevierea de la englezescul Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) este un software liber și Open 
source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un 
Sistem de Management al Cursului, Sistem de 
Management al Învățării sau ca un Spațiu de 
Învățare Virtual.  

Din octombrie 2010 are o bază de 49953 
utilizatori înregistrați și site-uri verificate și 
servește 37 de milioane de utilizatori în 3,7 
milioane de cursuri.  

Moodle este o platformă de învățare (e-
learning) dezvoltată inițial de Martin Dougiamas 
pentru a ajuta profesorii să creeze cursuri online 
care să fie focusate pe interacțiune și construirea colaborativă a conținutului educațional, care este 
în continuă dezvoltare. 

Proiectul Moodle comprimă câteva elemente distincte dar care se află într-o legătură, 
precum: 

 Software-ul Moodle. 
 MoodlePty Ltd (cunoscută de asemenea și ca Sediul Moodle sau Trustul Moodle, 

cu sediul în Perth, Australia de Vest), o companie Australiană care efectuează 
majoritatea dezvoltării nucelului platformei Moodle. 

 Comunitatea Moodle, o rețea liberă cu peste un milion de utilizatori înregistrați 
care interacționează prin intermediul comunității site-ului Moodle pentru a 
împărtăși idei, coduri, informații și suport gratuit. Această comunitate include de 
asemenea un număr mare de dezvoltatori, care datorită licenței de tip open source 
(sursă deschisă) și designului modular, pot să creeze module suplimentare și 
funcționalități.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_de_Management_al_%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83rii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_de_Management_al_%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83rii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spa%C8%9Biu_de_%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare_Virtual&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spa%C8%9Biu_de_%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare_Virtual&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Moodle_Pty_Ltd&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perth
https://ro.wikipedia.org/wiki/Australia_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunitatea_Moodle&action=edit&redlink=1


 Rețeaua partenerilor Moodle, care formează 
partea comercială al mediului Moodle. 

Începând cu anul 2012 și școala noastră se numără 
printre școlile partenere, iar din anul școlar 2014-2015 am 
participat împreuna cu elevii din cadrul Colegiului Energetic în 
cadrul proiectului interjudețean "Clubul utilizatorilor 
Moodle".  

 
"Clubul utilizatorilor Moodle" este un proiect 

care se adresează elevilor din învățământul liceal și are 
ca scop dezvoltarea   de competențe cheie prin 
intermediul  E-learning.  

În cadrul proiectului s-au desfășurat activități de 
tip workshop, pentru dezvoltarea de competențe de 
utilizare a platformei Moodle și activități de tip concurs, 
care au vizat dezvoltarea  culturii generale a elevilor, cu 
accent pe cultura europeană și competențe de comunicare 
în limba engleză, competențe de utilizare a calculatorului 
și internetului. 

 
Activitățile propuse au fost: 

 Concurs “Uniunea Europeană și noi” 
 MOODLER -Concurs de bune practici TIC 
 Concurs “English for all” 

 
Toate concursurile s-au  desfășurat on-line, pe platforma edu.moodle.ro 
De-a lungul celor doi ani elevii colegiului nostru coordonați de doamneleprofesoare Ceaușu 

Geta Cristina, Udrescu Ana-Maria și Țenea Codruța au obținut o serie de premii cu care ne 
mândrim. 

 
  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C8%9Beaua_partenerilor_Moodle&action=edit&redlink=1


 
349. 5 TEME ALE GEOGRAFIEI 

 
prof. Nică Maria-Ramona 

Liceul Tehnologic Tismana, Oraș Tismana, Jud. Gorj 
 
Geografia este mai mult decât a memora nume și locuri. Geograful organizează spațiul așa 

cum istoricul organizează timpul. Pentru a organiza spațiul trebuie să răspundem la întrebările: 
Unde este ? 

1. De ce este acolo? 
2. Care sunt consecințele ce rezultă din acea poziție? 

Cele 5 teme ale geografiei dau răspuns la întrebările: 
1. Unde este localizat 
2. Cum arată locul 
3. Care este relația cu mediul 
4. Cum și de ce spațiile sunt interconectate 
5. Cum și de ce un areal se aseamănă sau se diferențiază de altul 

 
 
”Cele 5 teme în geografie” au fost create în 1984 de Consiliul Național pentru educație 

geografică și Asociația geografilor americani pentru a facilita și organiza învățarea geografiei,  
Poate fi privită ca o metodă de explorare a unei regiuni. Analiza geografiei unui stat, oraș, regiune 
etc. poate începe utilizând metoda celor” 5 teme ale geografiei”. Pentru fiecare trebuie să 
răspundem la întrebările: 

Localizare 
• Unde este locul (latitudine, longitudine, continent, emisferă) 
• Cât de departe este regiunea  de țara, orașul tău (timpul de călătorie cu avionul, distanța în 

km) 
• Unde este situat locul în raport de alte elemente geografice sau regiuni (la confluența 

râurilor, pe drumuri comerciale, pe litoral etc) 
• Care sunt vecinii 

Spațiul 
• Descrierea (mărime, formă) 
• Descrie cadrul fizic: Relief, climă, vegetație, faună 

• poziția absolută (matematică) 
• poziția relativă (geografică) localizare 

•FIZIC-forme de relief, râuri, climat, vegetație, animale, sol 
•  UMAN-densitate, limbă vorbită, religie, arhitectură, 
sistem politic,  

spațiul 

•omul-depinde de mediu-(resursele) 
•omul-modifică mediul 
•omul-se adaptează la mediu 

relația om-mediu 

•oameni 
• idei 
•materii prime/mărfuri (transporturile)  

deplasare/mobilitate/migrație 

• formale (determinate de climat, relief, religie, structuri 
administrative,structură agricolă) 

•funcționale (ex.bazinul amazonian) 
•perceptuale ( ex.China town, Bronx, Ghettou) 

regiuni 



• Descrie oamenii care locuiesc acolo (nr., naționalități, tradiții, religie, sărbători, 
îmbrăcăminte, arhitectură)  

• Ce formă de guvernământ are țara, sistemul politic, 
Interacțiunea om /mediu 

• Cum influiențează climatul /mediul oamenii?  
• Cum s-au adaptat la condițiile de mediu? (Modul cum s-au adaptat reflectă economia, 

politica și abilitățile tehnologice). 
• Cum folosesc oamenii pământul (minerit, agricultură, industrie) 
• Cum au schimbat spațiul (construcții , irigații, drumuri ,terasări de versanți, crearea de insule 

artificiale, defrișare  etc) 
• Care sunt consecințele acestori modificări? 
• Unde trăiește cea mai mare parte a populației (lângă mare sau râu, în munți, în orașe sau 

sate, etc) 
• De ce credeți că s-au așezat acolo (pentru apă, adăpost, hrană , frumuseți naturale) 

 
Deplasarea 

• Cum se deplasează oamenii, bunurile (tipuri de transporturi), ideile (radio, televizoare, 
reviste, cărți) informații (telefoane, computere ) serviciile financiare 

• Există export de bunuri, materii prime? Dacă da, ce și unde? 
• Există import de mărfuri? De unde ? 
• De ce pleacă sau se deplasează oamenii? (locuri de muncă, familie, climat, război..) 

Regiuni 
• Care sunt diviziunile politice ale țării 
• Prin ce se aseamănă cu țara vecină (tradiții, limbă, climat) 
• Cum este caracterizat statul /regiune din punct de vedere al climatului, reliefului, structurii 

etnice, religioase sau lingvistice (ex.țară carpatică, baltică, alpină, latină, musulmană etc). 
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350. ABORDAREA LECȚIILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN 

PERSPECTIVA JOCULUI DIDACTIC 
 

Feroiu Maria 
Liceul Tehnologic Tismana, Județul Gorj 

 
„Izvorât din trebuinţele interne, mereu crescânde ale copilului, expresie până la urmă a 

interiorizării contactului cu lumea înconjurătoare, in adevăratul sens al cuvântului, jocul este 
spontaneitate originală, este acţiune urmărită prin ea însăşi, fără utilitate imediată, generatoare de 
distracţie reconfortare, de sentimente de plăcere şi de bucurie.” 

Jocul şi joaca sunt teme foarte des întâlnite în viaţa cotidiană, iar ele reflectă o anumită 
tendinţă a omului spre socializare. Jocul este ca generalitate mai strict, de aceea el prezintă reguli, 
unele trebuie respectate, iar altele sunt menite să fie încălcate. Astfel apare dorinţa oricărei fiinţe 
umane de a depăşi ceea ce este normal, de a depăşi pe alţii şi de a se depăşi pe sine, o tendinţă spre 
perfecţiune, ca ţel principal al vieţii. Mediocritatea este pentru cei slabi, de aceea omul a inventat 
competiţia ca modalitate de afirmare. 

Joaca este o formă de manifestare întâlnită la copii, care încearcă să scape de rutină cu 
ajutorul imaginaţiei. Aceştia încalcă toate regulile impuse de raţiune, de natură, de tot ceea ce este 
realizabil, prin crearea unor personaje supranaturale pe care le comandă sau în locul cărora se pun 
chiar ei, impunând viziunea lor despre viaţă. Joaca se întâlneşte de cele mai multe ori în poezii cu 
conţinut destinat unei anumite categorii de vârstă: copilăria, dar şi în proza care vizează 
experienţele şi fazele formării caracterului unui personaj, de la vârstele cele mai fragede. 

Literatura de specialitate arată că în activitatea de zi cu zi a copilului, jocul ocupă în mod 
evident locul preferat, şi că, jucându-se, copilul îşi satisface nevoia de a acţiona cu obiectele reale 
sau imaginare, de a se transpune în diferite ipostaze şi roluri care au menirea de a-l apropia de 
realitatea înconjurătoare accesibilizându-i-o prin contextul ludic activat de acţiunile de joc. 

Pentru copil aproape orice activitate este joc: jocul este munca, este binele, este datoria, este 
idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în 
consecinţă, poate să acţioneze. Prin joc copilul ghiceşte şi anticipează conduitele superioare, jocul 
dezvoltându-i funcţiile latente prin angajarea plenară a personalităţii. 

Când jocul este folosit în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psiho-pedagogice 
semnificative, asigură participarea activă a elevului la lecţie, sporeşte interesul acestuia pentru 
cunoaştere, faţă de conţinutul lecţiilor, oferă cadrul organizat de exersare a comunicării în perechi, 
în grupuri mici cu respectarea cerinţelor unei bune comunicări. 

Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnică atractivă de explorare, de exersare şi de 
consolidare a conţinuturilor oricărei lecţii de limba şi literatura română. 

Prin intermediul jocurilor didactice se pot asimila informaţii noi, se pot verifica şi consolida 
priceperi şi deprinderi,cunoştinţe, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive ale 
elevilor. 

Şi tot prin intermediul practicării strategiei de joc didactic se pot asimila modele de vorbire 
şi modele relaţii interpersonale, se pot forma, mult mai uşor şi pe înţelesul copiilor, atitudini şi 
convingeri pentru că „jocul este o şcoală, o şcoală deschisă şi cu un program tot aşa de bogat 
precum e viaţa.” 

 În „Dicţionarul de termeni pedagogici”, jocul didactic este definit ca fiind „o metodă de 
învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată. Această acţiune valorifică la nivelul 
instrucţiei finalităţile adaptative de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite 
momente ale evoluţiei sale ontogenetice, în mod special”. 

Termenul de „didactic” asociat celui de joc, accentuează latura instructiv-educativă a lecţiei 
care devine, în mod necondiţionat, parte integrantă a acestuia şi se concentrează printr-un volum 
mare de cunoştinţe, de acţiuni obiectuale şi mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa de vârstă 



la care este utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informativ al procesului de învăţământ, 
cât şi aspectul formativ al acestuia. 

Folosirea jocului didactic în procesul instructiv - educativ face ca elevul să înveţe cu plăcere, 
să manifeste un interes crescut faţă de activitatea la care participă, face ca cei timizi să devină mai 
volubili, mai activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă 
tenacitate şi siguranţă în găsirea răspunsurilor. 

 În contextul utilizării jocului didactic, unde profesorul are rolul de animator sau de 
participant direct la joc, elevul are o atenţie voluntară, de lungă durată, iar acest aspect este benefic 
pentru însuşirea temeinică şi activă a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi deprinderilor. Pe de 
altă parte, noi ca şi practicieni ştim că atenţia obţinută prin constrângere poate avea efecte 
îngrijorătoare:  

„Gândeşte-te că dacă constrângerea îţi răpeşte încrederea copilului, toate eforturile tale sunt 
zadarnice. De aceea, asigură-ţi bine inima lui, fă-te necesar copilului. Cunoştinţele tale nu trebuie 
să-l apese pe copil, trebuie să laşi adevărul să vină la el.” (Pestalozzi) 

Practica a demonstrat că reuşita jocului didactic în procesul de învăţământ este condiţionată 
de proiectarea şi de organizarea lui metodică, depinde de modul în care noi, profesorii, ştim să 
asigurăm concordanţa deplină între elementele care-l definesc. 

În desfăşurarea jocului didactic profesorul trebuie să cuprindă următoarele secvenţe: 
• anunţarea jocului şi trezirea curiozităţii, 
•  prezentarea materialului, scopului şi a regulilor de joc, 
• explicarea, demonstrarea şi efectuarea jocului de probă, 
• desfăşurarea propriu-zisă a jocului cu consemnarea rezultatelor, 
• încheierea jocului, aprecieri, recompensarea câştigătorilor. 

Ca variantă a jocului didactic, folosit cu succes în învăţarea şi aprofundarea limbii române, 
rebusul şcolar are doar în aparenţă un caracter facil, pur distractiv. Introducând în lecţii elementele 
de surpriză, el înviorează procesul didactic.  

Prin utilizarea lui se reuşeşte deplasarea centrului atenţiei elevilor de la obligaţia de a munci 
spre învăţarea prin joc. Rebusul şcolar poate fi folosit cu succes atât în lecţiile de învăţare de noi 
cunoştinţe cât şi în lecţiile de consolidare, de formare de priceperi şi deprinderi specifice lecţiilor de 
limba şi literatura română. 

În perechi, în grupuri mici sau individual, şi elevii pot construi, în atât rebusuri şcolare 
tematice cât şi acrostihuri, texte eliptice sau ghicitori, iar în acest fel ei îşi exersează creativitatea 
verbală, îşi consolidează într-un mod atractiv reguli gramaticale, dar şi cunoştinţe legate de textele 
literare studiate. 

Prin acest gen de jocuri didactice se exersează într-un mod atractiv, dezinhibant pentru copil 
auzul fonematic, capacitatea de discriminare a sunetelor componente a unor cuvinte sau a cuvintelor 
ca parte integrantă a unor structuri gramaticale îndeplinindu-se astfel obiectivele operaţionale legate 
de formarea unui vocabular activ bogat, cât şi exersarea cunoştinţelor, priceperilor şi a deprinderilor 
specifice obiectului limbă şi literatura română în contexte variate. 

Literatura este arta cuvântului, având ca bază imaginea poetică. Faptul dat impune 
cunoaşterea de către elevi a mai multor noţiuni de teorie literară, fără de care este imposibilă 
interpretarea textului artistic chiar şi din perspectiva didactică. 

Cât priveşte predarea/studierea noţiunilor de teorie literară, în practica tradiţională mai 
continuă să domine şi până în prezent constrângerea și clişeul. 

Astfel, în procesul de predare – învăţare a epitetului, de pildă, elevilor li se propune adesea 
sarcini aproape ineficiente, sau chiar greşite ori deloc atractive. 

Accentuăm, că nu numai competenţele acumulate în conversaţie sau descoperire prin 
analogie sunt metodele cele mai eficiente. 

Sunt mai multe căi şi procedee, pe cât de accesibile, pe atât de incitante pentru elevi, pe care 
profesorul le poate utiliza cu succes în procesul de studiere a textului artistic. 

Ştim că jocul didactic stimulează, în primul rând, emoţiile elevului. Şi dacă profesorul ştie să 
le aleagă adecvat nivelului de cultură, specificului clasei, vârstei etc., atunci, el poate asigura, prin 



joc, trecerea de la discernământul raţional cu care elaborează activităţile, în funcţie de obiectivele 
urmărite la ataşamentul afectiv pe care ăl generează acest procedeu didactic. 

În această ordine de idei, credem că sunt semnificative observaţiile cercetătorului psiholog 
V. Viliunas care subliniază că, din punct de vedere al funcţiilor pe care le îndeplinesc în reglarea 
activităţii instructiv–educative, emoţiile pot fi de bază (ele se manifestă pe tot parcursul activităţii 
elevului) şi derivate, ce reflectă succesul / insuccesul elevilor (bucurie, regret, satisfacţie, 
nedumerire, decepţie, frică) etc. 

La etapa iniţială, de propunere a sarcinii, predomină emoţiile de bază de la mirare până 
la curiozitate. La etapa de activitate propriu – zisă (fie de rezolvare a sarcinii) elevii încearcă astfel 
de emoţii cum ar fi: curiozitatea, dorinţa de a afla, pasiunea. 

Am selectat din literatura de specialitate câteva din jocurile didactice pe care le utilizăm cu 
succes la orele de limbă şi literatură română: 

1. Profesorul propune elevilor să completeze spaţiile libere conform modelului: 
        Un copil fără părinţi este 
Ca cerul fără stele, 
Ca floarea fără miros, 
Ca pasărea cu aripi frânte. 
ca ....................................... 
ca ....................................... 
ca ....................................... 
     Viaţa fără cântec este ca ........................ 
      Omul fără zâmbet este ca ...................... 
     Viaţa fără vise este ca ........................... 
    Primăvara fără trilurile păsărilor este ca ............................... etc. 
2.  Elevii citesc variantele lor. Se analizează cele mai frapante comparaţii. 
3.     Se argumentează da ce aceste expresii sunt comparaţii. 
4.    Elevii definesc comparaţia. 
 Jocul personificării - Obiectivul urmărit: însuşirea noţiunilor de personificare 
Procedura de aplicare: 
1.  Elevii completează (profesorul poate recurge la activitatea frontală sau de grup) câteva 

liste de cuvinte (nu mai puţin de 10 pentru fiece caz) conform cerinţelor respective: 
a)     Adverbe de loc: aici, pretutindeni, în jur acolo, nu departe, afară, ici colo, etc. 
b)    Substantive abstracte: frică, cinste, minciună, ură, dragoste, speranţă. ... 
Substantive concrete neînsufleţite: piatră, clopot, măr, steag, căciulă etc. 
c)     Verbe ce indică comportamente şi acţiuni umane: plânge, şterge, oftează, citeşte, se 

ceartă, doarme, construieşte. 
2.     Elevilor li se solicită să alcătuiască enunţuri, folosind câte un cuvânt din fiecare când 

(ex.: Afară o fiară oftează. / Pretutindeni speranţa plânge / Nu departe de un clopot doarme / Ici – 
colo ura şi dragostea convieţuiesc). 

În alte cazuri profesorul le va cere să adauge în enunţuri respective un adjectiv, un epitet 
ori/şi un adverb de mod (de ex.: Afară o piatră oftează sfâşiitor / Nu departe un clopot obosit 
doarme buştean). Desigur, în continuare pot fi alcătuite, din enunţurile obişnuite, mici texte, 
acestora dându-li-se şi un titlu sugestiv. 

3.  Se analizează enunţurile evidențiindu-se sensul figurat al cuvintelor – substantive (Cum 
s-a produs transferul de sens?). 

4.   Elevii definesc personificarea: figura de stil ce constă în atribuirea de calităţi omeneşti 
unor lucruri, abstracţiuni. 
 

Așadar, jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa, activitatea ce-i permite copilului să se 
manifeste conform naturii sale, să treacă pe nesimţite la munca serioasă. Datorită faptului că elevul 
acumulează sentimente şi interese, îşi structurează operaţiile şi acţiunile fără a resimţi efortul, 
învăţarea prin intermediul jocului se realizează economicos şi eficient. De aceea jocul este 



considerat azi, în teoria pedagogică, ca modalitate de asimilare a realului la activitatea proprie (Jean 
Piaget), asigurând elevului largi posibilităţi de activism intelectual. 
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351. ENSEIGNER L´ INTERCULTUREL AVEC LA CARICATURE 
 

Prof. Aurelia Curelaru 
Liceul „Ștefan Procopiu”, Vaslui 

 
La mondialisation des marchés économiques et le flux croissant de populations qu’elle 

engendre font de l'interculturel un sujet de première importance. La conscience interculturelle fait 
partie des compétences générales que l’apprenant d’une langue étrangère doit acquérir. „Le cours de 
langue constitue un moment privilégié qui permet à l’apprenant de découvrir d’autres perceptions et 
classifications de la réalité, d’autres valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre une langue 
étrangère, cela signifie entrer en contact avec une nouvelle culture”8. 

L’interculturel connaît aujourd’hui une certaine vogue dans les sciences humaines, la 
pédagogie. Le terme même implique l´idée d´inter-relations, de rapports et d´échanges entre 
cultures différentes. Il faut moins le comprendre comme le contact entre deux objets indépendants 
(deux cultures en contact) qu´un tant qu´interaction où ces objets se  constituent tout autant qu´ils 
communiquent9. J.-R. Ladmiral et E.M. Lipiansky soulignent plusieurs éléments qui intéressent les 
enseignants: il s´agit tout d´abord des rapports qui existent entre la culture-source et la culture-cible, 
rapports qui impliquent les ressemblances et les différences, ainsi que la manière dans laquelle les 
deux cultures entrent en contact s´influençant l´une l´autre. 

 On parle aussi d´une „communication interculturelle qui désigne les relations qui 
s´établissent entre personnes ou groupes appartenant à des cultures différentes”10. C. Barrette dresse 
un tableau qui synthétisent les notions générales à la communication interculturelle, en les 
répartissant en deux grandes catégories: l´habileté à la communication interculturelle qui  implique 
la communication, la langue, la gestuelle et la lutte contre l´ethnocentrisme, le préjugé, le 
stéréotype, la discrimination. 

 L´apprentissage de l´interculturel ne peut être fait qu´à partir des documents authentiques, 
documents que l´on pourrait faire entrer dans deux catégories du point de vue de leur relation avec 
l´interculturel: 

                                                      
8Myriam Denis, in  Dialogues et cultures  n°44, 2000, p. 62 apud  
http://www.echo-fle.org/COURSES/DocumentsDidactiques/LinterculturelenclassedeFLE/tabid/273/Default.aspx 
9 J.-R. Ladmiral, E. M. Lipiansky, La Communication interculturelle, Armand Colin, Paris, 1989, p. 10. 
10 Ibidem, p. 11. 

http://www.echo-fle.org/COURSES/DocumentsDidactiques/LinterculturelenclassedeFLE/tabid/273/Default.aspx


a) Documents qui renvoient au quotidien: calendriers, tickets, plans articles, textes publicitaires 
etc. 

b) Textes littéraires. 
Si, en ce qui concerne la première catégorie de documents, ils sont assez employés par la 

majorité des méthodes consacrées à l´enseignement des langues étrangères, les textes littéraires 
constituent une catégorie à part qui vaut la peine d´être analysée surtout lorsqu´il s´agit de 
l´apprentissage de l´interculturel. Le critère fondamental pour le choix des documents authentiques 
qui puissent être employés lorsqu´il s´agit de l´interculturel est, selon Magdalena de Carlo, „la 
mobilisation de plusieurs représentations de la même réalité”11. 

L´auteur propose quelques caractéristiques des textes à proposer aux élèves; ceux-ci 
devraient: 

-représenter des  situations qui pourraient être interprétées de plusieurs points de vue; 
-présenter plusieurs points de vue sur la même réalité;  
-présenter des indices linguistiques valorisant ou dévalorisant le comportement d´un groupe 

ethnique ou social; 
-attirer l´attention sur l´usage des objets culturels. 
En ce qui concerne les compétences culturelles et interculturelles, on doit souligner 

l´importance des textes littéraires. L´enseignement du français présente une particularité: il s´agit 
de l´emploi des extraits provenant non pas seulement de la littérature française, mais aussi des 
littératures francophones; il y a un champ riche qui peut et doit être exploité. On aura la possibilité 
non pas de comparer la culture source (la culture roumaine, dans notre cas) avec la culture cible (la 
culture française), mais aussi de comparer la culture source avec les cultures francophones ou de 
comparer les cultures francophones entre elles12. 

Travail sur les stéréotypes. On pourra également amener à les apprenants à chercher à 
comprendre pourquoi ils ont des représentations préconçues des autres cultures et inversement. Par 
exemple, si de nombreuses cultures associent aux Français une image d’arrogance, c’est sans doute 
parce que certains comportements observables chez les Français comme leur manière de défendre 
vivement leurs idées ou l’habitude de couper la parole dans une discussion, sont considérés comme 
arrogants dans d’autres cultures. 

En ce qui concerne plus particulièrement les préjugés et stéréotypes, Abdallah Pretcheille 
souligne que „le travail sur les préjugés et les stéréotypes passe par une analyse des 
représentations, du processus de catégorisation et d’attribution… Enracinés dans l’inconscient et 
dans l’imaginaire individuel et collectif, les préjugés remplissent des fonctions de sécurisation, de 
réduction de l’angoisse, de compensation. L’éducation interculturelle n’a pas pour objectif 
l’éradication des préjugés et des stéréotypes, mais un travail sur eux”13. 

Travail sur la caricature. La caricature peut très bien constituer un support pédagogique 
pour compléter un cours à visée interculturelle parce qu’elle offre une piste d’exploitation intéres-
sante pour l’enseignement de la culture. Son ancrage dans l’actualité, son apport humoristique, sa 
facilité d’utilisation en classe constituent des atouts importants pour son exploitation. La caricature 
est avant tout « culturelle » parce qu’elle est le produit d’un art mais elle peut être aussi « 
interculturelle » parce qu’elle peut être envisagée aussi comme un reflet de l’histoire et des 
mentalités14. De plus, l’humour qui en découle est très riche en ressources didactiques.  

La caricature constitue un matériau précis pour travailler. On ne se perd pas dans plusieurs 
interprétations comme dans un texte. André Guyon souligne que „le dessin d’humour permet une 
analyse précise des éléments qui entrent dans la communication humoriste” 15 . Le dessin 
                                                      
11 M. De Carlo, L´Iinterculturel, CLE International, Paris, 1998, p. 63. 
12Corina-Amelia Georgescu, La  didactique du français langue étrangère : tradition et innovation, Editura Tiparg, 

Geamăna, 2011, p. 204-206. 
13 M. Abdallah-Pretceille, L’éducation interculturelle, PUF, Paris, 1999, p. 107. 
14 L. Kakava, La cariature en tant que support pédagogique à visée (inte)culturelle, în„ Synergies Europe”, nr. 9, p. 

197-200. 
15 A. Guyon, Dessin d’humour et enseignement du français, langue étrangère, în „Le français dans le monde, 

Recherches et Applications”, 2002, p. 71. 



humoristique offre l’occasion de voir que la communication humoriste est toute une activité. La 
caricature est tout à fait adaptée pour un travail culturel et interculturel qui nous intéresse dans cet 
article. L’absence de texte ou sa brièveté et la simplicité du message rendent ce document tout à fait 
abordable, même pour les débutants, comme les enfants de l’école primaire. On va voir que les 
caricatures peuvent faire saisir chez les apprenants des questionnements qui touchent au domaine de 
l’enseignement, à la violence en classe, au racisme, au respect du code routier, à l’écologie, à 
l’usage d’Internet… et inciter les élèves à faire des comparaisons d’après l’expérience qu’ils en ont 
dans leur pays d’origine. En outre, le dessin humoristique a l’avantage de porter en lui de nombreux 
implicites, ce qui permet un apprentissage interculturel irremplaçable.  

On doit souligner que l’absence de textes ou au moins de textes longs facilite la participation 
des élèves faibles. Comme elle comporte peu de texte ou pas du tout, celui-ci n’est pas un frein à la 
compréhension. La caricature à travers l’humour et le rire provoque avant tout la curiosité et la 
capacité d’observation des apprenants qui sont souhaitées en classe. La caricature se prête 
particulièrement à un travail sur la culture (représentations, stéréotypes, mentalités, problèmes 
sociaux etc.). De plus, en tant que support iconique, elle va nous aider à faire passer des messages 
universels de façon plus spontanée. 

Travailler avec des caricatures, c’est aussi introduire l’humour en classe de langue. Il est 
évident que pour que l’apprenant soit motivé, il faut qu’il se sente impliqué dans son apprentissage. 
Utiliser la caricature avec des objectifs interculturels pourrait être une façon agréable d’aborder les 
différents éléments de la culture cible et de la culture source et que sa place dans le cours de langue 
s’avère donc tout à fait légitime. La caricature, qu’elle soit portrait-charge, caricature de moeurs ou 
dessin de presse, nous a donné l’occasion de parler de réalités différentes de celles que nous vivons; 
l’humour a en plus joué son rôle motivant et stimulant sur ce point. La caricature nous donne aussi 
l’occasion de mener un travail très intéressant au niveau linguistique puisque même quand il n’y a 
pas de texte, la caricature peut être un excellent déclencheur pour l’oral et permet de travailler 
plusieurs compétences telles que les compétences pragmatique, sémantique, lexico-grammaticale 
etc. 

On peut analyser une caricature en classe et puis demander aux élèves de dessiner leur 
caricature. On propose quelques outils pour l´interprétation de la caricature pour le Niveau B1: 

• Quel message veut faire passer cette caricature ? 
 a) Le message délivré par l'auteur est … 
b) Le message transmis par la caricature est … 
c) L'auteur/La caricature veut faire passer/transmettre/délivrer un message de ... 

• Grâce à quels éléments décrits ce message est-il délivré? (Sens des couleurs utilisées? 
Symbolique des objets, des personnages, des animaux? Pourquoi avoir exagéré tel ou tel 
élément?) 

• Quel est le contexte historique/politique/social qui explique la création de cette caricature? 
• Dans quel but le dessinateur a-t-il fait cette caricature? Moquerie? Critique?Dénonciation? 

Soutien? Divertissement? 
• Le message délivré est-il vrai ou bien exagéré / minimisé? 
• La caricature est-elle efficace ou non? Pourquoi? 
• La caricature est-elle originale ou non? Pourquoi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caricadoc.com 

http://www.caricadoc.com/
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352. ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 
 

Prof. Lupu Maria 
Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti, Bacău 

 
Interesul pentru educaţie a fost mereu o preocupare majoră a societăţii, iar după ce accesul în 

şcoală s-a generalizat, şcoala a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale. Cele mai valoroase 
personalităţi au contribuit la promovarea valorilor româneşti, dar şi la integrarea în cultura 
universală.  

În zilele noastre globalizarea şi supertehnologizarea au produs schimbări majore pentru 
învăţământ. Se vorbeşte în continuare despre centrarea educaţiei pe elev, iar G.G. Antonescu spunea 
că „individualismul şi provocarea la acte de creaţie constituie două note caracteristice ale culturii 
formative, pe care dorim să le realizăm în şcoală”. Prin urmare, şcoala viitorului chemată să 
formeze sufletul tineretului nostru, „va trebui să fie formativ-organicistă, individualistă şi activistă”. 

Pentru ca şcoala să cultive „destoinicirile intelectuale”, ea ar trebui să ştie atât cum să o facă 
prin curriculum, pedagogie dar şi care sunt „destoinicirile” fiecărui copil care intră pe poartă. Şcoala 
şi societatea românească trebuie să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să simtă 
„trebuinţa de a învăţa toată viaţa”, să participe astfel la progresul şi prosperitatea umanităţii. 
Provocarea este de a căuta şi încerca să creăm o lume mai bună cu materialul avut şi în contextul 
social, uman, istoric şi geografic contemporan al României „Existenţa oricărui om este concepută ca 
desfăşurându-se într-un spaţiu determinat (aria geografică), într-un timp dat (epoca istorică) şi în 
cadrul colectivităţii umane specifice (mediu social)”. 

 Pentru a îndrepta copilul spre o învăţare permanentă avem nevoie de cadre didactice care 
trebuie să schimbe modul de a-şi exercita profesia. Acesta trebuie să realizeze în timpul orei atât 
partea de transmitere de noi cunoştinţe, cât şi să suplinească lipsa de studiu individual acasă, tot mai 
acută la unii elevi. Mulţi profesori se implică energic în activitatea educaţională, dar unele influenţe 
negative exterioare pot avea repercusiuni distructive asupra actului educaţional. Schimbarea 
metodelor de predare, renunţarea la stilul academic clasic, adaptara la un stil de muncă în echipă, 
implementarea noilor tehnologii educaţionale pot aduce transformări radicale în cadrul instituţiei de 
învăţământ. Astfel, noile tehnologii educaţionale ar oferi motivarea şi recunoaşterea meritelor 
cadrelor didactice,  oportunităţi şi soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire, 
posibilitatea de dezvoltare de noi deprinderi pentru viaţa reală a elevilor, acces la noua tehnologie şi 
implicarea personală a elevilor.    

În cadrul unei societăţi aflate într-o permanentă schimbare şi în contextul unei şcoli care se 
schimbă, cadrul didactic se poate confrunta cu nevoia de a-şi modifica propriile valori, atitudini 
şi/sau comportamente în ceea ce priveşte actul şi stilul de predare.  

http://www.echo-fle.org/COURSES/DocumentsDidactiques/LinterculturelenclassedeFLE/tabid/273/Default.aspx
http://www.echo-fle.org/COURSES/DocumentsDidactiques/LinterculturelenclassedeFLE/tabid/273/Default.aspx


Într-o abordare modernă, profesorul se preocupă de crearea de ocazii de învăţare pentru 
elevi. Astfel, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de 
învăţare ale elevilor. Activităţile centrate pe elev se bazează pe metode moderne: brainstormingul, 
Metoda SINELG, Turul galeriei, Bulgărele de zăpadă, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare, 
Jocul de rol, Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6 etc.  

La baza învăţării eficiente centrate pe elev există câteva principii: accentul activităţii de 
învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor; recunoaşterea faptului că procesul 
de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi 
utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe; rolul profesorului este acela de a administra procesul de 
învăţare al elevilor pe care îi are în grijă; recunoaşterea faptului că, în mare parte; procesul de 
învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici când cadrul didactic este de faţă; înţelegerea procesului de 
învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi elevilor; profesorii 
trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea 
propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala 
de clasă, cât şi în afara ei; luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 

Învăţarea centrată pe elev oferă acestuia o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire 
la discilinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu. Această perspectivă subliniază 
caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev, promovând ideea că elevilor trebuie să li 
se ofere un control sporit asupra învăţării.         Profesorul trebuie să urmărească ce învăţă elevul, 
modul cum învaţă şi de ce  şi momentul cînd învaţă. 

Rolul profesorului se schimbă, el devine mentor şi cercetător, nu numai o „bancă de date”. 
Elevul, în acest caz, trebuie să-şi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să-
şi aleagă scopul şi să-şi administreze învăţarea. Totuşi elevul trebuie să conştientizeze faptul că 
profesorul este cel care acţionează mereu, planifică, organizează, comunică, ghidează, controlează 
şi evaluează. 

Tipuri de întrebări  care stimulează gândirea critică:  Ce s-a întâmplat?  (elevii sunt 
ajutaţi să-şi clarifice perspectiva asupra problemei); De ce s-a întâmplat?  (elevii sunt ajutaţi să 
înţeleagă cauze, efecte); De ce au făcut aşa?  (permite deplasarea accentului spre căutarea 
motivelor, cauzelor interioare); Se putea face şi altfel?  (se încurajează ideea că acţiunile sunt de 
fapt rezultatul unei alegeri sau sunt influenţate de faptul că nu au ales cea mai bună alternativă 
posibilă); Poţi să faci şi tu?  (este deschisă ideea transpunerii teoriei în practică); Ce ai fi făcut tu 
dacă erai într-o asemenea situaţie? Ce crezi că a simţit cel în cauză? Ce ai fi simţit tu într-o 
asemenea situaţie?  (permit observarea măsurii în care elevii folosesc empatia în anumite situaţii, în 
ce măsură pot identifica alternative, dar şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor); A fost 
drept/corect/ ? A fost greşit? De ce?  (permit urmărirea stadiilor dezvoltării morale). 

Pasivitatea elevilor la clasă din ultimii ani trebuie înlocuită cu una activă, elevul să se 
implice mai mult în învăţare şi să-şi manifeste dorinţa de a împărtăşii celorlanţi ce experimentează, 
iar acest lucru duce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii şi dobîndirii de noi cunoştinţe. 

În concluzie, învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de 
învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al 
elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce 
priveşte propria lui educaţie.  

 
G.G. Antonescu, Pedagogia contemporană, Casa Şcoalelor, Ediţia II, Bucureşti, 1943, pg. 

10; 
Coord. Ligia Sarivan, Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de 

mentorat, Bucureşti, 2013, pg. 8,9,14; 
Coord. Constantin Cocoş, Psihopedagogie,  Editura Polirom, Iaşi, 1998, pg. 23-24; 
www.wikipedia.ro 
 

  



 
353. METODE ȘI TEHNICI INTERACTIVE LA ORELE DE ISTORIE 

 
Profesor de istorie Bâcă Alina-Mihaela 

Liceul Teoretic "Carmen Sylva" – Eforie-Sud, jud. Constanța 
 
Modernizarea metodelor didactice , de la primele lor forme cunoscute (verbale) până la cele 

mai noi cu care se operează astăzi (utilizarea calculatorului și navigarea pe internet), constituie un 
proces care contribuie la creșterea eficienței actului educațional. Încadrarea unei metode într-o 
anumită categorie este relativă. De exemplu, o metoda "tradițională" poate fi reevaluată, optimizată, 
modernizată în sensul sporirii eficienței ei educaționale și invers, nu tot ceea ce este nou este și 
modern, eficient. Toate metodele au și avantaje și limite. 

Metodele verbale, în pofida numeroaselor limite și critici, sunt mereu actuale în predarea 
istoriei, ele nu pot fi abandonate.  Comunicarea orală – caracterizată printr-o mare flexibilitate – ne 
oferă, nouă profesorilor, posibilitatea de a selecționa mesajul în funcție de specificul lecției și al 
temei, de particularitățile clasei de elevi, de timpul disponibil.  

Metodele de învățământ sunt eficiente în măsura în care contribuie la formarea spiritului 
critic la elevi, gândirii creatoare, aptitudinilor, atitudinii exploratoare. O metodă este activă și 
eficientă dacă îl învață pe elev "cum să facă, cum să acționeze, cum să decidă, nu numai cum să 
reproducă, să se conformeze și să fixeze niște precepte". 

Printre metodele și tehnicile de predare-învățare, care contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice, se enumeră: brainstormingul, problematizarea, ciorchinele, turul galeriei, mozaicul, cubul, 
știu/vreau să știu/am învățat, linia valorilor, STAD (Student Team Achievement Divisions), 
stimularea și jocul de rol, învățarea prin descoperire. Acestea intră de multe ori în combinație cu 
metodele clasice, reevaluate, modernizate. 

În cursul opțional "Mitologia traco-getică" (predat la clasa a XI-a uman) se regăsesc atât 
metode tradiționale, cât și moderne.  Se folosesc metode, tehnici și procedee care să-l implice pe 
elev în procesul de învățare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativității, dezvoltarea 
interesului pentru studiul istoriei. 

Aș menționa "Turul galeriei", care poate fi folosită în cadrul lecției "Simbolistica și 
semnificația artei traco-getice" (lecția aparține opționalului amintit mai sus). 

Etape metodice și condiții: 
1. Elevii, în grupuri de 3-4, primesc fișele de lucru cu păreri ale autorilor moderni despre 

simbolistica artei traco-getice. Fiecare grup are de investigat un număr de 3-4 tezaure. Sarcina de 
învățare se materializează printr-o schemă, care redă tematica imagisticii artei traco-getice. 

2. Produsele – posterele – sunt expuse pe pereții clasei/cabinetului de istorie, transformați 
într-o adevărată galerie de expunere. 

3. Grupurile, la semnalul profesorului, trec, pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina și 
a discuta fiecare produs. "Vizitatorii" pot înscrie unele comentarii, observații pe posterul supus 
analizei, concomitent cu cele consemnate în propriile caiete. 

4. După "turul galeriei", fiecare grupă își reexaminează produsul propriu și citește 
comentariile notate de colegi pe propriul lor poster. 

Alegerea și aplicarea eficientă a metodelor de învățământ reprezintă o problemă practică de 
mare importanță cu care se confruntă fiecare profesor înainte de lecție. Aplicarea metodelor activ-
participative de către profesor presupune experimentarea lor continuă pentru a descoperi el singur 
variantele celei mai bune combinări, aplicând cunoștințele de psihologie și reflectând asupra 
rezultatelor obținute. 

La istorie, simulările tind să fie niște modele simplificate ale realității; din realitate 
extrăgându-se elementele și factorii care sunt esențiali în vederea atingerii obiectivelor curriculum-
ului  disciplinar. Jocul de rol se bazează pe simularea unor funcții, relații, activități, fenomene, 
sisteme; elevii devin actori ai vieții sociale pentru care se pregătesc. Se apreciază că se poate învăța 
nu numai din experiența directă, ci și din cea simulată. 



La disciplina noastră, istoria, se pot utiliza mai multe tipuri de jocuri de rol, cum ar fi: 
Jocul de reprezentare a structurilor – joc cu caracter general – care ajută elevii să înțeleagă 

modul de funcționare a unor structuri organizatorice integrate într-un sistem socio-economic, socio-
politic, socio-cultural. 

Jocul de decizie, care constă în simularea unor contexte situaționale, în care "actorii" trebuie 
să ia o decizie importantă. 

Jocul de competiție, constă în simularea obținerii unor performanțe de învingere a unui 
adversar. 

Jocul de-a ghidul și vizitatorii –joc cu caracter specific- proiecție a vizitei unui obiectiv 
social-cultural, a unei firme reprezentative dintr-un domeniu economic. 

Dintre avantajele acestei metode, am putea aminti: se dezvoltă și se utilizează mai multe 
abilități de comunicare și capacitatea empatică, se exersează toleranța față de unele idei și puncte de 
vedere diferite de cele proprii, este un cadru  propice pentru folosirea cunoștințelor pe care le-au 
dobândit din alte izvoare istorice primare și secundare, pentru a reconstrui un eveniment sau o 
situație. 

"Metoda mozaicului" este metoda grupurilor interdependente, care promovează învăţarea 
prin colaborare şi cooperare între elevi. Nu-mi propun să descriu acestă metodă, ci doar să subliniez 
avantajele ei: are caracter formativ;  stimulează încrederea în sine a participanţilor;  dezvoltă 
abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului;  dezvoltă gândirea logică, 
critică şi independentă. 

Învăţarea prin descoperire este o metodă specifică istoriei. Ea se bazează pe investigarea 
proprie a elevului, cu scopul de a dobândi, prin activitate independentă, dirijată, cunoştinţe noi din 
diferite surse de informaţii şi de a învăţa abilităţi, deprinderi, priceperi, capacităţi. Învăţarea prin 
cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice este una din cele mai active metode de cunoaştere a 
trecutului istoric al omenirii. Această metodă a fost aplicată constant în cadrul opţionalului amintit 
mai sus. 

Pus în contact direct cu izvoarele istorice, cu diverse surse de informaţie, elevul descoperă 
faptele, fenomenele, procesele istorice, pe cât posibil prin forţele sale personale. Sursele istorice 
sunt "instrumente" de învăţare, reprezentând punctul de plecare în construirea imaginii trecutului. 

Pentru ca elevii să realizeze învăţarea, dobândind noi comportamente, este necesar ca în 
procesul de predare-învăţare cea mai mare pondere s-o aibă activitatea elevului. Învăţarea îşi 
dovedeşte eficienţa angajând elevul în actul de căutare al adevărului ştiinţific, documentarea 
determinându-l să-şi răspundă mereu la întrebarea "de ce aşa şi nu altfel", să formuleze ipoteze, să 
le verifice, să caute soluţii pentru rezolvarea situaţiilor problemă. 

Operaționalizarea strategiilor didactice este realizabilă în diferite contexte organizatorice: 
frontale, individuale și de grup, îmbinate printr-o alternanță judicioasă și echilibrată. Profesorul nu 
poate să se rezume la o singură metodă sau la un grup restrâns de metode, tehnici, procedee de 
predare. 

 
Frunză, V., Elemente de metodologie a instruirii, Muntenia, Constanța,2004 
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Editura a II-a revizuită, Aramis, București, 2000 
Vitanos, C., Didactica istoriei – orientări metodologice contemporane, în Studii și articole 

de istorie, 68, 2003, p.79-86 
 

  



 
354. MANAGEMENTUL PRIORITĂȚILOR ȘI STRESULUI  

ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCAȚIONALE 
 

Prof. Costea Camelia 
Liceul Teoretic Carmen Sylva, Eforie Sud 

 
IUBEȘTI VIAȚA? ATUNCI NU RISIPI CA UN NESĂBUIT TIMPUL, CĂCI DIN TIMP 

ESTE FĂCUTĂ VIAȚA! – Benjamin Franklin 
 
 Cursurile de formare profesională au o mare valoare în dezvoltarea carierei unui cadru 

didactic, fie el debutant, fie cu vechime mare și cu toate gradele didactice obținute. Mi s-a dovedit 
permanent că acestea ne ajută să reușim să evoluăm, să ne perfecționăm, să fim la curent cu toate 
noutățile din domeniul didactic și nu numai. Rolul tradițional al profesorului trebuie transformat și 
adaptat continuu cerințelor evolutive ale societății actuale. Ultimul curs de perfecționare la care am 
participat, pe care l-am încheiat acum 2 săptămâni, a detaliat caracteristicile actuale ale unui 
management școlar performant, una dintre teme fiind chiar aceea a managementului priorităților și 
stresului în activitățile educaționale. Parcurgându-l am descoperit cum putem să ne atingem scopul 
educațional, cum ne stabilim prioritățile zilnice, săptămânale, lunare, semestriale sau anuale, cum să 
obținem mai multe rezultate pe unitatea de timp, cum să rezistăm și să ne adaptăm mai bine 
schimbărilor din sistemul de învățământ, dar și cum să participăm la îmbunătățirea calității vieții 
tuturor elevilor și a membrilor organizației. Pentru una dintre temele de evaluare finală am avut de 
întocmit un program pentru eficientizarea managementului timpului și stresului în câteva activități 
didactice cotidiene, actuale. Am transpus etapele de planificare eficientă a timpului în următorul 
tabel. 

 
Descriere 
activitate 

Impor- 
tanță/ 
urgen- 
ță 

Tim
p 

Satisfacție/ 
insatisfacție 
(personală/carieră/ 
familie) 

Reguli 
/principii 

Propuneri/ 
Îmbunătă-
țiri 

1.Pregăti-rea 
pentru 
examenul de la 
cursul de 
formare 
manage-
mentul 
educațional 
performant. 
 
 
 
 
 
 
2.Discutarea 
împărțirii 
sarcinilor cu 
elevii și colegii 
pentru 
realizarea 
activității 

Neurge
nt dar 
impor- 
tant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neurge
nt dar 
impor-
tant 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
zile 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacție personală: 
Dorința de a mă 
perfecționa permanent 
și a fi la curent cu 
noutățile in domeniul 
educațional. 
Carieră: Dezvolt 
abilități care mă ajută 
la împlinirea 
obiectivelor propuse și 
îmi sporește 
performanța. 
Insatisfacție 
personală: Lipsa unor 
ore din sânul familiei. 
Creează iluzia că 
eficiența stă doar în 
priceperi. 
 
Satisfacție personală: 
Stabilirea cu precizie a 
etapelor de 

Pe termen lung 
investiția în 
inteligență și 
creativitate este 
cea mai 
rentabilă – omul 
este cea mai 
eficientă resursă 
strategică. 
 
 
 
 
 
 
Planificarea 
temelor  
dezbaterii și 
încadrarea lor 
corectă în timp. 
 
 

Să gestionez 
mai eficient 
întreruperile 
zilnice. 
Să mă ocup 
din timp de 
întocmirea 
celor 4 teme 
ale 
portofoliului. 
 
 
 
 
 
Verificarea 
din timp a 
referatelor 
susținute în 
dezbatere de 
către elevi. 
 



extracurricula-
re ZIUA 
MĂRII 
NEGRE. 
 
4.Întocmirea 
planificărilor 
pentru clasele 
a XI-a și a XII-
a care sunt 
incluse în 
proiectul 
ROSE. 
 
 
 
6. Realizarea 
fișelor de lucru 
pentru copii cu 
CES, conform 
curricumului 
adaptat. 
 
 
7. Selectarea 
cărților și a 
site-urilor de 
studiat pentru 
următoarea 
săptămână 
pentru  a putea 
finaliza de 
redactat un 
articol științific 
de specialitate. 

Neurge
nt dar 
impor 
tant 
 
 
 
 
 
 
Neurge
nt dar 
impor-
tant 
 
 
 
Neurge
nt dar 
impor-
tant 
 

5 
zile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 oră 
 
 
 
 
 
 
1 oră 

desfășurare a 
activității 
extracurriculare Ziua 
Mării Negre. 
Carieră: Sporirea 
productivității datorită 
muncii în echipă. 
 
Satisfacție personală: 
Stabilesc din timp 
obiectivele orelor de 
geografie 
suplimentare propuse 
prin proiectul ROSE. 
Carieră: Programez pe 
zile orele suplimentare 
propuse prin proiectul 
ROSE. 
 
Satisfacție personală:  
Atingerea clară a 
obiectivelor din 
curriculum adaptat. 
Carieră: varietatea 
metodelor de lucru la 
clasă. 
 
Satisfacție personală: 
dorința permanentă de 
a face cercetare 
științifică geografică. 
Carieră: Dorința de 
evoluție către sistemul 
de învățământ 
universitar. 

 
 
 
Realizarea 
planificărilor pe 
unități de 
învățare. 
Planificarea 
orarului în 
funcție orarul de 
bază al claselor 
implicate. 
 
 
 
Stabilirea 
datelor precise 
de folosire a 
fiselor pentru 
săptămâna ce 
urmează. 
 
 
 
Identificarea 
cărților de 
geografie din 
bibliotecă 
necesare 
studiului și a 
principalelor 
site-uri cu date 
geografice. 

 
 
Să mă ocup 
din timp, să 
nu mai amân, 
pentru ca în 
momentul 
începerii 
proiectului 
totul să fie 
pregătit. 
 
 
 
Gestionarea 
corectă a 
timpului. 
 
 
 
 
 
Neîntrerupere
a studiului. 
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355. ÎNVĂŢAREA PRIN FASCINAŢIE 

 
Groşan Rodica Ana 

Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca 
 
 La întrebarea: Care sunt instrumentele dvs. preferate de predare?, profesorul Gabriel 

Săndoiu de la  Colegiul Național Sf. Sava, a răspuns:,,Eu am susținut dintotdeauna că există o 
singură metodă de predare: predarea prin fascinație. Iar condițiile care se cer îndeplinite sunt două și 
e banal de văzut care sunt acestea: 

1. să îți placă năprasnic drăciile cu care te ocupi profesional, cutare și cutare arhitectonici 
conceptuale;  

2. să îți placă îngrozitor de tare plozii în mințile cărora e să intre ce le dai. Altceva nimic. ” 
Pornind de la cele spuse de domnul profesor şi într-o permanentă căutare de metode 

atractive pentru învăţare, am ajuns la cateva metode moderne care îi atrag pe majoritatea elevilor 
participanţi la procesul educativ.  O realitate a zilelor noastre este tehnologia. Viitorul pentru 
generaţiile de elevi din prezent va fi avansul tehnologic în toate domeniile. De aceea împreuna cu ei 
trebuie să învăţăm să ne pregătim pentru viitor. 

O metodă care responsabilizează deopotrivă elevii şi cadrul didactic îşi face loc în piaţă. 
Este vorba despre o metodă de predare cu ajutorul blogului. Dacă le spui elevilor că tema 

studiată în clasa sau acasă va fi citită de un public, nu numai de profesor şi părinţi, copiii devin mai 
serioşi în activitatea lor şcolară fiindcă au un motiv pentru care fac o temă, altul decât o notă, iar 
aceasta metodă are succes indiferent de vârsta elevilor, de specializarea în care sunt pregătiţi.  

Putem folosi blogul şcolii, site-uri precum  WordPress unde să postăm lucrările copiilor şi 
efectul este fantastic fiindcă le crează o audienţă şi un motiv pentru care să scrie. Copiii vor tot 
timpul să ştie de ce trebuie să facă o temă, care îi este utilitatea, iar dacă au un număr de accesări, 
imediat se arată mai interesaţi de munca lor. Se pot folosi şi platformele educaţionale online şi nu în 
ultimul rând ,cine vrea să încerce ultime noutăţi în materie de educaţie online poate să acceseze 
cursurile online de pe site-uri precum Udacity, Coursera şi EdX, unde pot învăţa despre aproape 
orice, de la cum să dezvolte o aplocaţie de mobil până la istoria antichităţii. Pentru  eficienţa 
învăţării metoda trebuie asociată cu una sau mai multe metode moderne de învăţare. O metodă care 
merită amintită este metoda R.A.I.  

Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele 
cuvintelor: Răspunde; Aruncă; Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei 
secvenţe de lecţie, profesorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi 
uşoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată 
celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui 
coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării 
adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a 
pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o 
întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria 
întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu 
au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a 
celor mai bine pregătiţi. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, 
când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, 
de către cadrul didactic, ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a 
reactualizării ideilor ancoră. 

 
Pot fi sugerate următoarele întrebări: 
• Ce ştii despre ....................................? 



• Care sunt ideile principale ale lecţiei .................? 
• Despre ce ai învăţat în lecţia ........................? 
• Care este importanţa faptului că..................? 
• Cum justifici faptul că .................................. ? 
• Care crezi că sunt consecinţele faptului ..................? 
• Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată...................? 
• Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .........................? 
• Cum consideri că ar fi mai avantajos să....... sau să...................? 
• Ce ţi s-a părut mai interesant...............................? 
• De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 
• Aplicatiile practice a ceea ce ai invăţat? 
Întrebările pot să devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele. Metoda 

R.A.I. este adaptabilă oricărui tip de conţinut . Elevii sunt încântaţi de această metodă -
joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca 
o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback 
rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare-
învăţare. Se desfăşoară în scopuri constatativ– ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă 
sau calificativ. Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. 
Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi 
cel mai potrivit răspuns. Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt 
încurajaţi, comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât 
învăţarea cât şi evaluarea. 

În procesul de predare-învăţare e nevoie de implicare şi voinţă din partea tuturor 
participanţilor cu atât mai mult din partea cadrului didactic. El are o responsabilitate mare în 
formarea viitorilor adulţi aşa cum frumos spunea Petre Ţuţea:  „Mi-ar fi placut sa fiu profesor. 
Profesorul este fabricant de oameni. Profesorul semănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din 
noroi, îl spală şi face mobilă de lux.” 
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356. CADRUL DIDACTIC- MODERATOR SAU FORMATOR? 
 

Corban Elena-Lămăița 
Liceul Teoretic “Spiru Haret” Moinești 

 
În cariera mea de cadru didactic, am întâlnit cel puţin două categorii de situaţii educaţionale 

în care comunicarea interculturală a depins în foarte mare măsură de activitatea cadrului didactic, în 
două ipostaze diferite, aceea de moderator și de formator. Abordarea didactică a celor două ipostaze 
implică, după părerea  mea, în egală măsură, pregătirea pedagogică modernă, dar și o serie de 
abilități pe care doar experiența personală și ataşamentul faţă de această profesiune le pot oferi. 

Astfel, cadrul didactic este un moderator al comunicării interculturale, în situaţia în care în 
colectivul de copii cu care lucrează sunt diferenţe individuale şi de grup, există o diversitate 
culturală complexă legată de individ (vârstă, sex, stare materială, categorie socială) şi de grup 
(diversitate etnică, religioasă, legată de tradiţii sau de mediul social –rural/urban). În această situaţie 
impactul intercultural este evident şi nemijlocit, valorile culturale constituie zestrea cu care intră 



fiecare copil în colectivul respectiv, iar cadrul didactic este moderatorul acestui impact, acestui 
schimb de informaţii şi cultură inevitabil,  acestui transfer cultural nemijlocit,  care până la un punct 
se desfăşoară peste tot în societate. Diferenţa majoră este că în acest caz comunicarea are loc între 
copii,  în procesul educativ, că acum se pun bazele individului de mai târziu şi în acest caz nimic nu 
trebuie lăsat la voia întâmplării. 

Experienţa didactică mi-a demonstrat că încă de la formarea colectivului de copii,  de la 
primirea fiecărui nou venit, odată cu participarea la primele activităţi,  indiferent de tematica şi 
domeniul abordat, acceptarea, ca prim pas în comunicarea interculturală, depinde în foarte mare 
măsură de medierea cadrului didactic, de tratamentul egal şi nediscriminatoriu,  de ascultarea cu 
atenţie şi  seriozitate egală a fiecărui copil.  Prin această atitudine, prin această abordare, având în 
vedere calitatea de mentor,  de instructor, de coordonator,  prin puterea exemplului personal,  se 
realizează de la început integrarea firească în colectiv a fiecărui copil,  ca entitate,  cu tot bagajul 
cultural pe care îl posedă. Mai departe, prin natura lor, copiii, odată acceptaţi ca atare, se afirmă 
cultural pe măsură potenţialului, aptitudinilor şi talentului, iar comunicarea interculturală tinde spre 
un echilibru firesc, valorile şi demersurile formative ajung la fiecare în parte, fără a afecta 
identitatea specifică. Însăşi copii constată că sunt asemănători în a deveni mai buni, mai performanţi 
în aptitudinea şi talentul lor,  că pot contribui fiecare la realizarea activităţilor şi că acest lucru 
contează şi este apreciat de colegi şi profesor, că patriotismul de exemplu,  nu ţine seama de 
etnie,  de vârstă,  de sex sau religie,  că respectul faţă de comunitate,  faţă de mediu, faţă de istoria 
patriei sau faţă de natură sunt valori ale tuturor, că binele sau răul au aceeași semnificație, iar munca 
și efortul sunt calea spre împlinirea dorinţelor şi idealurilor fiecăruia. Abia acum rolul de moderator 
este foarte important, pentru păstrarea acelor diferenţe  în condiţiile promovării valorilor universale. 

Concret, depinde de cadrul didactic ca în activităţile desfăşurate să răzbată 
identitatea,  diversitatea şi multiculturalismul. Copiii vin de la sine cu propuneri, mai ales în 
condiţiile non-formale, în care creativitatea şi abilitatea de comunicare au frâu liber şi neîngrădit, iar 
acceptarea acestora, toleranţa respectul faţă de diversitate, vine de asemenea tot din partea 
colectivității, neimpusă, ca urmare a unui proces permanent de mediere, în care abordarea trebuie să 
fie echivocă, încurajantă dar prudentă, suport al liberului arbitru fără a impune,  ordona sau 
ierarhiza proporţional. Cadrul didactic în acest caz utilizează un arsenal de expresii care doar 
asigură un cadru de comunicare, doar mediază, încurajează dialogul, asigură acordul şi suportul 
necesar desfăşurării personalităţii. Diversitatea interculturală este percepută prin curiozitatea 
specifică vârstei copiilor,  prejudecăţile se topesc repede,  modelele culturale sunt percepute ca 
aparţinând întregului colectiv, reuşitele sau eşecurile sunt comune,  iar  autoevaluarea din ce în ce 
mai obiectivă.  

În acelaşi timp, există situaţii în care comunicarea interculturală trebuie formată, educată, 
prin activităţile organizate, sunt de această dată trasate intenţionat repere interculturale, cadrul 
didactic este elementul activ, formator al comunicării interculturale. Este astfel cazul impactului cu 
alte culturi şi civilizaţii cu care copiii  nu vin în contact direct, comunicarea este prin import al 
diversităţii, prin acceptarea de la distanţă a diferenţelor, prin modelarea unei atitudini tolerante 
interculturale, în special pe baza simulării unui contact intercultural,  dar în acelaşi timp cu 
obţinerea unui rezultat similar unui contact real. Pentru rolul formator, cadrul didactic trebuie să fie 
foarte bine pregătit,  să cunoască foarte bine diverse culturi şi particularităţile lor,  să trezească prin 
situaţii pregătite şi derulate minuţios curiozitatea copiilor,  participarea şi comunicarea 
interculturală. Acest gen de comunicare are nevoie de un prilej, de un scop şi de un anumit calendar, 
iar eu am utilizat în acest sens diversele activităţi organizate în colaborare şi parteneriat cu cadre 
didactice,  copii şi instituţii din alte zone geografice şi etnice, inclusiv din afara spaţiului naţional 
dar şi din domenii educaţionale diverse, care implică un comportament de grup specific, o cultură 
ocupațională cu grad ridicat de diversitate (poliţie, pompieri, SMURD, ISU, mediul academic şi 
ştiinţific, unităţi sanitare şi de cercetare). În acest caz, copiii realizează comunicarea interculturală 
sub îndrumarea cadrului didactic, profesorul stabileşte conduita, activitatea, aportul de cunoştinţe şi 
impactul.  Rolul determinant în comunicare este al cadrului didactic, prin organizarea, desfăşurarea 
şi evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate,  iar activitatea acestuia mai ales în spectrul 



educativ nonformal este de cea mai mare importantă. Necesită o foarte bună pregătire teoretică şi 
practică, experienţă şi abilităţi de comunicare deosebite pentru a fi un succes. Copiii  percep foarte 
repede orice abatere,  orice disfuncţionalitate, iar acest lucru este de natură să compromită procesul 
educativ. 

Pe baza experienţei acumulate am constatat că de fapt orice prilej poate fi folosit ca factor 
educativ intercultural/multicultural,  cel puţin pentru atingerea ţintelor de acceptare şi toleranţă a 
diferenţelor, dar în învăţământul nonformal latura afectivă şi empatică, componentă puternică de 
educaţie pentru viaţă nu permite nici o eroare sau eşec. Succesul activităţilor cu caracter 
educativ,  de voluntariat, ecologice, sau/şi artistice  garantează concomitent şi reuşita  comunicării 
interculturale, dacă sunt create şi organizate astfel încât să cuprindă schimb intercultural de calitate. 

În concluzie, una din cele mai puternice componente ale educației 
interculturale/multiculturale, ca tendinţa necesară şi obligatorie în învăţământul modern, respectiv 
activitatea extraşcolară organizată în instituţii de învăţământ specializate, garantează pregătirea 
pentru viaţă a tinerei generaţii, în spiritul valorilor europene moderne,  în măsura în care cadrul 
didactic are pregătirea şi înzestrarea necesară atât ca moderator cât şi ca formator al comunicării 
interculturale. 
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357. PROMOVAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ- 
ŢINTĂ STRATEGICĂ A MANAGERULUI ŞCOLAR 

 
Prof. Nuţu Monica Oana  

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna  
 
Marile progrese în domeniul psihologiei pedagogice au fost stimulate de permanentele 

provocări ale şcolii, între care trebuie menţionate: eşecul şcolar, handicapul cultural, inadaptarea 
şcolară şi socială, dar şi nevoia de a maximaliza continuu reuşita şcolară în scopul securităţii 
profesionale ulterioare şi adaptării la viaţa adultă. Cercetările privind factorii reuşitei şcolare 
decelează o serie de variabile de structură şi altele de practică, acestea fiind sistematic corelate cu 
rezultatele elevilor. 

Clasa de elevi este, din capul locului, un colectiv în sensul larg. Ea devine colectiv în sens 
restrâns pe măsură ce depăşeşte stadiul de grupare administrativă şi devine un grup social, un sistem 
în care elementele interacţionează şi coparticipă conştient la realizarea finalităţii sistemului. Clasa 
de elevi este la început cadrul în care se exercită influenţa educativă a şcolii asupra individualităţilor 
în formare. Ea devine un colectiv în sens restrâns în măsura în care ea însăşi dobândeşte funcţii 
educative.  

 Abandonul şcolar nu poate fi asimilat în totalitate ca etilogie climatului educaţional. Sunt 
însă semnale de tip investigaţional care arată că poate fi stabilită o corelaţie semnificativă între 
procesele manageriale negative, cu efect în alterarea şi deprecierea climatului educaţional şi 
abandonul şcolar. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 
dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

• Educaţia informală, reprezentând influenţa incidentală a mediului social, transmisă prin 
situaţiile vieţii de zi de zi. Ne referim aici la educaţia în familie, dar şi la influenţa 
comunităţii sociale, a grupurilor de prieteni, a mass-mediei (în special a televiziunii). Deşi 



lipsite de o structurare precisă şi de o proiectare sistematică, toate acestea au totuşi o mare 
forţă de înrâurire. 

• Educaţia non-formală, care se realizează fie sub egida unităţilor din sistemul învăţământ, fie 
în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ, independente de sistemul de învăţământ dar 
ale căror obiective educaţionale sunt în consonanţă cu cele ale şcolii. 
Atât în cadrul non-formal, cât şi în cel informal, apar numeroase tipuri de situaţii cu efect 

formativ. Între aceste situaţii există raporturi multiple. O situaţie din cadrul informal, ca, de 
exemplu, o vizită cu părinţii la un muzeu sau la o expoziţie organizată în localitate, poate deştepta 
interese artistice sau tehnice al copilului, care vor fi satisfăcute apoi în cadrul non-formal al unui 
cerc din şcoală. Aceste interese se pot răsfrânge apoi în activitatea informală a unui grup spontan de 
prieteni, care au înclinaţii în domeniul respectiv. O emisiune radiofonică sau un spectacol de teatru 
(deci tot situaţii informale) pot sugera elevilor activităţi interesante în cadrul extradidactic (un 
spectacol şcolar, de exemplu). Menţionăm aceste relaţii pentru a preciza că o activitate 
extracurriculară nu poate fi înţeleasă în afara câmpului educaţional care o generează. 

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. în 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea acestor interdependenţe. Părinţii se 
întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Când profesorii şi conducerea sunt dornici să-i atragă pe 
părinţi, atunci rezultatele copiilor se îmbunătăţesc. Există multe iniţiative promiţătoare care 
demonstrează căile inovative de a îndrepta familiile către procesul de învăţământ. Prin astfel de 
eforturi, precum şi altele asemănătoare, şcolile vor obţine un sprijin şi mai mare din partea părinţilor 
şi se va observa mai clar progresul elevilor. 

Complexitatea creşterii şi educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, sprijin şi din 
partea comunităţii. Programele sponsorizate - de grupurile comunităţii şi de oamenii de afaceri, de 
instituţiile religioase, de organizaţiile de caritate şi de diverse fundaţii - sunt importante în întărirea 
relaţiilor dintre familie şi şcoală. 

Pentru binele generaţiilor următoare toţi trebuie să lucrăm împreună pentru a construi toate 
acestea. 

Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii 
să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa 
învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi al 
relaţiilor şcoală-familie şi va solicita cooperarea întregii comunităţi. 

În aceste condiţii se impune ca necesară accesarea fondurilor în vederea obţinerii de 
performanţe şcolare. 

În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington, în 17 aprilie 2015, între 
Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în 
data de 14 octombrie 2015 a intrat în efectivitate Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), 
implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul ROSE, în valoare 
totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 
ani, în intervalul 2015 – 2022. Acest proiect a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv 
strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație 
și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin 
la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii 
a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot 
parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. 
Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene 
aprobate pentru perioada 2014-2020. 



Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 
învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate 
în cadrul proiectului. 

Implementarea acestui proiect în cadrul liceului nostru a presupus munca în echipă pentru 
stabilirea obictivelor specifice, a activităţilor care să asigure obţinerea de rezultate optime.  

La nivelul Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” analiza SWOT a mediului intern pe 
perioada 2011-2016 a pus în evidenţă următoarele aspecte: rata crescută a absenteismului; 
indiferenţa elevilor faţă de programele de învăţare şi abandonul şcolar; posturi insuficiente de 
pshiholog școlar, corelate cu numărul mare de elevi din școală și în special cu numărul mare de 
elevi cu CES; existența unor cauze externe care contribuie la menținerea ratei de absenteism și 
abandon școlar (plecarea părinților în străinătate, sărăcie, șomaj etc.). 

ANALIZA P.E.S.T.E. 
CONTEXTUL POLITIC: Alinierea învățământului românesc la standardele internaționale 

– consecință a integrării României la Uniunea Europeană – este de așteptat să conducă la 
diminuarea centralismului, birocrației și corupției. 

CONTEXTUL ECONOMIC: Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are 
consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al 
materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală 
(rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor 
factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres si absenteism ridicat (chiar în rândul 
elevilor de gimnaziu) până la abandonul şcolar. 

Amenințare: șomajul și sărăcia determină, la nivel local, accentuarea tendinței 
adolescenților spre acte de delincvență, precum și părăsirea timpurie a școlii. 

CONTEXTUL SOCIAL: Este necesar să continuăm proiectele începute în anul școlar 
trecut, mai ales că acestea sunt în sprijinul elevilor cu situații speciale, ai celor cu venituri modeste, 
ai căror părinți nu se pot implica într-o mai mare măsură în efectuarea temelor. Școala noastră, 
împreună cu autoritatea locală, și-au intensificat eforturile pentru a sprijini elevii pentru continuarea 
studiilor. 

Ameninţare: slaba implicare a asociației de părinți în sprijinirea unității de învățământ. 
CONTEXTUL TEHNOLOGIC: Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a 

globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologilor avansate presupune utilizarea maximală a 
resurselor IT de care dispun unităţile şcolare. În anul şcolar 2016-2017 se va urmări dezvoltarea 
competenţelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice 

Amenințare: uzura morală și fizică rapidă a echipamentelor IT, rezistența la schimbare din 
partea cadrelor didactice.  

CONTEXTUL ECOLOGIC: Existența indicatorilor de poluare ridicaţi în privinta calității 
aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea general de sănătate şi confort a locuitorilor, 
dar mai ales a copiilor, a dus la implementarea de către Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” 
Cumpăna a unui program cu tematică privind protecția mediului, în parteneriat cu Primăria și 
Consiliul local Cumpăna.  

Alături de familie, şcoala reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii, 
facilitând învăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. Disfuncţiile 
manifestate în funcţionalitatea ei contribuie într-o măsură semnificativă la geneza devianţei şcolare 
şi, prin aceasta, la favorizarea conduitelor delincvente în rândul copiilor şi tinerilor.  

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 80 de elevi ai Liceului Tehnologic „Nicolae 
Dumitrescu”. Estimarea grupului a luat în calcul mişcarea elevilor din diferite cauze, fie în alte şcoli 
din ţară /străinătate, fie în servicii temporare. Grupul este alcătuit din 49 de fete şi 31 de băieţi. 
Dintre aceştia, 35 (20 de fete şi 15 băieţi) provin din familii cu venituri mici. Elevii care au părinţii 
plecaţi în străinătate sunt 13 (5 fete şi 8 băieţi). Din grup face parte o elevă de altă etnie. Un elev 
este cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel, numărul estimat al elevilor participanţi în proiect, care 
aparţin grupurilor dezavantajate, este de 50 de elevi pe fiecare an . 



Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi profesorii liceului, părinţii elevilor, agenţii 
economici, comunitatea etc. 

Profesorii vor avea satisfacţia că munca la catedră cu elevi motivaţi se va reflecta în 
rezultate bune la examenul de bacalaureat, părinţii elevilor vor resimţi un real sprijin în formarea 
copiilor lor, iar comunitatea va avea un număr considerabil de tineri responsabili. 

Şcoala, ca instituţie, va deveni un exemplu prin diseminarea rezultatelor obţinute în urma 
acestui proiect. 

Interacțiunea elevilor instituției cu alți elevi din alte instituții județene, naționale, 
internaționale, implicarea oamenilor de succes din domeniul serviciilor  în activitatea școlii şi 
creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor ÎPT în domeniul de calificare absolvit va creşte  rata de 
absolvire a liceului cu 5% în fiecare an şcolar.  

Colaborarea permanentă între diriginţi, psihologul asociat al şcolii şi partenerii educaionali; 
asigurarea logisticii necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice şi practice şi prin utilizarea 
strategiilor activ-participative de predare-învăţare-evaluare în activitatea cadrelor didactice la clasă. 
va creşte cu 10 % promovabilitatea la examenul de Bacalaureat în fiecare an şcolar cuprins în 
proiect. 

Atât părinţii, cât şi educatorii, au un interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin 
sistemul de legături care să le faciliteze reuşita. Nimeni nu trebuie să se îndoiască de acest aspect, 
însă conceptualizarea şi operaţionalizarea legăturilor familie - şcoală a fost realizată în moduri 
diferite de practicieni, creatorii de politici educaţionale şi cercetători, care au avut idei anume 
referitoare la drepturile, rolurile şi responsabilităţile participanţilor la educaţie. Pentru unii, 
centrarea pe acest tip de cercetare, a constat în descrierea programelor şi a practicilor care să 
determine creşterea implicării părinţilor în activităţile legate de şcoală. În cadrul acestei literaturi se 
fac conexiuni între practică şi rezultate. Lucrările respective au caracter foarte pragmatic. În 
contrast, alţi autori se centrează pe interacţiunile părinţilor cu educatorii, pentru a pune în evidenţă 
dimensiunile puterii şi ale ideologiei. Ei oferă căi de problematizare a situaţiei, care implică noi 
moduri de gândire, în loc să direcţioneze către politică sau practică încă de la început. 

Termenul de parteneriat este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile, familiile, comunităţile 
împart responsabilităţile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de influenţă. Ele pot fi 
separate, în cazul în care instituţiile respective îşi alocă foarte puţin în ceea ce priveşte resursele, 
scopurile sau responsabilităţile, sau se pot suprapune creând un „spaţiu" pentru activităţile de 
parteneriat. 

Imaginea parteneriatului este încadrată într-un model de piaţă, al cărui scop  să genereze 
capital: „Avem acţiuni în parteneriat; suntem responsabili pentru resursele şi investiţiile noastre şi 
căutăm profitul" (Epstein, 1994). Elevii sunt plasaţi în centrul acestui model, fiind priviţi ca actori 
principali: „Parteneriatele şcoală-familie nu produc „elevi de succes”. Mai degrabă activităţile de 
parteneriat care includ profesori, părinţi şi elevi angajează, ghidează, energizează şi motivează 
elevii, aşa încât ei obţin singuri succesul." Ideea de bază este că grupurile investesc în şcolarizarea 
copiilor furnizându-le elevilor resursele şi cadrele motivaţionale pentru a alege strategii de succces. 
„Schimburile sociale, printr-o bună structurare a programelor, pot să producă capitalul uman şi 
social pe care-1 dorim ca rezultat din parteneriatele şcolii cu familia". 

Oamenii şcolii sunt responsabili de construirea unor strategii de parteneriat viabile. 
Comunitatea are obligaţia morală de a ajuta la formarea tinerei generaţii prin diverse 

modalităţi: organizarea de activităţi cultural-sportive, finanţarea unor proiecte educaţionale, 
asigurarea bazei materiale adecvate actului educativ etc. 

„Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat.” (Albert Einstein) 
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358. RECEPTAREA LITERATURII DRAMATICE ÎN ŞCOALĂ 
 

Prof. Strat Niculița 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui 

 
Ca ramură a artei, literatura are rolul de a sensibiliza cititorul şi de a-i stimula imaginaţia, 

proiectându-l în ficţional. Receptarea acesteia în şcoală reprezintă o provocare esenţială pentru 
profesorul de limbă și literatură română, vizate fiind metodele, procedeele şi mijloacele care ajută la 
stabilirea contactului direct al elevului cu opera literară. Prin urmare, este absolut necesar ca elevii 
să fie puşi cât mai des în contact cu texte specifice vârstei, în epoca informatizată în care trăim, din 
cauza accesului lejer la internet, existând riscul de a pierde contactul cu lectura directă a cărţii. 
Rolul de ghid în menţinerea acestui contact îi revine profesorului. El are obligaţia de a-i conduce pe 
elevi spre înţelegerea limbajului literar, care, ulterior, îi va ajuta să-şi formeze competenţele de 
comunicare indispensabile, în lumea contemporană, oricărui tip de activitate profesională, 
competențe prevăzute de programa şcolară în vigoare: „să se exprime corect, clar şi coerent în limba 
română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de 
comunicare”16 

Studiului operei literare îi sunt alocate, de regulă, mai multe ore, pornind de la lectura 
expresivă şi explicativă a textului, lectura aprofundată, comentarea unor secvenţe din opera studiată, 
interpretarea textului (plus definirea speciei literare, dacă este cazul), vizionarea de spectacol/film 
şi, eventual, evaluarea, dacă aceasta nu este inclusă în evaluarea sumativă a unităţii de învăţare. În 
general, studierea unei opere literare se focalizează pe un fragment (cel din manual), elevii având şi 
obligaţia de a citi integral textul. 

În structurarea lecţiei de literatură, profesorul trebuie să aibă în vedere anumiţi paşi: 
 selectarea modalităţilor de abordare adecvate; 
 alegerea metodelor şi procedeelor potrivite (conversaţia, lucrul cu manualul,  

problematizarea, brainstormingul, ciorchinele, învăţarea prin descoperire, metoda 
cadranelor, turul galeriei, lucrul în grupe etc.); 
 selectarea/întocmirea cu grijă a resurselor şi mijloacelor învăţării (manualul, auxiliarele,  

fişele de lucru etc.); 
 conceperea scenariului (stabilirea exactă a fiecărui moment al lecţiei, precum şi stabilirea  

activităţii elevului şi a profesorului). 
Împrumutând punctul de vedere al lui Judith Langer, Mariana Norel şi Florentina Sâmihăian 

oferă o sugestie interesantă de abordare a textului literar/nonliterar, vorbind despre patru relaţii care 
se pot stabili între cititor şi text: 

• a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului; 
• a fi în interior şi a explora lumea textului; 
• a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; 
• a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa17. 

                                                      
16 Programa şcolară pentru limba şi literatura română, cls. I-VIII. 
17 Norel, Mariana, Sâmihăian, Florentina, Didactica limbii şi a literaturii române (II), 2011, p. 58. 



Acestor relaţii le corespund anumite etape ale lecţiei şi se pot stabili, bineînţeles, şi în cazul 
textului dramatic. 

a) Cititorul pătrunde în interiorul textului 
În această situaţie, profesorul trebuie să folosească anumite metode care să le trezească 

elevilor interesul asupra textului şi să-i motiveze să-l citească. Astfel, în cazul operei literare O 
scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale, studiată în clasa a VIII-a, pornind de la titlu, elevii pot face 
predicţii în legătură cu tema textului. Un alt mod de a atrage atenţia asupra textului este de a le 
prezenta elevilor viaţa scriitorului, epoca în care a trăit şi a creat, opera sa, urmând apoi lectura 
expresivă şi explicativă a textului, inclusiv, pe roluri.  

b) Cititorul se află în interiorul textului şi explorează lumea care i se înfăţişează 
Acestei etape îi corespund descifrarea textului şi lectura aprofundată. Elevii se edifică în 

legătură cu forma şi structura operei dramatice, însuşindu-şi noţiuni noi de teorie literară (act, scenă, 
indicaţii scenice, replici), rezolvă exerciţii de fonetică şi de morfologie, stabilind formele literare 
sau corecte ale unor cuvinte din text, sau de frazeologie, explicând, cu ajutorul unui dicţionar, 
sensul unor expresii (a trage condeiul, dacă nu curge, pică). De asemenea, elevii sunt familiarizaţi 
cu particularităţile textului dramatic: decorul, personajele-tipuri umane, modalităţile de comunicare 
specifice (dialogul, monologul dramatic, interogaţia retorică, exclamaţia retorică), formele 
comicului, specifice comediei (umorul şi ironia). 

c) Cititorul păşeşte înapoi şi regândeşte datele pe care le deţine 
Acest tip de relaţie include interpretarea textului. Elevii vor rezolva exerciţii care să-i 

conducă la semnificaţiile textului literar, caracterizând personajele, comentând anumite secvenţe 
sau raportând textul dramatic la alte opere literare studiate, pentru fixarea şi consolidarea noilor 
cunoştinţe asimilate. 

d) Cititorul iese din text 
Elevii reflectează asupra textului, încercând să înţeleagă cum şi unde ar putea aplica ceea ce 

au învăţat (dramatizarea/vizionarea de spectacol i-ar putea ajuta în acest sens). 
Pe de altă parte, referitor la tehnica receptării operelor dramatice, Constantin Parfene 

prezintă câteva etape care trebuie avute în vedere în studierea acestui tip de text: 
 convorbirea orientativă;  
 lectura expresivă;  
 receptarea estetică treptată;  
 exerciţii de dezvoltare şi evaluare a receptivităţii18.  

a) Discuţia orientativă se poate referi la anumite aspecte ale structurii operei dramatice, la 
sursele de inspiraţie sau la relaţia societate-sentimentul tragic/comic. Totodată, profesorul 

poate reactualiza informaţii despre alte opere literare studiate la clasă, în vederea realizării unei 
paralele (asemănări/deosebiri), insistând pe procedeele de transformare a vorbirii indirecte în 
vorbire directă.  

b) Lectura expresivă se va face, în special, de către elevi, pe roluri (profesorul intervenind 
acolo unde este cazul, corectând sau accentuând anumite cuvinte). Astfel, prin exerciţii de 

lectură expresivă, se pot contura anumite caracteristici ale personajelor (concepţie, atitudine, 
morală, ticuri) sau o posibilă viziune regizorală, care poate fi aplicată cu prilejul serbărilor şcolare. 
Referindu-ne la O scrisoare pierdută, de I.L.Caragiale, putem aduce în discuţie scena II din actul I, 
din care reiese, atât din mimică şi gestică, cât și din mesajul textului că personajul nu este chiar aşa 
de ingenuu cum pare din discuţia cu Tipătescu: „Grea misie, misia de poliţai...Şi conul Fănică cu 
coana Joiţica mai stau să-mi numere steagurile...Tot vorba bietei neveste, zice: <<Ghiţă, Ghiţă, 
pupă-l în bot şi papă tot, că sătulul nu crede la ăl flămând...>> Zic: curat! De-o pildă, conul Fănică: 
moşia moşie, foncţia foncţie, coana Joiţica, coana Joiţica: trai, neneaco, cu banii lui 
Trahanache...(luându-şi seama) babachii...Da’ eu, unde? Famelie mare, renumeraţie după buget 
mică. (Şade în fund pe un scaun la o parte.)” 

 Este indicat ca elevii să fie antrenaţi în lectura pe roluri atât înainte, cât şi după vizualizarea 
spectacolului, pentru a se remarca progresul realizat. 
                                                      
18 Constantin Parfene, Literatura în şcoală, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 240. 



c) Receptarea estetică treptată. Se va avea în vedere „o sinteză de perspective asupra  
textului, într-o strategie didactică flexibilă” 19 : structura acţiunii, personajele, elementele 

caracteristice discursului, procesul receptării fiind organizat, aşa cum am mai spus, pe parcursul mai 
multor ore (descifrare, lectură aprofundată, interpretare), culminând cu vizionarea spectacolului 
teatral/crearea de către elevi a spectacolului dramatic. 

d) Exerciţii de cultivare (evaluare) a receptivităţii. Pe lângă exerciţiile din manual/auxiliare,  
profesorul poate îmbogăţi registrul de sarcini care să-i ajute pe elevi în procesul de receptare 

a textului dramatic: 
 redactarea compunerilor în care elevul să-şi exercite talentul propriu de creare a unei  

opere dramatice;  
 redactarea compunerilor descriptive (decorul, personajele);  
 realizarea ilustraţiilor de text/personaj;  
 lectura pe roluri;  
 realizarea spectacolului, în care regizorul să fie chiar un elev (supravegheat, 

bineînţeles,  
de profesor);  
 discutarea spectacolului după vizionare, făcând referiri la concepţia regizorală, la 

jocul  
actorilor, la scenografie etc. 
Concluzie 
Demersul metodic al prezentei lucrări are în vedere aprofundarea literaturii dramatice 

studiate conform programei școlare, ceea ce ar putea să-i ajute pe elevi să se exteriorize mai mult, 
să comunice mai uşor şi mai eficient, dezvoltându-şi competenţele de exprimare orală şi scrisă 
vizate de curriculumul naţional, bazat pe modelul comunicativ-funcţional. 
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359. ACTIVITᾸȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI CONTRIBUȚIA LOR ȊN FORMAREA 
PERSONALITᾸȚII ELEVILOR 

 
Prof.Gheorghe Maria-Cornelia 

Colegiul Economic “Petre S. Aurelian”, Slatina,Olt 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Scopul 
                                                      
19 Ibidem, p. 241. 



activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și 
utile. Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea 
numărându-se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau 
înainte și aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. 

Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua 
respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste 
aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că 
programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în 
desfășurarea activităților extrașcolare? 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind 
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. 

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă 
după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut o dată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. (Dicţionarul limbii române pentru elevi, 1983). 
Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în 3 tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se întâlneşte 
zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine 
majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile 
educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 
interese, în mod particular pentru fiecare persoană. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept 
„libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea 
de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al activităţilor; caracterul personal, întrucât 
încurajează virtuţile dezinteresate; aracterul hedonist, întrucât generează satisfacţie. 

Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă 
în posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se 
realizează prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, 
care se concretizează în îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea 
capacităţii de autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului 
participativ (Vasile Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

În România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, 
cum ar fi: sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, 
olimpiade, competiţii sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, 
activitatea pe cercuri din cadrul palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul 



educaţiei formale, sunt coordonate de profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol 
secundar, de moderatori sau coordonatori. 

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi 
formele de realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în 
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă 
răspunsuri concrete  la cerinţele fixate; permite momente de abstractizare, prin utilizarea 
cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor; 
facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri şi inter-disciplinar; scoate din 
educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. 

Studiile au arătat că tinerii care participă în activităţi extracuriculare au rezultate mai bune la 
școală și dezvoltă un interes sporit pentru viaţa lor profesională. Lasă-i lui posibilitatea de a alege ce 
programe vrea să urmeze sau cum preferă să își petreacă timpul liber. Oferă-i opţiuni din care să 
poată alege, cu condiţia să i le prezinţi într-un mod atractiv, potrivit vârstei lui. 

Pe langă beneficiile enumerate anterior, putem să amintim de: eliberarea stresului cotidian- 
da, chiar și la o vârstă fragedă copiii pot experimenta senzaţii de stres sau disconfort-,  ajută la 
dezvoltarea capacităţii de empatie, a spiritului de echipă și a creativităţii. Uneori, activităţile 
extracurriculare se pot transforma în adevărate cariere. Copiii au capacitatea de a înţelege, încă de 
mici, care sunt interesele lor pentru a avea o viaţă împlinită. Activităţile extrascolare ajută copiii să-
și descopere talentele ascunse. Luând parte la astfel de acţiuni, tânărul va înţelege nevoia unui stil 
de viaţă sănătos, echilibrat, între pasiune și job. Și va alege, mai târziu, să facă din pasiunea lui un 
stil de viaţă. 

Acţiunile educative desfășurate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în 
întâmpinarea diferitelor interese ale elevilor, care sunt  implicaţi direct în proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor. 

 
Bibliografie: 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ” 

 
 

360. UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ 
 

Prof.înv.primar Martin Mariana  
Şcoala Gimnazială Nr.142 București 

 
Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea ce 

priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, modificând radical 
rolul învăţătorului. Acesta devine un factor decisiv în dezvoltarea personalităţii elevilor. 

 Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a 
veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 
fundamentală. 

 Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de programele 
informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate 
evidentă presupusă de această prioritate. 

 Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 
Pornind de la cuvintele lui Lord Thomas Dewar, că „Minţile sunt ca paraşutele; funcţionează cel mai 

bine când sunt deschise”, am considerat că noi, dascălii, trebuie să le oferim elevilor noştri, instrumentele de 
lucru specifice mileniului III. Acestea au menirea să le deschidă mintea, să dea frâu liber imaginaţiei, să le 
dezvolte creativitatea, dar şi să faciliteze realizarea scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale: 

-sensibilizarea în vederea desfăşurării activităţii didactice; 
-comunicarea, transmiterea, demonstrarea-ilustrarea noului; 
-înţelegerea noului; 



-aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice; 
-fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe; 
-verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. 
Necesitatea de a utiliza în şcoală calculatorul este evidentă într-o lume în care tehnologia 

informaţională şi-a făcut loc în toate sectoarele de activitate. 
Studiile făcute în ultima vreme arată că integrarea noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale în 

practica şcolară asigură performanţe superioare la un număr mai mare de elevi, decât predarea tradiţională; în  
acelaşi timp, elevii învaţă semnificativ mai bine cum să înveţe. 

Prin utilizarea graficii pe calculator, tehnoredactarea computerizată a unor afişe, pliante, cărţi 
poştale, reviste şcolare elaborate de elevi, dezvoltăm în mod real creativitatea acestora. 

De asemenea, este cunoscut interesul absolut al tuturor copiilor, de la vârste chiar foarte fragede, 
pentru operarea şi jocul pe calculator, astfel încât am considerat oportună achiziţionarea la clasă a unui 
calculator şi a unui videoproiector care să satisfacă în acelaşi  timp nevoia de joc, dorinţa de a manipula 
tehnologia modernă a informaţiei, instruirea şi dobândirea de abilităţi, toate având ca finalitate obţinerea 
unor materiale informative ce pot fi utilizate în cadrul altor activităţi precum şi un interes mai mare pentru 
activitatea de învăţare, formare de priceperi şi deprinderi, de comunicare. 

Acest lucru a fost agreat de elevi şi părinţi, dovada constituind-o răspunsul dat de către părinţii 
elevilor într-un chestionar adresat la începutul anului şcolar. Răspunsul „DA” a fost dat în proporţie de 
100%. Astfel, după o lună, calculatorul şi videoproiectorul şi-au găsit locul potrivit în clasa noastră. De 
atunci a început să se schimbe totul. Azi mă gândesc la anii ce au trecut şi-mi dau seama ce mult mi-a 
schimbat calculatorul munca la clasă. Azi parcă nici nu-mi mai amintesc cum era inainte. 

Primele lecţii de editare în Word s-au desfăşurat concomitent cu începutul perioadei abecedare, 
consolidând literele de tipar prin utilizarea tastaturii calculatorului, activitate care înlocuieşte cu succes 
alfabetarul. Elevii au învăţat să scrie cuvinte, să modifice mărimea, culoarea, fontul literelor, să şteargă, să 
salveze, să-şi creeze folderul propriu în care au adăugat documente sau au continuat un document anterior. S-
au scris apoi propoziţii şi am început inserarea imaginilor în documente. Unii dintre ei erau deja experţi 
pentru că învăţaseră încă de mici şi de aceea m-am folosit de cunoştinţele lor, solicitându-le ajutorul în 
demersul meu didactic. 

La  limba română, matematică şi ştiinţe, de un real folos mi-au fost: „Abecedarul interactiv”, 
„Cifrele”, „Hai la şcoală!”, „Ţapul inventator”, „Ţapul Ţicu merge la şcoală”, „Vreau să ştiu despre 
animale”, „Peticel descoperă lumea” , dar şi alte materiale realizate de colegii de pe DIDACTIC, cărora le 
mulţumesc din suflet. Ei mi-au întins o mână de ajutor în perioada în care calculatorul era încă o necunoscută 
pentru mine. Azi, mă bucur că, prin intermediul materialelor mele, îi pot ajuta şi eu. 

Folosirea CD-urilor: „Clopoţelul magic”, „Cutiuţa muzicală”, „Cântece pentru copii” şi altele au 
antrenat elevii, invitându-i la cântec şi dans. Orele de educaţie muzicală au devenit plăcute şi cu nici un chip 
nu mai pot „sări „ peste ele, aşa cum, spre ruşinea mea, mai făceam altădată. 

La educaţie plastică calculatorul e nelipsit. Materialele găsite pe internet sunt o sursă permanentă de 
inspiraţie şi de înţelegere a noţiunilor specifice acestui obiect de studiu.  

Folosirea calculatorul a devenit o recompensă pentru cei mai harnici elevi. Rezolvarea corectă a unui 
exerciţiu sau a unei probleme dificile este recompensată cu  o navigare de 10 minute pe internet. O citire şi o 
povestire frumoasă a unei lecţii le dă posibilitatea să deseneze în Paint. Şi                        exemplele ar putea 
continua.  

Consider că formarea capacităţii de a utiliza calculatorul este benefică elevilor, atât în activitatea 
şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin relaţionarea cu lumea oferită de acest 
instrument de lucru al mileniului al III-lea. 
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SECȚIUNEA II.  
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  
(proiecte didactice, proiecte educative, aplicaţii practice, prezentări în PowerPoint, activități 

extrașcolare, opționale, auxiliare, reviste care se încadrează în tema simpozionului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



361. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
 

Prof.inv.prescolar Oprisor Adriana 
Grădiniţa cu program prelungit nr.1 C.N Gib Mihaescu Dragasani 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa cu program prelungit nr.1 C.N Gib 

Mihaescu Dragasani 
CADRU DIDACTIC: Prof.inv.prescolar Oprisor Adriana 
GRUPA: nivel I-grupa mijlocie 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: “Din lumea celor care nu cuvântă-insecte“ 
SUBTEMA: ”Minunata  lume a insectelor” 
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată ADP+ALA1+ADE(DS,DOS)+ALA2 
MIJLOCDE REALIZARE:joc didactic, aplicatie 
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi şi deprinderi 
FORME DE ORGANIZARE:individual, frontal si pe grupuri 
LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupa 
DURATA: 1 zi 
 
 SCOP:  
*verificarea si consolidarea cunostintelor si deprinderilor anterioare,  
*consolidarea cunostintelor referitoare la numeratia in limitele 1-5 
*consolidarea priceperii si deprinderii de a lipii si de a asambla diferite materiale cu scopul 

realizării unor produse simple precum și aprofundarea cunoștințelor legate de insecte.  
 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:  
 
I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):  
- Întâlnirea de dimineață: „Bun venit prieteni noi!” 
                            Salutul: ,,Buna dimineata,gaze mici!”  
                            Prezenta:”Panoul copiilor” 
                            Calendarul naturii 
 -Rutine:”Singurel imi fac ordine la locul de joaca”-deprinderi de munca gospodareasca 
-Tranzitii: Cântec : “ cantecului “Zum,zum, zum albinita mea!!”,”Daca vreau sa cresc 

voinic...” 
 
II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1):  
- Artă: ,,Măști de insecte” - decorare; 
Comportamente urmarite: 
     - să decoreze măștile de insecte;  
     - să utilizeze corect instrumentele de lucru.  
Materiale didactice: măști din carton, creioane colorate. 
- Joc de masă: ,,Reconstituie imaginea – insecte”.  
Comportamente urmarite: 
    - să asambleze piesele jocului, reconstituind imaginea; 



    -să denumească insecta din imaginea reconstituită. 
Materiale didactice: puzzle imagini cu insecte 
- Stiinta: „Imagini cu insecte”-denumire si sortare de imagini 
Comportamente urmarite: 
    -sa recunoasca si sa  denumeasca insectele; 
    -sa sorteze insectele dupa anumite criterii; 
Materiale didactice: jetoane cu insecte 
 
III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):  
1- DS(activitate matematica): 
-„Ajutam albina sa-si gaseasca stupul!”-joc didactic 
Obiective operationale: 
     - să identifice cifrele intre 1 si 5;                           
    - să raporteze constient numarul la cantitate si invers;  
    - să numere corect, în limitele 1-5, elementele grupei;  
    - sa formeze multimi cu 1-5 elemente;  
    - să realizeze coresondența de la 1 la 1, în limitele 1-5;  
    - să identifice vecinii cifrelor. 
Sarcina didactica: Copiii vor ajuta albina sa se deplaseze din floare-n floare si vor 

indeplinii sarcinile din plicurile colorate aflate sub fiecare floare. 
Regulile jocului: amplasarea cifrelor in ordinea crescatoare, indeplinirea dorintelor florilor 

in ordinea crescatoare  a cifrelor,deschiderea plicurilor cu sarcini in aceeasi ordine. 
Elemente de joc: surpriza, aplauze,miscarea,recompense. 
Materiale didactice:jetoane, cartonase cu cifre, buburuze,albinute, 

fluturi,flori, plicuri colorate 
2- DOS(asamblare si lipire): 
-„Prietenii albinutei din gradina primaverii”-fluturi,albine.buburuze     
Obiective operationale: 
   - sa combine materialul didactic primit potrivit temei; 
   - sa foloseasca corect tehnicile de lucru insusite anterior: indoire, lipire,    
      asamblare; 
   -sa parcurga in ordine etapele de lucru in vederea realizarii temei; 
   -sa gaseasca utilitate obiectelor realizate in cadrul activitatii practice. 
Materiale didactice:cartoane colorate, lipici, cosulete cu elemente decupate 

pentru confectionarea insectelor, fisa model 
 
IV. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA2):  
- ,,Albinuta si florile”-joc muzical 
Comportamente urmarite: 
-să interpreteze cântece cu text şi mișcare;  
-să coordoneze mişcările cu textul cântecului; 
-să recunoască floarea pe care s-a aşezat; 
-să coopereze în cadrul grupului;  
Materiale didactice: imagini cu flori şi albinuţa de jucărie 
Regulile de joc: Un copil va fi albinuţa, iar ceilalţi vor fi flori. La semnal, albina va zbura şi 

toţi cântă şi bat din palme; Trebuie să ghicească numele florii. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
            -Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, observația, demonstraţia, 

exerciţiul, munca independentă, problematizarea, invatarea prin descoperire, turul galeriei. 
            -Mijloace de invatamant:ecusoane cu insecte,flori confectionate din carton, stup din 

cutie de carton, fise cu sarcini,jetoane, puzzle, creioane colorate, calculator, CD. 



-Resurse umane :grupa cu 26 prescolari si educatoarea 
-Resurse informationale : 

 «Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2013», Editura Arlequin 
 « Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar », Editura  Didactica 

Publishing House,  2009 
 « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari », Editura Didactică şi 

Pedagogică,  Bucureşti, 2008 
 « Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani » 

, 2008  
                
 
 
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă   
La intrarea in sala de grupa fiecare copil va extrage dintr-un 

cosulet un ecuson cu insecte: buburuză, fluturaș, albinuță (metoda mana 
oarba)  

Printr-o mica poezie copii vor fi invitati sa se aseza pe scaunele: 
“Dimineata a sosit, 
Toti copii au venit. 
In semicerc sa ne-asezam 
Cu totii sa salutam.” 
Salutul porneste de la educatoare: 
„Buna dimineata gaze mici 
  Ma bucur ca sunteti aici!” 
La semnalul dat, copiii se adună în  două cercuri, unul interior şi unul exterior şi se învârtesc 

în sensuri inverse cântând:  
„Fluturaşii s-au trezit, bună dimineaţa! 
Buburuzele s-au trezit, bună dimineaţa! 
Albinuţele s-au trezit, bună dimineaţa! 
Şi copiii s-au trezit, bună dimineaţa! ’’ 
La semnalul « Stop ! » cei din cercul interior se întorc spre cercul exterior şi salută copiii din 

dreptul lor conform metodei « Amestecă, îngheaţă, formează perechi! » Cântecelul se repetă de trei 
ori pentru a da posibilitatea fiecărui copil de a-şi saluta cât mai mulţi colegi. De fiecare dată se 
precizează numele celui salutat. 

Atenţia copiilor se indreaptă spre Calendarul naturii. Sunt adresate următoarele întrebări:  
- In ce anotimp suntem? 
- În ce zi a săptămânii ?  
-Cum este vremea astăzi? (dupa obţinerea raspunsului se aşează jetonul care indică vremea 

din ziua respectivă) . Se va stabili împreună cu copiii anotimpul, ziua săptămânii şi luna, aspectele 
vremii din acea dimineaţă, 

Se face prezenţa: „Cine este prezent astăzi de la grădiniţă?”. 
Prezenţa se face la panoul copiilor.  
Noutatea zilei o voi prezenta sub forma de surpriza. Atentia copiilor este indreptata catre o 

floare din fata clasei, unde se aude un bazait.Din floare apare o albinuta trista, care are o scrisoare in 
care povesteste ca s-a pierdut de familia ei, din cauza unui vant puternic care s-a starnit cand ea 
culegea nectar din flori intr-o poenita. Zana buna a sfatuit-o sa mearga la gradinita sa-i roage pe 
copii s-o ajute sa ajunga la stupul familiei ei. 

“Sunt Albina Harnicuta! 
Sunt albina calatoare 
Si zbor din floare-n floare 
Dimineata m-am trezit, 
Cu suroarile-am pornit,                                        



Flori frumoase sa alegem 
Miere dulce sa culegem. 
Si spre stup noi am pornit 
Insa vantul s-a stanit 
Iar eu m-am ratacit. 
Dragi copii, puteti sa m-ajutati, 
Spre stupul meu sa ma-ndreptati?” 
Educatoarea propune copiilor sa o salute pe Albinuta Harnicuta, folosindu-se de numele 

insectelor pe care le au pe ecusoanele din piect: 
-Buna dimineata, Albinuta! Eu sunt Fluturasul...si ma bucur sa te cunosc! 
-Buna dimineata, Albinuta! Eu sunt Albinuta...si ma bucur sa te cunosc! 
-Buna dimineata, Albinuta! Eu sunt Buburuza...si ma bucur sa te cunosc! 
Se executa gimnastica de dimineaţă: 
“Dacă vreau să cresc voinic 
 Fac gimnastică de mic 
 Merg în pas alergător, 
 Sar apoi într-un picior, 
 Mă opresc, respir uşor, 
 Întind braţele să zbor. 
 Toată lumea e a mea 
 Când m-aşez jos la podea. 
 Ăsta-i doar un început 
 Ia priviţi cât am crescut! 
Tranzitia către activităţile desfăşurate la centrele de interes se va realiza prin interpretarea 

cantecului “Zum,zum, zum albinita mea!!” 
“Ca albinele zburam 
Si spre centre ne-ndreptam!” 
 Le voi prezenta copiilor centrele deschise şi ce vor avea de lucrat la fiecare grup.   
Ecusoanele îi vor ajuta pe copii să se grupeze la centre. 
- La centrul Artă, copii vor primii măști de insecte  pe care vor trebui sa le decoreze asa cum 

doresc ei, astfel obtinand insectele vesele. 
- La centrul Joc de masă, copiii primesc puzzle si jocuri cu imagini in bucatele pe care 

trebuie sa le imbine pentru a obtine imaginile corecte.,,Reconstituie imaginea – insecte”.  
- La centrul Stiinta, vor trebui sa recunoasca insectele de pe jetoanele primite, sa le 

denumeasca si sa le sorteze dupa anumite criterii( ex.insectele cele mai harnice,cele care inteapa, 
cele care zboara din floare-n floare). 

Copii isi aleg centrul de activitate unde vor sa lucreze,  iar la bazaitul Albinutei, copiii vor 
trece la alt centru, astfel incat, la sfarsitul activitatii, fiecare copil sa fi trecut pe la toate centrele de 
activitate. Dupa terminarea activitatilor pe centre , unde copiii îşi reactualizează cunoştiinţele despre 
insecte, lucrarile vor fi expuse in gradina Primaverii si se va face turul galeriei. 

Tranzitie:”Cate unul pe carare..” 
Copii se indreapta spre sala de mese unde vor servi micul dejun. 
“Albinita ne-a ajutat 
Si munca am terminat. 
Acum noi s-o ajutam 
Si spre stup s-o indrumam. 
ADE incepe cu D.S – activitatea matematică, unde se va desfăsura un joc didactic in cadrul 

caruia Albinuta va pleca cu cate un copil pe cararea din poenita ca sa-si gaseasca stupul.In drum 
spre stup,albinuta va intalnii mai multe flori pe care se vor gasi plicuri colorat care contin diferite 
sarcini, care trebuie rezolvate, pentru a putea merge mai departe  ca in final sa ajunga la stup.Dupa 
rezolvarea sarcinilor Albinuta nu va putea intra in stup pentru ca intrarea  se va  deschide numai 



dupa ce copii ii vor confectiona si aduce in poenita mai multi  prieteni Albinutei pierdute (albinute, 
fluturi, buburuze). 

Trecerea de la o activitate la alta se realizaza prin  Tranzitie – cântecul “Primăvara” în timp 
ce copii si educatoarea canta, copiii se strâng în centrul clasei.  

„Iute ,iute noi mergem 
Insecte vesele sa confectionam” 
Educatoarea asează scaunele de o parte si de alta a meselor.Pe măsute este pus materialul 

didactic necesar desfăsurării celei de a doua activităti-DOS in cadrul careia copii vor asambla si 
lipii  flosind materilele pregatide de educatoare  aducand prietenii albinutei din gradina primaverii -
fluturi,albine.buburuze     

Dupa ce au terminat de confectionat insectele vesele copiii impreuna cu educatoarea le vor 
aseza in poenita si atunci albinuta va putea sa-si regaseasca familia de care se pierduse din cauza 
vantului. 

In semn de prietenie vor juca impreuna Joc muzical „Albinuţa şi florile” 
,,Albinuţa a zburat 
Să culeagă miere 
Pe-o floare s-a aşezat 
 Şi nectar îi cere 
De ghiceşti cum o chema  
Albiniţă dragă 
Cu tine o vei lua 
Albiniţă dragă.”  
 
In incheiere, Albinuta Harnicuta va imparti recompense copiilor si le va multumii ca au 

ajutat-o sa-si gaseasca familia! 
“ Va multumesc tuturor 
 Pentru-al vostru ajutor 
 Ati raspuns si ati ghicit, 
 Familia mi-am gasit 
 Multi prieteni am aflat  
 Fiindca voi m-ati ajutat 
 Drept rasplata, ia priviti! 
 Bomboane o sa primiti!” 

 
 
        
 

 EVENIMENT 
   DIDACTIC 

       
CONŢINUT  STIINTIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

 
EVALUARE  

1. Moment 
organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei 
desfăşurări a activităţii: 
-Aerisirea sălii de grupă 
-Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii 
-Pregătirea materialelor  
    -Copiii primesc ecusoane cu insecte 
(albinuțe, buburuze, fluturași)  
-Aranjarea copiilor în semicerc 

Conversaţia 
 

Observarea  
comportamentului 

2. Captarea 
atenţiei 

Intâlnirea de dimineaţă debuteaza cu  
salutul care se realizează prin tehnica 
comunicării rotative, dupa care atentia se 

Conversaţia 
 
Povestirea 

Observarea 
comportamentului 
 



îndreaptă  către Calendarul naturii cand se 
va stabili împreună cu copiii anotimpul, 
ziua săptămânii şi luna, aspectele vremii 
din acea dimineaţă;Copiii vor obseva 
cararea cu flori care duce catre un stup dar 
mai ales atentia va fi captata de bazaitul 
Albinutei ascunsa intre flori. 
Tranzitie:”Zum, zum, zum, Albinita mea!” 

 
 
 
 
Elementul 
surpriză 
 

3. Reactualizare 
 cunostintelor 
 

Reactualizarea cunoştiinţele despre insecte 
se va face prin desfasurarea activitatilor in 
cele 3 centrele de interes amenajate 
special, unde copiii sunt invitati sa se 
joace, avand posibilitatea sa se grupeze și 
sa lucreze la fiecare sector în funcție de 
preferințe. 
 -Artă: Decorați măști de insecte.  
-Joc de masă: Asamblați piesele, 
reconstituind imagini cu insecte;  
-Stiinta: denumire si sortare de imagini cu 
insecte 
Educatoarea supraveghează și antrenează 
copiii la fiecare centru de activitate, 
oferind și explicații suplimentare, acolo 
unde este necesar.  
Tranziție :”Cate unul pe carare..” 

Expunerea 
 
 
Explicatia 
 
 
 
Observatia    
 
Exercitiu 

 
 
 
Se aşează pe 
centre 
 
 
 
Rezolva sarcinile 
de la fiecare 
sector 
 

4. Anuntarea 
temei si enuntarea 
comportamentelor 
urmarite  
 
 

DS-activitate matematica-Joc didactic 
Prezint albinuta si povestesc trista ei 
intamplare dupa care se explică tuturor 
copiilor jocul care se va desfasura in 
continuare si care se numeste-„Ajutam 
albina sa-si gaseasca stupul!”dupa care 
prezit regulile jocului, si comportamentele 
urmarite in termeni accesibili copiilor. 
Jocul se va desfăşura individual si în 
grupuri, fiecare având  sarcini diferite . 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţia cu care 
ascultă 
explicaţiile 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dirijarea 
invatarii 
 

Copiii vor fi solicitaţi să indeplineasca 
dorintele florilor din fiecare plic,  in 
ordinea crescatoare a cifrelor 1-5; 
Se desfasora jocul de proba :  
Un copil va lipi pe fiecare floare cate o 
cifra in ordinea crescatoare de la 1 la 5 de 
la stanga la dreapta. 
Pe rand fiecare copil va ajuta albinuta sa 
treaca pe la fiecare floare in ordine 
crescatoare si sa rezolve sarcinile scrise in 
fiecare plic asezat sub fiecare floare. Drept 
rasplata fiecare copil va fi recompensat la 
final. 
Executarea jocului propriu-zis: 
Va fi ales cate un copil care va pleca pe 
carare cu Albinuta  si se va opri la fiecare 

Explicaţia 
 
 
 
 
Conversaţia 
Demonstratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observarea  
capacităţii de 
atenţie voluntară 
 
 
 
Sunt atenţi la 
etapele de lucru şi 
ordinea lor 
 
 
 



floare rezolvand sarcinile cerute, 
indeplinind astfel dorintele florilor. 
VARIANTA I 
Sarcina 1(plicul nr.1) 
*gaseste cea de-a treia floare si lipeste pe 
ea atatea buburuze cat iti indica cifra; 
*cauta pe masuta cifra 2 si aseaza la panou 
o multime formata din 2 fluturasi; 
* aşeaza lângă stup două albine . 
Sarcina 2(plicul nr.2) 
*spune si arata vecinii cifrei 3; 
*aseaza pe ultima floare 1 fluture; 
*aseaza pe a treia floare  doua buburuze. 
Sarcina 3(plicul nr.3) 
*numara descrescator incepand cu cifra 5 
si aseaza la panou sirul format; 
*identifica vecinul mai mare al cifrei 3; 
*aseaza pe prima floare doua buburuze. 
 Sarcina 4(plicul nr.4) 
*aseaza la panou multimea formata din 
atatia fluturi cate degete ai la o mana si 
cifra corespunzatoare; 
*cauta si identifica vecinul mai mic al 
cifrei 2; 
*aseaza  pe a patra floare 3 buburuze. 
VARIANTA II-complicarea jocului 
Rezolva urmatoarele probleme: 
*-In excursie au plecat 
Chiar de cand s-a luminat 
Trei insecte mititele. 
Dar una, in graba mare, 
Iute-a cazut intr-o floare 
Cate mai sunt pe carare? 
*-Povestea veche spunea-asa: 
Pe cand trei furnici graunte carau, 
Doi greieri tot timpul cantau... 
Voi stiti, desigur,ce se-ntampla in final, 
Dar stiti si-acum cate insecte 
Sunt in total? 
Copiii rezolva sarcinile din plicuri cu 
succes dar pentru a ajunge la stup trebuie 
sa-i aduca albinutei mai multi prieteni; asa 
ca este momentrul pentru a face trecerea 
catre activitatea practica. 
Tranzitie: – cântecul “Primăvara” 

 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvă corect  
sarcinile 
 
 
 
Copiii lucrează  
respectând 
etapele de lucru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolva corect 
sarcinile 

6. Obtinerea 
performantei 
 

DOS-Domeniul om si societate 
Se anunță tema activității practice  -
„Prietenii albinutei din gradina 
primaverii”-fluturi, albine. buburuze .Le 
voi spune copiilor:    
- pentru că tot am vorbit astăzi despre 
insecte, eu am pregătit pentru voi 

 
 
 
Explicatia 
 
 
 

Aprecieri verbale 
asupra 
comportamentului 
copiilor 



materiale din care  vom confecționa 
insecte vesele.  
Copiii se vor grupa în funcție de insectele 
pe care le au în piept, pe ecuson. 
Se realizează intuirea materialului  
- Ce aveţi pe măsuţe?  
- Cu ajutorul lor vom realiza insectele.  
-Voi prezenta modelul.  
Voi explica, în același timp demonstrând 
modul de realizare al lucrării:  
*Albinuțele: se aplică pe rola de carton 
galbenă fâșii de hârtie neagră, se lipește 
capul albinuței, apoi aripile.  
*Buburuzele: se aplică pe rola neagră de 
carton capul buburuzei, aripile, apoi buline 
negre pe aripile buburuzei.  
*Fluturașii: se aplică pe rola colorată de 
carton capul fluturașului, aripile, apoi 
buline colorate pe aripile fluturașului.  
-Înainte de începerea lucrări propriu- zisă 
vom face câteva exerciții de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinilor:  
„Degetele-mi sunt petale 
Le deschid ca si o floare 
Iar apoi le rasfiram  
Si la pian noi cantam 
Lebedele-n jur privesc 
Mainile mi le rotesc  
Si la lucru eu pornesc!” 
- Se realizează lucrările de către copii, 
urmărind modelul dat.  
Copiii vor lucra pe fundalul sonor 
”Anotimpurile”, de A. Vivaldi. 
- Îi voi îndruma, stimulându- le încrederea 
în forţele proprii, încurajându-i dar şi 
ajutându-i  
acolo unde au nevoie. Voi atrage atenția 
copiilor asupra poziției corpului în timpul 
activității.  
După finalizarea lucrarilor, se vor expune 
in gradina primaverii alaturi de Albinuta 
harnicuta şi se vor aprecia lucrările 
copiilor, prin intermediul metodei Turul 
galeriei.   

 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 
Munca 
independenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turul Galeriei 

7. Retentia si 
transferul 

Pentru ca Albinuta harnicuta a ajuns la 
stup si familia ei , le multumeste copiilor 
pentru ajutor si ii invita sa joace impreuna 
jocul “Albinuta si florile” astfel 
desfasurandu-se si ALA 2 
Reguli de joc: 
*Un copil va fi albinuţa, iar ceilalţi vor fi 
flori. La semnal, albina va zbura şi toţi 

Conversatie 
 
 
Demonstratie   
 
 
 
Observatie 

Aprecieri verbale 



cântă şi bat din palme;  
,,Albinuţa a zburat 
Să culeagă miere 
Pe-o floare s-a aşezat 
 Şi nectar îi cere 
De ghiceşti cum o chema  
Albiniţă dragă 
Cu tine o vei lua 
Albiniţă dragă.”  
-Trebuie să ghicească numele florii. Dacă 
ghiceşte, copiii cântă:  
„Ai ghicit,ai ghicit 
Floarea cea aleasă 
Fericit, mulţumit 
Ai s-o duci acasă”;  
-Albina dansează cu floarea.  
-Dacă  nu ghiceşte, se cântă: 
„N-ai ghicit, n-ai ghicit 
Ce bine ne pare 
De acum ai să fii 
Ca şi noi o floare.” 

 
 
 
 
 
Jocul 

8. Evaluarea si  
Încheierea 
 

Se realizează evaluarea prin aprecieri 
generale si individuale, asupra modului in 
care s-a desfasurat activitatea.  
Copiii vor fi recompensaţi la sfârşit cu 
recompense dulci pentru buna desfaşurare 
a activităţii.  

 
Conversatia 

Aprecieri verbale,  
Colective , 
individuale, 
recompense 
 

 
 

362. PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. înv. preşcolar: Lazăr Camelia Manuela 
G.P.N. Nr.1 Şotânga, jud. Dâmboviţa 

 
Tema anuală: CINE SUNT/SUNTEM? 
Tema proiectului: „Eu şi lumea mea” 
Subtema: „Corp sănătos, joc sănătos” 
Tema zilei: „Vreau să fiu sănătos!” 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Tipul de activitate: consolidare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
Activităţi de învătare: 
ADP: Întâlnirea de dimineaţă (Salutul, prezenţa, noutatea zilei, activitatea de grup); 
ALA (Activităţi liber-alese) – Centre de interes: 
B. (Bibliotecă): „Nu uitaţi!” (lectură după imagini); 
A. (Artă): „Obiecte de igienă personală” (modelaj); 
Jm. (Joc de masă): „Alegeţi şi grupaţi obiecte de uz personal”. 
Tranziţie - Joc muzical: „Unu, doi” 
ADE (Activităţi pe domenii experienţiale): 
DOS (Domeniul om şi societate): „Singurel mă îngrijesc, şi de boli eu ma feresc” 

(convorbire)  
DEC (Domeniul estetic şi creativ): „Prosopul şi batista”(desen decorativ)  
Scopul: 



- Educarea în spiritul respectului faţă de propria sănătate, şi cunoaşterea factorilor de mediu 
care pot influenţa starea de sănătate; 

-  Menţinerea sătătaţii şi prevenirea îmbolnavirilor; 
- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi gramatical; 
- Consolidarea priceperii şi deprinderii de a realiza modele cu semnele grafice cunoscute. 
Obiective operaţionale: 
ALA – B:  

o să lectureze imaginile din poezia „Nu uitaţi!” de S. Mihnea; 
o să le aşeze pe text în ordinea impusă de textul poeziei; 
o să formeze propoziţii şi scurte fraze; 

      A:  
o      să modeleze obiecte igienice; 
o      să folosească tehnicile de lucru cunoscute; 
o      să participe la analiza şi aprecierea lor; 
    Jm: 

o să aleagă şi să grupeze obiectele de uz personal după utilitatea lor; 
o să participe la constituirea piramidei ca o sinteză a elementelor alese şi grupate. 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:  
•  să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de 

securitate personală; 
• să identifice comportamente pozitive care conduc la păstrarea sănătaţii; 
• să recunoască comportamente negative care duc la degradarea sănătaţii;    
• să respecte regulile de igienă personală şi un regim sănătos de viaţă în vederea păstrării 

sănătaţii fizice şi psihice; 
• să alcatuiască propoziţii şi fraze scurte, corecte din punct de vedere gramatical; 
• să-şi reprime dorinţa de a efectua mişcări inutile în timpul activităţii; 

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV: 
• să observe culori, puncte, linii, forme in mediul inconjurator; 
• să compare linii: drepte, orizontale, verticale; 
• să dispună alternativ două sau mai multe elemente decorative; 
• să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculo-motorie; 
• să modifice modelul dat, prin adăugare sau restructurare; 
• să descrie lucrările proprii sau ale celorlalţi copii, ţinând cont de aspectul lor. 

Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, piramida, 

turul galeriei, surpriza, problematizarea, jocul 
Mijloace didactice: păpuşa „Murdărica” („Curăţica”), imagini, jocuri de masă, plastilină, 

planşete, panouri, schiţa pentru piramidă, prosoape, serveţele, modelul educatoarei, foi de desen, 
carioci. 

Forme de organizare: frontal, grupal, individual 
Scenariul activităţii 
- Salutul: „Bună dimineaţa, copii frumoşi şi sănătoşi!” (vezi Anexa) 
- Prezenţa copiilor: Sunteţi toţi prezenţi? Cine lipseşte? Oare de ce? 
- Noutatea zilei: Astăzi avem mulţi musafiri la activităţile noastre. Sunt doamne educatoare 

care lucrează cu copii aşa ca voi şi au venit să vadă cât de cuminţi, atenţi şi deştepţi sunteţi voi. Să 
le salutăm! 

- Împărtăşirea cu ceilalţi: „Cum ne putem apăra de boli?” 
A venit vremea rece şi există riscul de a ne îmbolnăvi mai des. Voi v-aţi îmbolnăvit 

vreodată? Cum te-ai simţit? A fost bine? Vreţi să fiţi sănătoşi? 
- Tema zilei: „Vreau să fiu sănătos!” 
Desfăşurarea activităţii 



Secvenţele 
didactice 

Conţinutul ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluarea 

Momentul 
organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii; 
Aerisirea sălii de grupă; 
Aranjarea mobilierului pe trei centre de lucru; 
Pregătirea materialului demonstrativ şi 
distributiv; 
Introducerea copiilor in sala de grupă. 

 Observaţia 

Captarea atenţiei    Dimineaţa când am venit la grădiniţa, am găsit 
pe scări o păpusă căzută jos plângând. Am 
ridicat-o şi am întrebat-o ce-a păţit. Ea mi-a 
povestit că şi-a murdărit hainele, faţa, părul este 
neîngrijit şi au părăsit-o copiii. Nu ştie cum să se 
îngrijească, ce obiecte să folosească pentru 
îngrijire. Eu am invitat-o la noi la grupa mare s-o 
ajutăm, s-o învăţăm noi cum să procedeze, cu ce 
şi cum să-şi îngrijească corpul. Sunteţi de acord? 
   Vom desfăşura mai multe activităţi. Vom 
începe cu cele pe centre, după preferinţele 
voastre. Ascultaţi cu atenţie apoi vă alegeţi 
centrul preferat. 

Povestirea 
Conversaţia 

Observarea 
sistematică 

Anunţarea 
temelor 

La centrul B. Vom lectura imagini din poezia 
„Nu uitaţi” de S. Mihnea; 
La centrul Jm. „Alegeţi şi grupaţi obiecte de uz 
personal” 
Centrul A. „Obiecte de igienă personală” 
(modelaj). 
Ne gândim ce vrem să facem şi apoi ne deplasăm 
spre centre. 
Tranziţie: „Bat din palme” (vezi Anexa)  

Explicaţia 
 
Exerciţiul 

 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

ALA: La sectorul B. sunt 6 copii care vor lectura 
imaginile din poezia „Nu uitaţi!”. Vor verbaliza 
acţiunile formând propoziţii dezvoltate şi scurte 
fraze. Pe masură ce vor fi lecturate imaginile vor 
fi expuse pe panou. 
La sectorul Jm. copiii vor alege şi vor grupa 
obiecte de uz personal. Le vor grupa dupa 
utilitate. Dupa ce le grupează pe masa de lucru 
vom construi o piramidă la panou: 
1. La baza piramidei vor sta obiectele igienice pe 
care le folosim pentru igiena corporală: cada, 
burete, săpun, prosop; 
2. Pe rândul al-II-le obiectele pentru igiena 
dinţilor: pasta de dinţi, periuţa şi paharul; 
3. Pe rândul al-III-lea obiectele pentru îngrijirea 
părului: şamponul şi pieptenele; 
4. În vârful piramidei apa, care este cea mai 
importantă în igiena corporală. 
La sectorul A. copiii vor modela obiecte de igienă 
personală: pieptene, periuţa de dinţi, săpun, perie 
de păr, perie de unghii etc. În final vom organiza 

Observaţia 
conversaţia, 
exerciţiul 
 
 
Problematizar
ea, piramida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul, 
expunerea 
exerciţiul 

Examinarea 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
orală 



o expoziţie cu lucrările copiilor. 
Tranziţie: „Unu, doi”(joc cu text şi cânt)   

Fixarea şi 
verificarea 
cunoştinţelor 

În continuare păpuşa Murdărica rămâne musafirul 
nostru. 
Eu ştiu ca voi sunteţi voinici şi sănătoşi pentru că 
aveţi grijă de sănătatea voastră. Acum aş vrea să 
stăm de vorbă şi să vorbim despre ce trebuie să 
facem să ne păstrăm sănătatea şi cum să 
prevenim îmbolnăvirea organismului nostru. 
Tema convorbirii noastre este:  
„Singurel mă îngrijesc, şi de boli eu mă feresc” 
Planul de întrebări:  
- Ce trebuie să facem pentru a ne feri de boli? 
- Trebuie să ne îngrijim corpul, să mâncăm 
sănătos şi să facem multă, multă mişcare. 
1. Îngrijirea corpului  
-  Din ce este format corpul nostru? 
- Cum ne ingrijim capul?(fata, dintii, nasul, parul) 
Cu ce? 
- Cum ne îngrijim trunchiul?( facem baie 
săptămânal, spălăm mâinile cât mai des, 
picioarele în fiecare seară, ne tăiem unghiile şi la 
mâini şi la picioare) 
- De ce să tăiem unghiile? 
- Ce sunt microbii? 
- De ce să ne spălăm pe tot corpul? 
Sinteza parţială: De reţinut! Reguli igienice: 

• Spală-ţi dinţii după fiecare masă! 
• Spală-te pe mâini înainte de masă 
şi ori de câte ori este nevoie! 
• Spală-ti săptămânal tot corpul! 

2. Alimentaţia sănătoasă 
Ca să se dezvolte, corpul nostru trebuie bine 
hrănit. Să mâncăm de toate dar mai ales: multe 
fructe şi legume proaspete şi mai puţine dulciuri. 
De ce? 
- Ce trebuie să facem cu fructele şi legumele 
înainte de a le consuma? 
- Să consumăm mult lapte şi produse lactate. De 
ce? (Conţin calciu care ne întăreşte dinţii, oasele, 
muşchii, devenim mai puternici) 
De reţinut! Reguli: 
        Mănâncă cât mai multe fructe şi legume! 
        Spală fructele înainte de a le mânca!  
        Mestecă bine hrana! 
3. Multă, multă mişcare! 
Pentru a ne păstra sănătatea trebuie să facem 
multă, multă mişcare: să alergăm, să sărim ca 
iepuraşii, să facem gimnastică, să mergem cu 
bicicleta, cu rolele, să ne jucăm, să practicăm un 
sport preferat, etc. 
Sinteza generală: Jocul „Adevărat sau 

Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia,  
Exerciţiul 
Jocul, 
exerciţiul 

Verificarea 
orală 
Aprecieri 
stimulative 
Evaluare 
individuală 
 
Evaluarea 
individuală, 
aprecieri 
stimulative 



fals”(Propoziţii false sau adevărate): 
„Mărul este otravitor”.(fals) 
„Îmi spăl dinţii cu săpun”.(fals) 
„Îmi spăl corpul cu săpun ţi cu burete”(adevărat) 
„Doctorul este duşmanul copiilor”(fals) 
„Mama îşi spală paărul cu şampon”. (adevărat) 
„Medicul te consultă cu  siringa”.(fals) 
„Fructele şi legumele conţin multe vitamine”. 
(adevărat) 
În final 5-6 copii vor recita câte o strofă din 
poezia „Nu uitaţi!”(vezi Aneza). 
Păpuşa le multumeşte copiilor ăi pleacă să pună 
în aplicare ce a învăţat. (Se spală şi îşi pune haine 
curate) 
Concluzii: 
„Ţi-am prezentat ca la carte  
Mici reguli de sănătate 
De vei fi atent la toate  
Vei avea de multe parte. 
Sănătos, mare-o să creşti  
Pe părinţi să-i mulţumeşti” 
Tranziţie: (Spre activitatea de desen) 
    „Cu creioane” 

Obtinerea 
performantei 

Ne vom aşeza la mese şi vom decora „Prosopul şi 
batista”, obiecte foarte necesare pentru igiena 
personală. 
Se distribuie instrumentele de lucru; 
Se prezintă modelul educatoarei; 
Se analizează; 
Se antrenează mâinile prin jocul „Cinci pitici” 
Urmează decorarea obiectelor după modelul 
prezentat sau modele create individual. Spor la 
lucru! 
Vom organiza o expoziţie cu lucrări pe care o 
vom vizita. 

Observaţia 
Expunerea 
exerciţiul 

Analiza 
produselor 
activităţii 

Evaluarea 
performanţelor 

Aprecierea lucrărilor: formularea de enunţuri 
argumentative pentru aprecierile făcute („Îmi 
place lucrarea colegului”) 
Încheiem cu cântecul „Dis-de-dimineaţă”  
Revine păpuşa Curăţica, de data aceasta, şi-i 
serveşte pe copii cu mere, pentru rezultatele bune 
la activităţi.  

Observaţia 
Conversaţia 
Explicaţia,  
Turul galeriei 

Formulează 
enunţuri 
corecte, 
argumentate 
logic; 
Evaluare 
globală şi 
individuală. 
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TIPUL OPŢIONALULUI: Opţional la nivelul disciplinei 
DOMENII EXPERIENŢIALE IMPLICATE: Domeniul Estetic şi creativ 
ARGUMENT: 
 Arta reprezintă o formă atractivă  prin care se asigură familiarizarea treptată a preşcolarilor 
cu frumosul din natură, contribuind la lărgirea orizontului de cunoaştere, o formă plăcută şi degajată 
prin care copilul îşi exprimă emoţiile şi sentimentele.  Copilul  manifestă fără inhibiţii, în creaţiile 
sale artistice,  tot ceea ce cunoaşte şi trăieşte în realitatea înconjurătoare, îşi dezvoltă imaginaţia, 
spiritul de observaţie, simţul estetic, creativitatea. Acesta reprezintă şi motivul pentru care am apelat 
la realizarea  opţionalului ”Arta, mângâiere şi lumină pentru suflet”, educaţia artistico-plastică  fiind 
o activitate foarte dorită de copii, pe care o desfăşoară cu mult interes, pasiune, sensibilitate,  
entuziasm şi care  menţine treaz interesul şi sporeşte spiritul de independenţă. 
  Aşa cum spunea  Pablo Picasso: “Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână 
un artist  şi după ce va creşte.” 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE  
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE 
ÎNVĂŢARE 

OR1-  Să obţină efecte plastice prin folosirea 
unor tehnici simple şi de amestecuri ale culorilor; 
 
 
 
 
 

• Activităţi de recunoaştere a culorilor 
primare, secundare, a nonculorilor, a 
culorilor calde, reci; 

• Exerciţii-joc de obţinere  a amestecurilor 
şi de utilizare a culorilor(primare, 
secundare, a nonculorilor, a culorilor 
calde, reci); 

• Activităţi de compunere a spaţiului 
plastic prin tehnici simple utilizare a 
culorilor primare, secundare, a 
nonculorilor, a culorilor calde şi  reci  

OR2-Să execute puncte şi linii orizontale, 
verticale, curbe, frânte, modulate(groase, subţiri), 
spiralate, întrerupte, în vederea realizării de 
compoziţii plastice; 

• Exerciţii-joc de  recunoaştere a punctelor 
şi liniilor de diferite forme şi semnificaţia 
lor într-o compoziţie plastică; 

• Tehnici de expresie aplicative-prin 
utilizarea de puncte şi linii în compoziţia 
plastică; 



OR3- Să elaboreze diferite forme plastice, 
exersând imaginaţia reproductivă şi creativă; 

• Exerciţii-joc de realizare a formelor 
spontane şi a formelor elaborate; 

• Activităţi de utilizare şi însuşire  a unor 
tehnici de expresie, făcând apel la 
imaginaţia reproductivă şi creativă; 

OR4- Să folosească tehnici expresive plastice 
diverse,în compunerea spaţiului plastic, în 
vederea obţinerii de compoziţii plastice unitare şi 
expresive; 

•  Jocuri şi activităţi  de iniţiere a copilului 
în însuşirea unor scheme compoziţionale 
simple de organizare a spaţiului plastic pe 
suprafaţa de lucru; 

• Activităţi de combinare a tehnicilor de 
lucru însuşite; 

• Activităţi de realizare a unor compoziţii 
plastice figurative şi decorative; 

OR5-Să îmbine tehnici şi materiale pe suporturi 
tratate divers(procedee simple), elaborând creaţii 
originale; 

• Activităţi de realizare a tehnicilor 
specifice picturii pe materiale diverse; 

• Activităţi de realizare a tehnicilor 
specifice picturii pe suporturi tratate 
divers; 

 
LISTA DE CONȚINUTURI: 
 -colorare cu acurele, tempera sau guaşă şi pasteluri; 
 -grupele de culori: primare, secundare, calde, reci şi nonculorile; 
 -amestecul culorilor; 
 -punctele şi liniile într-o compoziţie plastică; 
 -forma în compoziţia plastică: spontană şi elaborată; 
 -compoziţia plastică; 
 -compoziţia decorativă; 
 -tehnici de expresie aplicate  pe suporturi tratate divers. 
 
SUGESTII METODOLOGICE: 
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe . 
 Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstormingul(tehnica gandirii 

creatoare). 
 

STRATEGII DE EVALUARE: 
Evaluarea complementară realizată prin: 
 -portofoliul individual; 
 -autoevaluarea; 
 -participare la concurs; 
 -expoziţie colectivă (“Fereastra cu picturi”, “Expoziţia –ramă uriaşă”, “Expoziţia în aer 
liber”, “Expoziţia-perdea”). 
 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ  A   ACTIVITĂŢILOR 
 

SEMESTRUL I 
 

Nr. 
Crt. 

DATA TEMA SI  
MIJLOCUL DE 
REALIZARE 

COMPORTAMENTE 
VIZATE 

RESURSE MATERIALE 

1. 
 

Octombrie 
2012 

„Magia  culorilor” 
-Tehnica 

-Să recunoască culorile 
primare (de bază): roşu, 

-tempera sau guaşă; 
-paletă pentru culori; 



ampretării cu 
tălpile pe pânzâ 

galben şi albastru- nu se pot 
obţine din amestecul altor 
culori; 
-Să realizeze amprente cu 
tălpile picioarelor înmuiate 
în culorile de bază; 

-o bucată mare de pânză, pe 
care se realizează 
amprentarea; 
-tăviţe de plastic late şi 
prosoape pentru ştergerea 
picioarelor; 

2. Octombrie 
2012 

„Cercul  culorilor” 
-Tehnica 
amestecului pe 
paletă 
 

-Să recunoască culorile 
secundare(binare): oranj, 
verde, violet-  se  obţin din 
amestecul  a două culori 
primare ; 
-Să obţină, prin amestec, 
culori  secundare; 
-Să realizeze amprente cu 
tălpile picioarelor înmuiate 
în amestecurile obţinute; 

-tempera sau guaşă; 
-pensulă; 
-vas pentru apă; 
-paletă pentru culori 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 
 

3. Octombrie 
2012 

„Curcubeul” 
Tehnica colorării 
cu tempera şi a 
amestecului pe 
paletă 
 

-Să recunoască cele şase 
culori principale(culorile 
primare şi culorile 
secundare) 
-Să obţină, prin amestec, 
culori  secundare; 
Să aplice pe suportul de 
lucru cele şase culori 
principale. 
 

-tempera sau guaşă; 
-pensulă; 
-vas pentru apă; 
-paletă pentru culori 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

4. Octombrie 
2012 

„ Tablou cu stoluri 
de rândunele” 
Colorare cu 
pasteluri(creioane 
cerate) 
 
 
 

-Să recunoască 
nonculorile(alb şi negru-ele 
nu pot fi obţinute prin 
amestecul celor şase culori 
principale); 
-Să deseneze cu ajutorul 
pastelurilor tabloul cu 
stoluri de rândunele, 
folosind doar nonculori. 

-creioane cerate; 
-suport de lucru-o bucată de 
lemn; 

5. Noiembrie 
2012 

„Mânuţele mele 
vesele” 
-Tehnica 
amprentării cu 
propriile palme 

-Să recunoască culorile 
calde(roşu, oranj şi galben); 
-Să realizeze amprente cu 
guaşă, pe un tocător de 
lemn, folosind culori calde; 

-guaşă; 
-suport de lucru - tocător de 
lemn; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

6. Noiembrie 
2012 

„Urme dansatoare” 
-Colorare cu 
acuarele 
 

-Să recunoască culorile 
reci(albastru, verde şi 
violet); 
-Să realizeze urme cu 
acuarele, pe suport de 
carton, folosind pensulă cu 
vârf gros, folsind culori reci; 

-acuarele; 
-pensulă cu vârf gros; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru - carton; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

7. Noiembrie 
2012 

„Covor cu frunze 
multicolore” 
-Tehnica stopirii, 
prin folosirea 

-Să stropească cu pensula pe 
o suprafaţă de  hârtie albă, 
uscată; 
-Să obţină punctul spontan. 

-acuarele; 
-pensulă cu vârf gros; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru –hârtie 



pensulei-punctul 
spontan obţinut 
prin stropire pe o 
suprafaţă uscată 

albă; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

8. Noiembrie 
2012 

„O zi mohorâtă de 
toamnă” 
-Tehnica fuzionării 
unei culori cu o 
altă culoare, pe 
suport umed 

-Să umezească suportul de 
lucru; 
-Să aplice culoarea pe 
suportul umezit; 
-Să redea imaginea unei zile 
mohorâte de toamnă. 

-acuarele; 
-pensulă cu vârf gros; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru –carton alb;  
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

9. Decembrie 
2012 

„Ploaie cu 
grindină” 
-Tehnica urmei 
lăsată de un dop 
de plută- punctul 
obţinut prin urma 
lăsată de un dop 
de plută, pe o 
suprafaţă tratată 
anterior şi uscată 
 

-Să obţină urme, prin 
atingerea uşoară a suprafeţei 
suport, cu dopul de plută; 
-Să folosească culori reci. 

-tempera uşor diluată în apă; 
-bucăţi de pânză colorate, 
apretate; 
-dop de plută; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

10. Decembrie  
2012 

„Batistuţă pentru 
vreme rece” 
-Tehnica 
batik(tehnica 
plierii hârtiei) 
 

-Să umezească suportul de 
lucru; 
-Să aplice culoarea pe 
suportul umezit; 
-Să plieze suportul de lucru 
umezit , pe care s-a aplicat 
culoarea. 
 

-tempera 
-pensulă cu vârf gros; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru – o bucată 
de sugativă, având formă de 
pătrat ; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

11. Decembrie 
2012 

„Foc de artificii” 
-Tehnica stopirii, 
prin baterea 
beţişoarelor 

-Să obţină punctul spontan, 
prin baterea beţişorului; 
-Să folosească atât culori 
calde cât şi culori reci; 

-tempera diluată în apă; 
-beţişoare; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru –aluat 
pentru modelare ; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 
SEMESTRUL al II-lea 

 
Nr. 
Crt. 

DATA TEMA SI  
MIJLOCUL DE 
REALIZARE 

COMPORTAMENTE 
VIZATE 

RESURSE MATERIALE 

1. Ianuarie 
2013 

„Ninge liniştit” 
-Tehnica decolorării 
cu pic, pe o suprafaţă 
tratată cu cerneală şi 
uscată 

-Să obţină punctul spontan, 
prin decolorarea cu pic, a 
unei suprafeţe tratată cu 
cerneală şi uscată. 
 

-pic; 
-suport de lucru-coală de 
hârtie trată cu cerneală şi 
uscată; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 



2. Ianuarie 
2013 

„Iarna şi frumuseţile 
ei” 
-Tehnici mixte: 
pictura cu degetele 
(dactilopictură); 
stropirea cu pensula; 
trasarea cu pensula a 
formelor şi liniilor. 

-Să obţină punctul spontan, 
prin dactilopictura şi 
stropire; 
-Să atingă suportul de lucru 
cu degetul înmuiat în 
prealabil în culoare; 
-Să obţină puncte, prin 
baterea cu degetul, a 
pensulei; 
-Să traseze cu pensula 
diferite forme şi linii. 

-acuarele; 
-pensulă; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 
 
 

3. Ianuarie 
2013 

„Flori de gheaţă la 
fereastră” 
-Tehnica trasării 
liniei cu pasteluri 
cerate 

-Să traseze  pe bucata de 
sticlă linii, cu pasteluri 
cerate, redând formele 
dorite. 

-pasteluri cerate; 
- suport de lucru- o bucată 
de sticlă; 
 

4. Februarie 
2013 

„Vârtejuri” 
-Tehnica amprentei 
liniare cu firul de lână 

-Să înmoaie firele de lână în 
tempera uşor diluată, de 
diferite culori; 
-Să aşeze firele de lână pe 
hârtie în direcţii şi moduri 
diferite; 
-Să plieze hârtia 
-Să îndepărteze firele de lână; 

-tempera; 
- fire de lână; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru 

 
5. 

Februarie 
2013 

„Iarna-i joc şi 
veselie” 
-Tehnici 
mixte(dactilopictură, 
tehnica stopirii cu 
pensula, colorarea cu 
acuarele) 

-Să aplice tehnici de lucru 
învăţate(dactilopictură, 
tehnica stopirii, colorarea cu 
acuarele); 
-Să redea, prin elemente de 
limbaj plastic, jocurile de 
iarnă ale copiilor. 

-acuarele; 
-pensule; 
-vase pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

6. Februarie 
2013 

„Sfârşit de iarnă” 
-Pictura pe suprafaţă 
tratată cu nisip 

-Să picteze pe hârtia 
tratată(se lipeşte cu aracet 
nisip, apoi se lasă să se 
usuce). 
 

-hârtie tratată cu nisip şi 
uscată; 
-tempera; 
- pensule de diferite mărimi; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

7. Februarie 
2013 

„Joc de forme şi 
culori” 
-Tehnica scurgerii 
unei pete de culoare 
fluidizată, pe hârtia 
uşor înclinată 

-Să umezească hârtia cu 
apă; 
-Să aplice pete de culoare în 
partea de sus a colii de 
hârtie; 
-Să încline coala în direcţii 
diferite, orientând curgerea 
petelor de culoare,  pentru a 
se amesteca unele cu altele 
în forme diverse. 

-tempera; 
-pensulă; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 
 



8. Martie 
2013 

„Grădina cu ghiocei” 
-Tehnica trasării 
liniei cu lumânarea  

-Să traseze cu lumânarea, pe 
suportul de lucru, formele 
dorite; 
-Să aplice peste suportul de 
lucru culoare; 

tempera; 
-pensulă; 
-lumânare; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

9. Martie 
2013 

„Pomul înflorit” 
-Tehnica decorativă 

-Să decoreze cu linii curbe 
închise, în două culori, 
obţinute cu carioca, pe 
siluetă de pom. 

-carioci cu vârful gros; 
-siluete de pomi; 

10. Martie 
2013 

„Covoraş cu flori 
multicolore” 
-Tehnica urmelor de 
linii lăsate cu un fir 
de lână bobinat pe un 
burete 

- Să amprenteze suprafaţa 
cartonului cu firul de lână 
bobinat pe burete, înmuiat 
în culori diverse. 

-fir de lână bobinat pe 
burete; 
-tempera; 
-carton; 
-tăviţe cu apă; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

11. Martie 
2013 

„Micii pictori ” 
-Tehnica monourmei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Să   întindă  cu palmele, pe 
o bucată de placaj,  mai 
multe culori, în strat gros, 
fără să le amestece; 
-Să traseze spontan, cu un 
beţişor de vată, categorii de 
linii; 
-Să suprapună o coală de 
hârtie peste suportul tratat; 
-Să netezească uşor 
suprafaţa hârtiei, fără să o 
mişte; 
-Să ridice hârtia, care 
trebuie să se usuce. 

-bucăţi de linoleum; 
-tempera; 
-beţişor cu vată la capete; 
-coli de hârtie; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

12. Aprilie 
2013 

„Veselie de 
primăvară” 
-Pictură pe piatră” 

-Să deseneze cu creionul, 
din imaginaţie, elementele 
compoziţiei, pe suprafaţa 
unei pietre plate, tratată cu 
un strat fin de aracet, diluat 
cu puţină apă şi lăsat la 
uscat; 
-Să picteze, cu tempera, 
diluată cu puţină apă, 
elementele desenate. 

-pietre plate; 
-creioane; 
-tempera; 
-vas cu apă; 
-pensule de diferite mărimi; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 

13. Aprilie 
2013 

„Tăviţa cu legume de 
primăvară” 
-Tehnica ştampilării 
cu bucăţi de şerveţele 
mototolite 

-Să înmoaie şerveţelul 
mototolit în culori uşor 
fluiduizate cu apă; 
-Să aplice culoarea, prin 
ştampilare, pe suportul de 
lucru uscat. 

-şerveţele groase; 
-tempera sau guaşă; 
-pânză apretată albă; 
-vase pentru apă; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 



14. Aprilie 
2013 

„Fluturi multicolori” 
-Tehnica fuzionării 
petelor de culoare de 
diferite nuanţe 

-Să umezească uşor 
suprafaţa unui ziar; 
-Să aşeze peste ziar  coala 
de hârtie; 
-Să umezească toată  
suprafaţa hârtiei, fără exces 
de apă; 
-Să aplice pete de culoare în 
vederea realizării fuziunii. 

- bucăţi  de ziar; 
-coli de desen; 
-pensule late; 
-tempera; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 

15. Mai 2013 „Poieniţa cu flori” 
-Tehnica suflării cu 
paiul 

-Să aplice pe suportul de 
lucru, pete de culoare 
fluidizată; 
-Să sufle cu paiul, în diferite 
sensuri, petele de culoare. 
 

- carton; 
  -pai; 
  -tempera; 
-pensulă; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

16. Mai 2013 „ Copaci cu frunze şi 
flori dansatoare” 
-Pictură pe sticlă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Să traseze contururi cu 
carioca permanentă, pe 
sticla degresată, aşezată 
peste desenul conturat ce 
urmează a fi redat, urmărind 
toate detaliile; 
-Să coloreze cu tempera 
amestecată cu puţină apă şi 
gălbenuş de ou, pe sticla 
uscată; 
-Să lipească pe suprafaţa 
sticlei care s-a colorat, o 
foiţă de hârtie, ca supot 
protector. 

- carioca permanentă; 
-tempera; 
-pensulă ; 
-gălbenuş de ou; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru – sticlă 
degresată; 
-foaie de hârtie; 
-aracet; 
-beţişoare pentru aracet; 
- şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 
17. Mai 2013 „Copii în parc” 

-Compoziţie 
figurativă orizontală 
pe suport de lucru 
dreptunghiular 
 
 

-Să aplice scheme simple de 
compunere aspaţiului 
plastic, folosind semnele 
plastice în raport cu 
suprafaţa acestuia(aproape-
departe;sus-jos; stânga-
dreapta,etc.). 

-acuarele; 
-pensulă cu păr moale; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru  - bucăţi de 
lemn dreptunghiulare; 
şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

18. Mai 2013 „Toţi copiii lumii 
dansează hora 
bucuriei” 
-Pictura pe suprafaţă 
tratată cu griş şi coji 
de ouă 

-Să picteze pe hârtia 
tratată(se lipesc  cu aracet  
griş şi coji de ouă mărunţite, 
apoi se lasă să se usuce). 
 

 -hârtie tratată cu griş şi coji 
de ouă şi uscată; 
-tempera; 
- pensule de diferite mărimi; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

19. Iunie 
2013 

„Vara în parc” 
-Pictura pe lemn, 
folosind tehnica 
liberă 

-Să deseneze cu creionul, 
din imaginaţie, elementele 
compoziţiei, pe o suprafaţă  
de lemn , tratată cu un strat 

-suprafeţe de lemn; 
-creioane; 
-tempera; 
-vas cu apă; 



fin de aracet, diluat cu 
puţină apă şi lăsată  la uscat; 
-Să picteze, cu tempera, 
diluată cu puţină apă, 
elementele desenate. 

-pensule de diferite mărimi; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 
20. Iunie 

2013 
„Pomul  cu cireşe” 
-Tehnica tratării cu 
orez, mălai şi paste 
făinoase, cu subiect 
dat; 

-Să picteze pe hârtia 
tratată(se lipesc  cu aracet 
orez, mălai şi paste făinoase 
mărunţite, apoi se lasă să se 
usuce). 
 

 -hârtie tratată cu orez, mălai 
şi paste făinoase mărunţite 
şi uscată; 
-tempera; 
- pensule de diferite mărimi; 
-vas pentru apă; 
-suport de lucru -hârtie albă 
de desen; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

21. Iunie 
2013 

„O zi însorită de 
vară” 
-Concurs Compoziţie 
plastică creată din 
imaginaţie, utilizând 
tehnici diverse, pe 
baza materialului 
primit 

-Să  compună spaţiul plastic 
liber, din imaginaţie; 
-Să utilizeze tehnici de 
expresie diverse, pe baza 
materialului pus la 
dispoziţie; 

-cartoane; 
-pensule de diferite mărimi; 
-tempera; 
-beţişoare simple; 
-beţişoare cu vată la capete; 
-paiuri; 
-bucăţi de şerveţele 
mototolite; 
-vas pentru apă; 
-şerveţele pentru ştergerea 
instrumentelor de lucru şi a 
locului de lucru. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 1. Bojneag, Maria, Educaţie plastică- Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura 
Tehno-Art, 2007; 
 2. Bădulescu, Rita, Educaţie plastică- Album metodic pentru elevii claselor I-IV, Editura 
Humanitas Educaţional, 2000; 
 3. Barboni, Elena; Boşneag, Maria, Pictura mai mult decât o joacă—ghid opţional şi  
caiet de lucru pentru copiii de 3-7 ani, Editura Emia, 2002. 
            4. Curriculum pentru învăţământ preşcolar - 3, 6/ 7 ani, Prezentare şi explicitări, Ed. 
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009. 
 
  



 
364. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof.înv.preşcolar:Bobeică Loredana, Şcoala Gimnazială 

Prof.Ilie Popescu/Structura: Grădiniţa P.N.Nr.1  
 
NIVEL: I 
GRUPA: Mică „Iepuraşii veseli” 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este /a fost şi va fi aici pe Pământ? 
TEMA PROIECTULUI: „Hai cu mine la plimbare!” 
TEMA ZILEI: „Mergem în excursie!” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DS+DOS) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
DURATA: o zi 
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 
• Activităţi de dezvoltare personală 
 - Întâlnirea de dimineaţă: „Mergem în excursie!” 
- Tranziţii: Joc cu text şi cânt „Stopul”, „Eu locomotivă sunt!” 
- Rutine: „Micul excursionist” – deprinderea de a respecta reguli în excursie. 
• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA I) 
Biblioteca: „Cărticica cu mijloace de transport” – elemente de scriere (linii orizontale, verticale, 
oblice); 
Joc de masă: „Maşină, vapor, avion, tren, barcă” – reconstituire de imagini – puzzle; 
Construcţii: „Garaj, port, aeroport” – construire prin alăturare, îmbinare şi suprapunere. 
• ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 
DS - Cunoaşterea mediului: „Mergem în excursie!” – joc didactic 
DOS - Abilităţi practice: „Tablouri pentru Andrei” – colaj 
• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA II) 
 Joc distractiv: „Trenuleţul de marfă” 
Joc de atenţie: „Excursia” 
SCOPUL: 
Consolidarea cunoştinţelor despre caracteristicile mijloacele de transport terestre, maritime, aeriene; 
Consolidarea deprinderii de a efectua operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice; 
Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a scrie semne grafice, îmbina şi construi; 
Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie în rândul copiilor şi satisfacerea nevoii de joc şi acţiune. 
OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 
– să recunoască siluetele unor mijloace de transport şi imaginea cu mediul în care acestea circulă; 
– să răspundă corect la ghicitorile despre mijloacele de transport; 
– să aşeze jetoanele cu imaginea mijloacelor de transport în căsuţele piramidei din carton în funcţie 
de sarcina dată de educatoare; 
– să denumească materialele de lucru puse la dispoziţie pentru realizarea colajului; 
– să lipească bucăţi de hârtie colorată în spaţiul dat; 
– să realizeze un colaj cu temă dată, prin combinarea elementelor puse la dispoziţie; 
– să traseze linii verticale, orizontale şi oblice prin unirea punctelor, obţinând astfel diverse mijloace 
de transport; 
– să coloreze desenul obţinut prin unirea punctelor; 
– să îmbine piesele puzzle pentru a realiza imaginea mijloacelor de transport; 
– să construiască prin alăturare, suprapunere şi îmbinare modele din realitatea înconjurătoare – 
garaj, port, aeroport; 
– să respecte regulile jocurilor şi partenerii de joc; 
– să manifeste spirit cooperant în realizarea sarcinilor primite; 



METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 
jocul didactic, metoda piramidei, turul galeriei. 
MATERIAL DIDACTIC: maşina mare de jucărie; trei cutii – cadou; o poză; o minge; trei plicuri 
colorate; o scrisoare; un săculeţ fermecat; imagini mijloace de transport; o cutie cu ghicitori şi 
răspunsuri la ghicitori; mijloace de transport – jucării; panou; imagini – cerul, marea, şoseaua, calea 
ferată; planşa – piramida mijloacelor de transport; imagini mari mijloace de transport, ecusoane cu 
maşini, trenuri, vapoare, avioane; cărticele în forma mijloacelor de transport, cuburi de plastic, 
jucării, puzzle cu maşină, tren, vapor, avion, barcă, fişe cu mijloace de transport; bucăţi de hârtie 
colorată; lipici; culori; planşă conceptuală; bileţele; ecusoane cu trenuleţe roşii şi verzi. 
 
SCENARIUL ZILEI 
 
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii intră în sala de grupă prin intonarea 
cântecului ,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!” şi se îndreaptă spre locul întâlnirii de dimineaţă, unde 
se vor aşeza în semicerc. 
 Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, porneşte de la educatoare şi este continuat 
de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, adresându-i drept apelativ 
numele unui mijloc de transport studiat în cadrul proiectului: „Bună dimineaţa, maşină de curse / 
barcă cu pânze”, etc.  
,,– Bună dimineaţa! Mă bucur că suntem  împreună! După cum aţi observat, astăzi avem musafiri. 
Doamnele au venit astăzi la noi pentru a vă cunoaşte şi a vedea câte lucruri ştim noi despre 
mijloacele de transport. Haideţi să-i salutam şi pe musafirii noştri!” Copiii vor saluta doamnele 
prezente la activitate, apoi pornesc spre scaunele. 
Se realizează prezenţa la activitate: 
,,– Astăzi vom face o  excursie imaginară cu maşina. De aceea trebuie să vedem care sunt copiii ce 
ne vor însoţi în călătoria cu maşina - vom realiza prezenţa la grupă. Şi ca să  pornim la drum, este 
foarte important să cunoaştem cum este vremea astăzi pentru a şti cum să ne îmbrăcăm – vom 
completa calendarul naturii.” 
Se realizează prezenţa copiilor la grupă.  Pentru a putea pleca în excursia imaginara, copiii trebuie 
să-şi recunoască poza cu chipul lor, afişând poza la panou. Apoi un băiat va număra fetiţele 
prezente, iar o fetiţă băieţii. Un alt copil va număra toţi copiii prezenţi. 
,,– După ce ne-am adunat /Şi frumos ne-am salutat /Cei prezenţi ne-am întâlnit /Dar cine oare n-a 
venit?” Se cere copiilor să privească în jurul lor şi să spună  dacă au venit toţi colegii lor la 
grădiniţă. Se observă apoi că pe măsuţă au mai rămas câteva poze ale unor copii. Educatoarea cere 
unui copil să vină la panou şi să numească copiii care lipsesc, iar mai apoi să spună cum numim noi 
copiii care lipsesc (absenţi). Aceşti copii vor fi aşezaţi  pe panoul mic. 
Copiii vor completa calendarul naturii ajutaţi de întrebările: „În ce anotimp suntem?”, „În ce lună 
suntem?”, „În ce zi a săptămânii suntem?”, „Cum este vremea astăzi?” 
 
GIMNASTICA DE ÎNVIORARE: 
,,– Pentru a pleca în excursie, trebuie să fim în formă, de aceea vom face câteva exerciţii de 
gimnastică”. Copiii se ridică în picioare şi printr-un cântecel, fac exerciţii de înviorare: 
Mâinile sus, mâinile jos 
Batem palmele frumos! 
Mâinile sus, mâinile jos 
Batem palmele frumos! 
Mişcăm degeţelele 
Şi-nvârtim moriştile! 
Înainte şi-napoi 
Ca să fim copii vioi! 
 
 



ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: 
„– Azi vom pleca într-o excursie. Eu mi-am dorit să plec în excursie cu maşina. Voi cu ce alt mijloc 
de transport aţi merge în excursie?” Câţiva copii vor preciza un mijloc de transport cu care ar pleca 
în excursie. 
,,– Aţi mai fost în excursie până acum?” Subliniindu-se faptul că atunci când plecăm la drum este 
nevoie să se respecte anumite reguli, educatoarea va accentua câteva dintre acestea printr-o formulă 
specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi, în caz de nevoie, să nu vorbiţi 
cu voce tare pentru a nu deranja persoanele din jur.” 
NOUTATEA ZILEI: 
Se realizează cu ajutorul unei maşini încărcată cu trei cutii – cadou, o poză cu un băieţel, o minge, 
trei plicuri, un săculeţ fermecat, o cutie cu ghicitori şi o scrisoare de la Zâna Jucăriilor. Se va citi 
scrisoarea în care Zâna Jucăriilor îi roagă pe copii să îi demonstreze că ştiu multe lucruri despre 
mijloacele de transport şi le propune să-l ajute pe Andrei, un băieţel sărac care nu avea jucării, iar 
pentru aceasta ei trebuie să treacă peste mai multe obstacole (sarcini de lucru) în timpul activităţilor. 
 
ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR: 
Se anunţă copiii că vor merge într-o excursie imaginară „Mergem în excursie!” în care vor 
recunoaşte diferite mijloace de transport şi mediul acestora, vor răspunde la nişte ghicitori, vor 
completa o piramidă,vor lipi bucăţi de hârtie pentru a realiza un mijloc de transport, vor trasa linii 
pentru a forma imaginea, vor colora, vor reconstitui imaginea mijlocului de transport, vor construi 
garaje, porturi, aeroporturi, iar la sfârşit se vor distra. Îi întreb pe copii dacă sunt de acord să-l 
ajutam pe Andrei, apoi se face tranziţia spre jocul didactic pe versurile cântecului „Stopul”. 
Cunoaşterea mediului se va realiza prin jocul didactic „Mergem în excursie!”, desfăşurat frontal, 
în cadrul căruia copiii trebuie să parcurgă probele propuse de Zâna Jucăriilor pentru a-l ajuta pe 
Andrei să-şi îndeplinească visul. Jocul didactic se va desfăşura cu ajutorul materialelor trimise de 
Zâna Jucăriilor: o minge, un săculeţ fermecat, trei plicuri, cutiuţa cu ghicitori şi trei cutii – cadou. 
Se prezintă regulile jocului: Cele trei probe presupun: recunoaşterea siluetelor mijloacelor de 
transport din săculeţul fermecat, pe care apoi le vor aşeza pe panou în jurul imaginii care indică 
locul în care ele circulă - pentru a deschide prima cutie – cadou; recunoaşterea mijloacelor de 
transport (jucării) răspunzând la ghicitori - pentru a deschide a doua cutie – cadou de la Zâna 
Jucăriilor;  aşezarea jetoanelor cu mijloacele de transport în căsuţele piramidei în funcţie de sarcina 
dată - pentru a deschide a treia cutie. Copiii trebuie să fie foarte atenţi la activitate şi să răspundă, 
pentru că în timpul jocului vor descoperi ce cadouri a trimis Zâna Jucăriilor pentru Andrei, băieţelul 
sărac. 
Se va realiza un  joc de probă pentru a se asigura că toţi preşcolarii au interes modul de 
desfăşurare, apoi prin deschiderea plicului nr.1se trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului. Se 
va urmări dirijarea şi participarea copiilor. Plicul nr.2 este utilizat în complicarea jocului, iar plicul 
nr.3 este utilizat la obţinerea performanţei. 
După parcurgerea cu bine a fiecărei probe (sarcină de lucru) propusă de Zâna Jucăriilor, aflate în 
cele trei plicuri, copiii pot desface cutiile – cadou în care vor descoperi jucării pentru Andrei: ,,Ce 
cadou am desfăcut! /Tare mult ne-a mai plăcut /Altul ne aşteaptă acum /Să plecăm iarăşi la drum!” 
În ultima cutie – cadou, în afară de jucăria pentru Andrei, copiii descoperă şi ecusoane sub forma 
mijloacelor de transport: maşini, trenuri, vapoare şi avioane ce vor fi oferite ca stimulente acestora, 
dar vor fi utilizate şi ca împărţire pe centre de interes pentru ALA I. 
După încheierea jocului didactic copiii vor avea pauza de masă. 
Se face tranziţia pentru începerea activităţilor pe centre: „Eu locomotivă sunt /Mâinile-s tampoane 
/Aşezaţi-vă la rând /Ca să fiţi vagoane!” Se anunţă copiii că vor merge în excursie, să viziteze 
centrele de interes pentru a descoperi alte surprize pentru Andrei. În cadrul jocurilor şi activităţilor 
alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe patru arii de stimulare. Se va prezenta oferta de lucru la 
centrele de interes deschise, intuindu-se totodată şi materialele: centrul Biblioteca va întâmpina 
copiii cu creioane colorate şi cărticele cu mijloace de transport, având ca sarcină trasarea de linii 
verticale, orizontale şi oblice prin unirea punctelor, obţinând astfel diverse mijloace de transport şi 



colorarea acestora; la centrul Construcţii vor construi cu  piesele din plastic garaje, porturi şi 
aeroporturi  pentru mijloacele de transport puse la dispoziţie; la centrul Joc de masă vor îmbina 
piesele puzzle pentru reconstituirea mijlocului de transport, iar la centrul Artă se va desfăşura a 
doua activitate pe domenii experienţiale – DOS – Abilităţi practice unde copiii vor realiza tablouri 
cu mijloace de transport pentru Andrei prin lipirea bucăţilor de hârtie colorată în spaţiul dat 
/mijlocul de transport. În funcţie de imaginea ecusonului primit, copiii se vor aşeza la centrele de 
interes, iar pe la sectorul artă, unde se desfăşoară ADE-DOS vor trece cu toţii, pe parcursul 
terminării celorlalte sarcini din centre. 
Asigurarea retenţiei se va realiza prin completarea planşei (harta conceptuală) ce cuprinde 
mediile de circulaţie ale mijloacelor de transport. Copiii vor trebui să caute în lădiţele cu jucării 
mijloacele de transport şi să le aşeze pe planşă în funcţie de mediul de circulaţie (ex.: maşina – pe 
şosea, vaporul – pe apă, avionul – prin aer). 
În încheiere se va face evaluarea activităţii din toate sectoarele de lucru, făcându-se aprecieri în 
funcţie de criteriile prestabilite, se vor face completări acolo unde este cazul. 
Se face tranziţia între ALA I şi ALA II prin cântecul „Stopul”. 
ALA II 
Joc distractiv: „Trenuleţul de marfă” 
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe cu număr egal de jucători: echipa trenuleţelor roşii şi echipa 
trenuleţelor verzi. Ei vor fi aşezaţi unul după altul şi se ţin strâns (cu palmele pe umeri) alcătuind un 
lanţ, ca un tren. În calea lor, în dreptul fiecărei echipe, se pun câteva obstacole pe care trebuie să le 
ocolească. Ambele echipe pornesc la semnalul dat, ocolind obstacolele. 
Echipa care reuşeşte să treacă mai repede şi cu trenul intact linia de plecare este declarată 
învingătoare. 
Joc de atenţie: „Excursia” 
Copiii sunt aşezaţi unul în spatele celuilalt şi aşteaptă să urce în tren pentru a pleca în excursie. 
Scăunelele sunt dispuse câte două şi formează vagonul. Pentru a urca în tren copiii trebuie să 
cumpere bilete. Acestea nu pot fi cumpărate decât de cei care vor spune câte maşinuţe, avioane sau 
vapoare se află pe jetonul arătat de educatoare. Copiii care spun corect numărul de obiecte din 
imagine primesc bilet şi se urcă în tren. 
Activitatea se va încheia cu aprecieri verbale şi autoaprecieri. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
→ Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. 2008; 
→ Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grasna, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta 
Anghel-„Activitatea integrată din grădiniţă” – Didactica Publishing House, 2008; 
→ Ileana Hanganu, Cireşica Răclanu – „Educaţie pentru societate” – Îndrumător pentru educatoare, 
Bucureşti, 2005. 
 
  



 
365. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Prof.Lupşe Marina 

G.P.P.Nr.53 Oradea 
Dată:9.10.2017 
Unitatea:G.P.P.Nr.53 Oradea 
Nivel I:Grupa mică “C” 
Tema anuală:”Când,cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului tematic:”Comorile zanei toamna” 
Tema săptămânii:”Toamna se joacă cu noi” 
Tipul activităţii:predare de cunoştinţe 
Modalitate de realizare:Activitate de tip integrat(ADE+ĂLA1) 
Elemente componente ale activităţii integrate: 
A)ĂLA1:B:”Citim imagini frumoase cu toamna” 
                A:”Ornament din frunze colorate” 
B)ADE:D.S.-C.M. 
              -Observare:”Curtea grădiniţei toamna”  
Modelul integrării:Polarizarea:toate demersurile întreprinse pe parcursul zilei polarizează către 
finalitatea zilei. 
Obiective cadru: 
-dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,precum şi stimularea 
curiozităţii pentru investigarea acestuia; 
Obiective operaţionale: 
-să recunoască schimbările care au loc în natură; 
-să-şi însuşească culorile frunzelor toamna; 
-să observe schimbările din curtea grădiniţei; 
-să fie disponibil atât din punct de vedere fizic cât şi psihic; 
-să descrie copacul toamna; 
Resurse bibliografice: 
a)Ştiinţifice: 
-coord.Culea L.,Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie-o provocare?,Editura 
Diana,Piteşti,2008 
-Alice Nichita,Mihaela Mitroi,Activităţi integrate,Editura Paralelă 45,Piteşti,2010 
b)Oficiale: 
-M.E.C.I.-“Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”,Bucureşti,2008 
Resurse metodologice: 
a)Strategii didactice:algoritmice şi mixte-bazate pe joc; 
b)Metode şi procedee:-explicaţia,conversaţia,observarea dirijată; 
c)Forme de organizare:-frontal,pe grupuri mici; 
d)Mijloace didactice:panoul educatoarei,planşe cu anotimpul toamna,fişe de lucru,jetoane cu 
imagini de toamna,lipici,frunze colorate,buline autoadezive; 
e)Temporale:-40 minute 
f)Umane:15 copii 
 

SCENARIUL ZILEI 
După desfăşurarea activităţii de I.D.D.,copiii sunt îndrumaţi către cele două centre deschise la 
dispoziţia lor.Fiecare copil îşi alege liber centrul unde doreşte să lucreze.Voi merge la fiecare centru 
pentru a da indicaţiile necesare activităţii,iar apoi voi ajută copii la realizarea ornamentelor din 
frunze colorate. 
Prin tranziţia:”Bate vântul frunzele” ne vom îndrepta paşii către semicerc,unde vom desfăşura 
activitatea de observare:”Curtea grădiniţei toamna”.Cu ajutorul tabloului de toamna vom face 



observarea schimbărilor care au loc în natură.Pentru însuşirea corectă a noţiunilor transmise,o parte 
din activitate s-a desfăşurat în curtea grădiniţei.Evaluarea activităţii a fost realizată printr-o fişa de 
lucru cu anotimpul toamna. 
Prin tranziţia:Câte unul pe cărare” copiii s-au îndreptat către baie. 
La finalul activităţii au fost recompensaţi cu buline autoadezive roşii pentru comportament şi 
răspunsurile corecte. 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Evenimentul 
didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Asigur condiţiile optime pentru desfaşurarea 
activităţilor.Scaunele vor fi dispuse în 
semicerc,iar mesele în două grupuri a câte patru. 

  

Captarea 
atenţiei 

Se va realiza printr-o scrisoare adusă de o 
rândunică.În scrisoare rândunica le transmite 
copiilor motivele pentru care se pregăteşte de 
calatorie spre ţările calde. 

Conversaţia  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
anterioare 

Pe baza unor întrebări despre natura,se va va face 
trecerea spre desfăşurarea activităţii. 

Explicaţia  

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

-Astăzi avem foarte mult de lucru.Vom lucra la 
centre.La centrul Bibliotecă:”Citim imagini 
frumoase cu toamna”; iar la Artă:”Ornament din 
frunze colorate”.Vom observa “Curtea grădiniţei 
toamna” 

Conversaţia  

Dirijarea 
procesului de 
învăţare 

-Vom forma un tren şi ne îndreptăm  paşii către 
cele două centre deschise.Le explic sarcinile de 
lucru de la fiecare centru.Copiii îşi aleg singuri 
centrul unde doresc să lucreze. 
În timp ce ei execută sarcinile eu le ofer sprijin şi 
îi indrum spre finalizarea sarcinilor. 
Prin tranziţia “Bate vântul frunzele” ne 
îndreptăm  paşii către semicerc unde vom 
desfăşura activitatea de observare. 
Vom face observarea schimbărilor din natura cu 
ajutorul unui tablou de toamnă,iar apoi vom ieş 
în curtea grădiniţei pentru a vedea schimbările 
din natură. 

Explicatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
dirijată 

De proces 

Obţinerea 
performanţei. 

Se va realiza printr-un joc.Copiii vor închide 
ochii,iar dintr-un coş vor scoate câte un jeton cu 
imagini specifice aspectelor de toamnă şi va 
trebui să descrie ceea ce observă. 

Conversaţia  

Evaluarea 
activităţii 

Copiii au de colorat o fişă cu anotimpul 
toamna,în culorile specifice acestui anotimp. 

Explicaţia De produs 

Încheierea 
activităţii 

Fac aprecieri individuale şi colective cu privire la 
modul în care au lucrat,au răspuns şi s-au 
comportat. 
Preşcolarii sunt recompensaţi cu buline roşii. 
Părăsim sala de grupa cântând:”Câte unul pe 
cărare” 

Conversaţia  

 
  



366. APLICAŢII  PRACTICE 
Grupează  imaginile!  

 
Profesor în învăţământul preşcolar: Omeag Cornelia 

Grădiniţa Learn & Play, judeţul Sibiu 
 

Aceasta este denumirea, jocurilor prin care sarcina preşcolarului este să aleagă dintre mai 
multe imagini de pe o planşă pe cele care seamănă între ele după un anumit criteriu precizat de 
educatoare. Planşa cuprinde 3-4 rânduri de câte 3-4 ,,căsuţe”. Toate căsuţele, au aceeaşi formă şi 
mărime şi pe ele este desenată o imagine.  

Imaginile sunt astfel realizate,pentru ca această planşă să poată fi folosită pentru mai multe 
grupări,la diferite teme pe care le avem în planificare,pentru consolidarea cunoştinţelor 
acestora.Astfel ceea ce au învăţat pe parcursul mai multor teme poate fi aplicat în practică.  

De exemplu,se dă o planşă pentru sarcinile:  
− Alege imaginile care arată ceea ce putem mânca ( 4 imagini) ; 
− Alege  imaginile cu obiectele de îmbrăcăminte ( 4 imagini) ;  
− Alege imaginile jucăriilor ( 4 imagini ) ; 
− Alege imaginile obiectelor cu care putem călători ( 4 imagini). 
Toate aceste imagini vor fi amestecate între ele astfel încât copilul să fie nevoit să le caute 

pentru a le grupa după criteriul dat. 
La început voi cere copiilor mici să formeze grupe astfel încât fiecare imagine să aparţină 

numai unui grup. Dacă copiii sunt mai mari ca vârstă, voi cere acestora să grupeze pe rând, o 
imagine care să aparţină de 2 -3 grupuri, în funcţie de cerinţe.Spre exemplu, cu următoarele 
imagini:  
 

scaun palton maşină găleată de metal  
  cizme de cauciuc avion săniuţă minge 

conservă umbrelă  caiet bicicletă 
păpuşă carte dulap ziar 

 
Se pot face următoarele grupări:  

Mobilă ( scaun, dulap ) ; 
Mijloace de transport ( săniuţă,maşină,bicicletă,avion) ; 
Obiecte de gumă ( minge, cizme de cauciuc) ; 
Obiecte de hârtie ( carte, caiet, ziar) ; 
Jucării ( minge , păpuşă ) ;  
Obiecte grădiniţă( carte, caiet, dulap, masă, scaun, bicicletă, săniuţă,minge,palton păpuşă, umbrelă).  
Obiecte pe care le folosim toamna ( cizme de cauciuc, palton, umbrelă ) . 

După cum se observă, acelaşi obiect poate fi folosit  pentru a fi grupat în grupuri diferite. 
Această grupare a unui obiect ,după anumite criterii în alte grupuri de obiecte, dezvoltă gândirea 
preşcolarilor şi înseamnă efectuarea cu rapiditate a unor generalizări şi abstractizări.  

Din cele spuse până acum, putem vedea că planşa poate fi folosită pentru realizarea mai 
multor sarcini. Pentru a rezolva aceste sarcini, educatoarea poate cere preşcolarilor să răspundă oral, 
dar preşcolarul poate uita ceea ce a spus cu puţin înainte, de aceea este nevoie să se lucreze practic 
cu acesta.  

Pentru a realiza jocul trebuie să ne asigurăm că avem toate materialele necesare, desfăşurării 
acestuia.  

Pentru aceasta, planşa cu obiecte pe care am realizat-o putem să o facem în dublu exemplar. 
Spre exemplu vom realiza prima planşă care are 3 – 4 rânduri şi câte 3 -4 căsuţe, de aceeaşi formă şi 
mărime care au desenate pe ele câte o imagine. Apoi, vom realiza altă planşă la fel ca cealaltă, dar 
fiecare  imagine de pe planşă o vom decupa pe contur, realizând astfel jetoane. Vom avea astfel o 
planşă şi jetoane de acelaşi fel  ca cele desenate pe planşă. Dacă planşa este aşezată la nivelul 



tuturor copiilor, jetoanele sunt aşezate pe masă, fiind amestecate, copilul vine şi alege jetoanele cu 
imaginile asemănătoare dintr-un grup, ghidându-se după planşă. 
În acest fel putem verifica mai uşor dacă preşcolarul, a ales corect toate imaginile dintr-un grup, 
deoarece toate jetoanele alese de el, aparţin grupului de pe planşă.   
Dacă a greşit şi a ales un jeton nepotrivit ,vom purta cu el o scurtă discuţie referitoare privind 
încadrarea sau neîncadrarea jetonului respectiv într-un grup. 

Atunci când lucrăm cu preşcolari mai mici, pentru a le uşura sarcina,vom spune copilului de 
la început, să aleagă imaginile pe care să le aşeze în căsuţe, în funcţie de criteriul cerut. Dacă 
rezolvă sarcina incomplet, îi vom atrage atenţia :  
   ,,- Vezi că mai este o imagine/ jeton care intră în căsuţă.” 
Exemplu de grup format din căsuţe ,iar preşcolarii trebuie să caute jetoanele potrivite pe care să le 
aşeze în căsuţe:  
 
                   
 
Până când copilul înţelege cum trebuie să procedeze, îl ajut ca să efectueze alegerea spunându-i : 
,,Vezi, aici sunt desenate mai multe imagini .Hai să le căutăm obiectele pe care le putem mânca !” 
Dacă preşcolarul uită să caute, sau nu găseşte obiectul, educatoarea trebuie să îi arate şi să îi spună: 
,, Dar aici ştii ce este desenat? Dacă preşcolarul dă un răspuns corect, i se adresează întrebarea:,, Şi 
pâinea, caşcavalul putem să o mâncăm?” Dacă a răspuns corect, atunci se va trage concluzia că şi 
acel obiect trebuie adăugat în grupul celor ce le putem mânca. Voi specifica de asemenea, că 
celelalte nu se pot mânca. Voi face la fel şi pentru celelalte criterii în baza cărora se vor face 
celelalte grupări. 

Pentru a fi uşor recunoscute de copii, desenele trebuie să fie simple şi uşor de recunoscut. 
Tot în acest scop, atunci când dăm acest fel de jocuri, copiilor mici de 3-4 ani, trebuie să le cerem la 
început, să spună ce reprezintă fiecare imagine( să ,,citim” cartonaşul) .  

Acest mijloc va fi folosit şi la celelalte vârste, dacă este necesar , în special cu copiii care 
dau răspunsuri eronate, incomplete sau nu răspund deloc. În general, copiii trebuie să fie obişnuiţi 
să pună întrebări dacă nu înţeleg ceva.  

Când preşcolarul ne spune denumirea exactă putem fi siguri că el a recunoscut  
obiectul. Dacă el nu poate face acest lucru,înseamnă nu cunoaşte acel obiect şi trebuie să i-l facem 
cunoscut.  

Jocurile de tipul : ,,Grupează imaginile!” le putem folosi începând cu copiii de 4 ani, şi chiar 
mai mici dacă alegem imagini ale unor obiecte sau fiinţe foarte cunoscute de ei, iar criteriile de 
selecţie vizează un nivel de abstractizare mai scăzutindicând copilului acţiuni care îi sunt cunoscute:  

− Alege ,,ceea ce putem mânca”, ,,ceea ce este dulce”, ,,ceea ce putem îmbrăca”, 
,,alege lucrurile cu care ne putem juca” etc. 

De exemplu, pe o planşă sunt imagini de căţei,pisici,flori,puişori, copiii sunt solicitaţi întâi 
să aleagă căţeii,apoi pisicile,apoi florile, apoi puişorii.Pentru început,când copilul este mic,imaginile 
din fiecare grup pot fi identice şi aşezate la fel în toate căsuţele,deci mai uşor de găsit ,apoi ele pot 
rămâne identice ca formă, dar pot fi diferite ca mărime, culoare, atitudine. De exemplu, câinii pot fi 
aşezaţi înspre diferite direcţii( stânga, dreapta),căţeii şi pisicile pot fi de diferite rase, florile pot fi de 
diferite specii.  

Pentru copiii mai mari, imaginile dintr-o anumită categorie, nu vor mai fi la fel.Astfel nu li 
se vor mai da, planşe din care să aleagă mingile, perele, căciuliţele ci planşe, din care să aleagă 
jucăriile (care nu vor mai fi numai mingi),fructele( care nu vor mai fi numai pere),legumele,florile 
etc. Pe măsura ce copiii sunt mai mari, sarcinile sunt situate la un nivel mai ridicat.  
După ce copiii s-au obişnuit cu acest fel de joc, şi execută corect grupaje de imagini, aceştia vor 
începe să grupeze singuri imaginile de pe planşă. Acest joc poate fi jucat pe grupuri mici de copii. 
Folosit în grupuri mici, el ia aspectul unui joc de întrecere. Astfel sunt formate câte 3 – 4 grupe 
formate din 3 – 4 copii. Fiecare grupă de copii primeşte o planşă, apoi li se cere să indice care 



imagini fac parte din grupul respectiv. Cine găseşte cel mai repede jetoanele care fac parte dintr-o 
grupă, câştigă.            

Aceasta este o sarcină mai grea pentru preşcolari, de aceea dacă nu vom obţine rezultate 
bune nu trebuie să ne speriem. Pentru a uşura sarcina copiilor, la început li se vor da planşele cu cel 
mai scăzut grad de dificultate  şi treptat nivelul de dificultate al jocurilor să crească.  

Pentru acest joc, copilul are nevoie de îndrumarea adultului sau a educatoarei, care îi oferă 
îndrumare şi explicaţiile necesare.  

 
Ataşez mai jos câteva modele de planşe pentru jocul : ,,Grupează imaginile” 
 

Bibliografie:  
I.Silvia Borţeanu 
II.Mihaela Axente 
III. Anca Vodiţă 
IV. Svetlana Crihan . Poftiţi în trenuleţul jocurilor ,Editura Diamant,Piteşti,pag 65. 
 
 

367. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Inst.Fedorciuc Monica  
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Vișeu de Sus 

 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Vișeu de Sus 
Data: 06.04.2017 
Propunător: Inst.Fedorciuc Monica 
Tema anuală: „Cine şi cum planifică/organizează o activitate?” 
Tema săptămânii: „De la joc...la educaţie financiară!” 
Grupa: Mare  
Activitatea: Integrată: ADP + ALA +ADE (DȘ + DOS) 
Tema activităţii: „În lumea  banilor”  
Tipul activităţii:  consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
Forma de organizare: Frontală, pe grupuri mici, individual 
Durata: o zi 
Scopul activităţii: Fixarea cunoștințelor copiilor referitoare la modul în care sunt percepuţi banii, 
câştigaţi, cheltuiţi, economisiţi şi donaţi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a 
lor.  

 
Activităţi de învățare:  

1. Activităţi de dezvoltare (ADP): 
- Întâlnirea de dimineaţă:  „Piticlic ne roagă...”. 
- Salutul: „Bună dimineaţa, !” 
- Prezenţa 
- Calendarul naturii 
- Împărtăşirea cu ceilalţi: „Bagajul răvășit!” 
- Activitatea de grup: „Importanţa banilor în viaţa noastră” 
- Noutatea zilei: „Vizita lui PitiClic” 
- Tranziţii: „1-2,1-2, mergem toți în pas vioi”. 

 
2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE): 
      Domeniul ştiinţe (DŞ) – „Povestea banilor”- vizionare film 

Domeniul Om și Societate(DOS)- „Cardul meu” – confecționare; 
 



3. Activităţi liber alese (ALA I): 
Artă: „Monede și bancnote”- confecționare 
Joc de rol:. ”Amenajăm magazinul cu dulciuri” 
Ştiinţe: „Bancnota potrivită” – identificarea corectă a  bancnotelor din țări diferite; 
              ”Pune în săculeț atâtea monede/bancnote cât îți arată cifra” 
 

      Activităţi liber alese (ALA II): 
- „PitiClic face cumpărături pentru prietenii lui și pentru copiii grupei”- desfășurarea jocului 

de rol propriu- zis 
- „Pinocchio!” – film  
-  

Obiective operaţionale: 
- să audieze cu atenţie un text, reținând ideile acestuia și demonstrând că l- a înţeles; 

- să identifice  monedele/bancnotele naţionale din diferite ţări; 
- să redea teme plastice și practice, folosind tehnicile învățate;          

      -   să utilizeze un limbaj matematic adecvat în jocuri având ca temă tranzacții financiare simple; 
     -să conştientizeze importanţa banilor în viaţa de zi cu zi; 
 
RESURSE               TEMPORALE: o zi 
                                   
                                 DE SPAȚIU: sala de grupă 
                                 
                                UMANE: educatoarea, 18 copii ai grupei mari, PitiClic – musafirul nostru 
 
Strategii didactice:  

Metode şi procedee   -    Conversaţia 
- Explicaţia 
- Exerciţiul 
- Jocul 
- Demonstraţia 
- Ciorchinele  
- Observaţia 
- Problematizarea 

          Material didactic:pozele copiilor,calendarul naturii, hârtie, foarfece, bani de hârtie, pastă de 
lipit,acuarele, poster cu vrăjitoarea Merlina, machetă cu imaginea unei 
bănci/imprimeria/monetăria/bancomat, costum PitiClic, geamantan, popcorn, covrigei, imagini 
card,CD-film,casă de marcat 
 
          Mijloc de învățământ:soft educational Piticlic, laptop, flipchart 
         Material bibliografic:   

• *** ”Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. 
• Georgescu, Goloşoiu, Ligia ,,De la joc…la educație financiară’’, Editura Explorator, 

Ploieşti  2015 
• *** Revista PIPO,Nr. 5, Editura Cd Press, Bucureşti, 2010 
• http://soft4kids.ro/downloads/Educatie_financiara_gradi.exe 

 
 SCENARIUL ZILEI  

 
      Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt așezați în semicerc pentru a 
putea stabili un contact vizual cu toți membrii grupei. Salutul pornește de la educatoare și este 
continuat de toți copiii grupei. Se face prezența și se completează calendarul naturii în urma unor 
discuții despre: „Cum este vremea?”, „În ce anotimp suntem?”, „Cum ne îmbrăcăm?”etc. 

http://soft4kids.ro/downloads/Educatie_financiara_gradi.exe


Activitatea de grup se va desfăşura discutând cu copiii despre importanţa banilor în viaţa noastră.  
Noutatea zilei – copiii află că astăzi vor avea un musafir care se numeşte PitiClic.  
    Captarea atenţiei se realizează prin apariţia în sala de grupă a lui Piticlic, supărat şi trăgând 
după el un bagaj. Supărarea lui se datorează faptului că nu mai poate ajunge la prietenii lui din 
Europa deoarece, o vrajitoare, pe nume Merlina, i-a „scotocit” printre lucrurile din bagaj, i-a 
amestecat banii şi i-a mâncat toate bunătăţile pe care le-a pregătit pentru prietenii lui. 
     Necăjit, le cere copiilor ajutorul de care are atâta nevoie. Piticlic le promite copiilor că dacă îl 
ajută, vor merge împreună la cinema şi le va cumpăra popcorn şi alte  bunătăţi din magazinul 
amenajat de ei. 
     În bagajul lui Piticlic se află un CD pe care ne roagă să-l vizionăm cu atenţie, deoarece  conţine 
informaţii preţioase care ne vor fi de folos în realizarea sarcinilor. Aşadar se face trecerea catre 
activitatea DȘ „Povestea banilor” prin tranziţia :” 1-2, 1-2/ Mergem toţi în pas vioi/Pe covor ne 
aşezăm/Şi filmuleţul îl vizionăm!”. Copiii vizionează povestea până în punctul în care află unde și 
cum se fac banii, respectiv la Imprimeria Băncii Naționale se fac bancnotele, iar la Monetăria 
statului se fac monedele. Prin tranziţia:”Luaţi seama bine/Cum ne aşezăm/Ochii toţi la mine/Spre 
sectoare ne-ndreptăm!” , copiii sunt îndrumaţi către centrele de activitate, primind totodată şi 
informaţiile de care au nevoie pentru desfăşurarea activităţilor. 
            La sectorul  Artă: ”Monede şi bancnote”, copiii vor confecționa și ei monede și bancnote  
jucându-se de-a Imprimeria Băncii Naționale, respectiv de-a Monetăria statului. Cu banii 
confecționați vor face cumpărături în partea a doua a zilei , cumpărând produse din magazinul 
nostru. 
            La sectorul Ştiinţă:  ”Identificarea  bancnotelor diferitelor ţări”; 
                                             „Pune în fiecare săculeţ atâtea bancnote/monede câte îţi arată cifra”, 
copiii trebuie să identifice bancnotele şi să le aşeze pe steagul corespunzător ţării unde se poate 
cumpăra cu ei, respectiv  să pună în fiecare săculeţ atâtea bancnote/monede  câte le arată cifra. 
             La sectorul  Joc de rol: „Amenajăm magazinul” copiii vor ambala popcorn, covrigi şi alte 
alimente şi vor aşeza preţurile corespunzătoare fiecărui produs. Un copil se va ocupa de vinderea 
produselor, utilizând casa de marcat. 
      După finalizarea activităţilor pe centre, ne întoarcem la povestea banilor pentru a afla mai multe 
informații despre bani, după care se face fixarea conținutului poveștii folosind metoda ciorchinelui. 
       Prin tranziţia: „Bat din palme/Clap,clap,clap/Din picioare/Trap,trap,trap/Spre masuţe ne-
ndreptăm/Şi de lucru ne-apucăm! ” se face trecerea către DOS unde fiecare copil îşi va confecţiona 
propriul card (vor lipi numele băncii,numele propriu şi vor scrie numărul contului cu cifrele studiate 
până acum). După ce fiecare copil şi-a confecţionat cardul, revenim la sectoare pentru ca Piticlic să-
şi ia banii sortaţi de copii şi să cumpere cadouri pentru prietenii lui din magazinul amenajat. Este 
ajutat de câţiva copii să-şi pună în ordine lucrurile în bagaj. 
      Piticlic le mulţumeşte copiilor pentru ajutorul primit şi le cumpără dulciuri din magazinul 
amenajat de ei, pentru că orice muncă este recompensată! 
      Folosindu-se de propriul card, copiii îşi cumpără bilet la cinema. 
 



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
 

 
1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 
 

Se asigură condiţiile optime desfăşurării activităţii: 
-pregătirea materialului didactic; 
-intrarea organizată a copiilor în spaţiul educaţional amenajat 
sugestiv; 

  

 
2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 
 
 
 
 
 
 

    Introducerea în activitate se realizează prin apariţia în sala de grupă 
a lui PitiClic, supărat, şi trăgând după el un bagaj. Supărarea lui se 
datorează faptului că nu mai poate ajunge la prietenii lui din Europa 
deoarece, o vrajitoare, pe nume Merlina, i-a „scotocit” printre 
lucrurile din bagaj, i-a amestecat banii şi i-a mâncat toate bunătăţile 
pe care le-a pregătit pentru prietenii lui. 
     Necăjit, le cere copiilor ajutorul de care are atâta nevoie. PitiClic 
le promite copiilor că dacă îl ajută, vor merge împreună la cinema şi 
le va cumpăra popcorn şi alte  bunătăţi din magazinul amenajat de ei. 

Conversaţia Observarea 
comportamentului 

copiilor şi a manifestării 
curiozităţii pentru 

lucruri noi. 
Se consideră că 90% din 
copii sunt captaţi 

  
3. ANUNŢAREA 

TEMEI  ŞI  A 
OBIECTIVELOR 

     Le spun copiilor că astăzi ne vom juca  împreună cu musafirul  
nostru, vom asculta povestea banilor, vom sorta banii, vom amenaja 
un magazin şi ne vom confecționa carduri pentru a ne cumpăra biletul 
la cinematograf. 

Conversaţia Observare  curentă 

 
 

4. DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pentru a înțelege mai bine povestea banilor, copiii sunt invitați să 
vizioneze filmul. Aşadar se face trecerea catre activitatea DȘ 
„Povestea banilor” prin tranziţia :” 1-2, 1-2/ Mergem toţi în pas 
vioi/Pe covor ne aşezăm/Şi filmuleţul îl vizionăm!”.                                     
Copiii vizionează povestea până în punctul în care află unde și cum se 
fac banii, respectiv la Imprimeria Băncii Naționale se fac bancnotele  
iar la Monetăria statului se fac monedele.  
     În acest moment se opreşte prezentarea filmului iar prin 
tranziţia:”Luaţi seama bine/Cum ne aşezăm/Ochii toţi la mine/Spre 
sectoare ne-ndreptăm!” educatoarea face integrarea in povestire a 
activităţilor din centre(ALA1) . 
 
 

 
Observaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea sistematică 
a copiilor 
 
 
 
 
           Probă orală 
Se consideră că 90% 
dintre copii vor viziona 
cu atenţie filmuleţul 
 
 
 



 
 

 
5. OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Copiii sunt îndrumaţi către centrele de activitate deschise, primind 
totodată şi informaţiile de care au nevoie pentru desfăşurarea 
activităţilor. 
            La sectorul Artă: ”Monede şi bancnote”, copiii vor 
confecționa și ei monede și bancnote  jucându-se de-a Imprimeria 
Băncii Naționale, respectiv de-a Monetăria statului.  
    Cu banii confecționați vor face cumpărături în partea a doua a zilei 
,cumpărând produse din magazinul grupei. 
            La sectorul Ştiinţă:   
                       ”Identificarea  bancnotelor diferitelor ţări”;”, copiii 
trebuie să identifice bancnotele şi să le aşeze pe steagul corespunzător 
ţării unde se poate cumpăra cu ei. 
 
                      „Pune  în fiecare săculeţ atâtea bancnote/monede câte 
îţi arată cifra”, copiii trebuie  să pună în fiecare săculeţ atâtea 
bancnote/monede  cât  le arată cifra. 
 
             La sectorul  Joc de rol: „Amenajăm magazinul” copiii vor 
ambala popcorn, covrigi şi alte alimente şi vor aşeza preţurile 
corespunzătoare fiecărui produs. Un copil se va ocupa de vinderea 
produselor, utilizând casa de marcat.     
             Prin tranziţia:”1-2,1-2/Mergem toţi în pas vioi/Pe covor ne 
aşezăm/Şi la filmuleţ din nou ne uităm!”,  se revine la poveste pentru 
a afla şi celelalte informaţii despre bani. 
            Se rulează ultima parte a filmuleţului documentar, după care 
se face fixarea conținutului poveștii folosind metoda ciorchinelui cu 
următoarele întrebări: 1.Cum se numesc banii din ţara noastră? 
                                    2.Dar banii din alte ţări? 
                                    3.Unde sunt făcuţi banii? 
                                    4.Din ce sunt făcuţi banii? 
                                    5.Ce valoare au monedele/bancnotele? 
                                    6.Ce putem face cu banii? 
                                    7.Ce nu putem cumpăra cu banii? 
                                    8.Cum se pot economisi banii? 

 
Explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 

Demonstraţia 
 
 
 
 

Problematiza-
rea 

 
 
 

  Jocul 
 
 
 
 
 
 
 
Ciorchinele 
Conversaţia 

 
 
 
 
 

 
       Probă practică 

- 85% dintre copii vor 
confecţiona 

monede/bancnote 
 

 
-80% dintre copii vor 
aşeza corect bancnotele 
la locul potrivit 
 
 
-80% dintre copii vor 
pune banii corect în 
săculeţ 

     
 
 
 

- 80% dintre copii vor 
ambala corect produsele 

şi vor aşeza corect 
preţurile 

 
        
 
      Probă practică 

Se consideră 
performanţă dacă cel 

puţin 80% dintre copii 
vor răspunde corect la 

întrebări 
 
 



 
 
  

 
 
 
 
 
        6.  ASIGURAREA   
RETENŢIEI ŞI A 
TRANSFERULUI    
DE  CUNOŞTINŢE 
 
 
 

  
 
   Prin tranziţia: „Bat din palme/Clap, clap, clap/Din picioare/Trap, 
trap, trap/Spre masuţe ne-ndreptăm/Şi de lucru ne-apucăm! ” se face 
trecerea către DOS unde fiecare copil îşi va confecţiona propriul card 
(vor lipi numele băncii, numele propriu şi vor scrie numărul contului 
cu cifrele studiate până acum). 
  
     După ce fiecare copil şi-a confecţionat cardul,revenim la sectoare 
pentru ca Piticlic să-şi ia banii sortaţi de copii şi să cumpere cadouri 
pentru prietenii lui din magazinul amenajat. Este ajutat de câţiva copii 
să-şi pună în ordine lucrurile în bagaj. 

 
 

Explicaţia 
 
 

   Exerciţiul 
 
 
     
      Jocul 
 
 

 
 

       Probă practică 
Cel puţin 80% dintre 

copii îşi vor confecţiona 
cardul 

 
 
 

 Cel puţin 80% dintre 
copii vor aplica corect 

regulile jocului 
 
         

7. ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

 

      Piticlic le mulţumeşte copiilor pentru ajutorul primit şi le cumpără 
dulciuri din magazinul amenajat de ei, pentru că orice muncă este 
recompensată! 
      Folosindu-se de propriul card, copiii îşi cumpără bilet la cinema, 
moment ce constituie trecerea către ALA2, unde vor viziona filmul 
„Pinocchio”. 
      Se vor face aprecieri verbale, globale şi individuale asupra 
activităţii desfăşurate. 

 
 
 

Conversaţia 

 
 
   Aprecieri verbale 

 



 
368. IUBIŢI NATURA, PREACURATA 

Parteneriat educaţional 
 

Prof.înv.prescolar,Vanjurec Maria  
Grădiniţa cu Program Prelungit,nr.1 

Vişeu de Sus,jud.Maramureş  
Motto : 

 
“Natura şi educaţia sunt asemănătoare,căci educaţia transformă pe om şi prin această 

transformare,creează natura.”  Democrit   
 

Argument 
 
  Fiecare sărbătoare are o deosebită importanţă în viaţa copiilor.Familiarizarea copiilor şi 
implicarea lor în acţiuni de sărbătorire a unor zile,care au ca subiect pământul,cu varietatea şi 
multitudinea de subiecte,cunoştinţe,este un prim pas spre formarea unor atitudini corespunzătoare 
faţă de mediu,faţă de existenţa fiecărei vietăţi de pe pământ,de la cea mai mică până la cea mai 
complexă.Chiar dacă în calendarul acţiunilor,având în vedere perioada,nu am cuprins toate 
sărbătorile din Calendarul Ecologic,prin ceea ce vom desfăşura încercăm,să constientizăm copiii 
asupra rolului şi importanţei acestor date şi asupra rolului pe care îl au in legatură cu un mediu 
sănătos,conducându-ne după principiul : 
   “ UN MEDIU SĂNĂTOS , PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ ! “ 
Partenerii educativi : 

• Grădiniţa cu Program Prelungit,Nr.1+Structura 8, Vişeu de Sus ;Şcoala cu clasele I-
VIII,Vişeu de Jos ;Liceul de Artă,Baia-Mare ;Primăria oraşului ,Vişeu de Sus ; Serviciul 
Protecţia Mediului ; Parcul Natural, Munţii  Maramureşului . 

Scopul proiectului: 
• Dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de natură; 
• Formarea unor priceperi şi deprinderi de a îngriji şi ocroti natura; 
• Dezvoltarea creativităţii copiilor prin implicarea lor în realizarea unor expoziţii , cu lucrări 

artistico-plastice, practice,colaje estetice. 
Obiectivele proiectului 

• Familiarizarea copiilor cu semnificaţia unor sărbători ecologice , cum ar fi : Ziua Mondială a 
Sănătăţii,Ziua păsărilor şi a arborilor,Ziua Pământului,Ziua Internaţională a Diversităţii 
Biologice,Ziua Mondială a Mediului; 

• Implicarea copiilor în acţiuni practice de curăţare a spaţiilor destinate pentru joacă,a spaţiilor 
din preajma grădiniţei,etc. şi deprinderea unor învăţăminte cum ar fi :un mediu curat 
înseamnă sănătate ,  în primul rând,de acesta beneficiind nu doar copiii şi oamenii,ci şi 
vieţuitoarele pământului,de la cea mai neînsemnată ,până la cea mai complexă; 
 

• Cunoasterea semnificaţiei implicării în acţiuni de protecţie şi curăţare a mediului 
înconjurător – un mediu poluat duce la dispariţia unor plante animale,păsări şi alte vietăţi. 

• Educarea copiilor în spiritul respectului şi preţuirii mediului înconjurător şi formării 
deprinderilor de curăţare şi păstrarea curată a spaţiilor de joacă şi a împrejurimilor,în orice 
situaţie şi în orice loc; 

Resurse materiale : 
• Materiale din natură,pungi din hârtie,hârtie creponată ,hârtie glasată , 

            pensule,acuarele,foi A 4, materiale textile,dopuri de plută,pahare plastic . 
Resurse umane 



• Copiii din unităţile implicate şi parintii acestora, directorii  unităţilor,educatoarele 
grupelor,reprezentanţi ai Primăriei,Vişeu de Sus,reprezentanţi mediu,reprezentanţi ai 
Parcului Natural,Munţii Maramureşului,familii de pe Valea Vinului,cartier al oraşului . 

• Durata proiectului : Aprilie – Mai  
Evaluarea proiectului 
         Se vor întocmi portofolii cu ilustrarea acţiunilor,procesele verbale,proiecte de activităţi 
integrate desfăşurate pe parcursul proiectului.Portofoliile vor conţine pe lângă cele enumerate, texte 
literare ghicitori,poezii,calendarul ecologic,scurta descriere a acţiunilor.În fiecare unitate partenera,  
se vor realiza expoziţii cu lucrări artistico-plastice şi practice ale copiilor şi cadrelor implicate, 
machete,postere toate acestea se pot constitui intr-o baza materială pentru desfăşurarea unor viitoare 
acţiuni sau folosi în activităţile de la grupă,se vor realiza de asemenea expoziţii la nivelul unităţilor . 
Monitorizarea proiectului 
       Pe parcursul desfăşurării acţiunilor,se va  analiza modul de abordare  a acestora şi diferitele 
oportunităţi ivite,astfel încât acţiunile,care se vor desfăşura în continuare,să fie un mod plăcut de 
destindere,dar şi de implicare a copiilor,cât şi a cadrelor. Se va purta un dialog constructiv în 
vederea desfăşurării acţiunilor într-un mod cât mai plăcut,interesant,atractiv ,constructiv. 
            Acţiunile proiectului  
  17  aprilie -  Ziua Mondială a Sănătăţii  

• Mişcare,ritm,sănătate  ! 
   - Jocuri sportive,întreceri,gimnastică – pentru a marca însemnătatea Zilei Mondiale a Sănătăţii-
activităţi desfăşurate în aer liber; 
- Programe de gimnastică, desfăşurate în sala de grupă,aer liber; 
- Pe parcursul întregului program de parteneriat,jocuri sportive,întreceri,gimnastică,jocuri 
distractive. 
  22 Aprilie – Ziua Pământului  

• Să ajutăm Pământul să respire !    
 - Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului,care vor sublinia rolul copiilor,în special pentru a păstra 
curate spaţiile de joacă şi mediul înconjurător apropiat lor; 
 -   Acţiune practică de curăţare a spaţiilor de joacă,curtea grădiniţei,spaţiile verzi din vecinătate şi 
parcul oraşului . 
-  O zi cu prietenii noştri-vizită la Grădiniţa Vişeu de Jos,unde se va prezenta în cadrul CDI-ului un 
material vizând educatia-ecologică,un schimb de materiale (postere,lucrarI practice ale copiilor şi 
cadrelor),o excursie în împrejurimile grădiniţei,jocuri distractive,întreceri sportive. 
    10 Mai – Ziua păsărilor şi a arborilor  

• Păsări şi arbori  
-  Realizarea unor lucrări artistico-plastice:picturi cu acuarele,creioane colorate,colaje estetice şi  
funcţionale,cu materiale din natură,materiale refolosibile. 
 - Expoziţie cu lucrări ale copiilor şi schimb de materiale la nivelul unităţilor implicate. 
- Premierea celor mai reuşite lucrări şi diplome înmânate copiilor participanţi. 
-Vizita la Planetariu,în oraşul reşedinţă de judeţ,Baia-Mare,scopul acesteia fiind cunoaşterea de 
către copii şi familiarizarea lor cu această instituţie,vizita comună  cu preşcolarii din grupa mijlocie 
de la Grădiniţa de Artă ; 
-Impreună la joacă in Parcul municipal; 
- Schimb de experienţă cu Grădiniţa de Artă din Baia-Mare,în cadrul căreia va avea loc un schimb 
de idei,portofolii ilustrînd activităţile deosebite realizate de cadrele din grădiniţa noastră,lucrări ale 
copiilor realizate din diferite materiale,exemple de bune practici constând din proiecte de activitate 
integrată ilustrate,proiecte de  parteneriat,expoziţii,diferite materiale confecţionate de educatoare, 
avand in vedere munca pe care o desfăşurăm.  
      22 MAI – Ziua internaţională a diversităţii biologice  

• Natura, la ea acasă ! 



- Excursie pe Valea Vinului,având ca scop,cunoasterea de către copii a împrejurimilor 
orasului,familiarizarea cu mediul natural,cunoasterea florei şi faunei existente,cunoasterea 
ariei protejate ; 

- Vizitarea unei gospodării de pe Valea Vinului,familiarizarea copiilor cu viaţa şi  activitatea 
oamenilor,care trăiesc în aceste locuri. 

                           
                      Bibliografie  

• Curriculum pentru invătământul preşcolar; 
• Revista Pro Ecologia Mileniului III,ianuarie,2010,Editura  Reprograpf ,Craiova , redactor 

şef,Silvia Breben; 
• Educaţia ecologică la vârsta preşcolară,mic îndrumar pentru educatoare , 
      2008,coordonator,Nicoleta Adriana Geamănă,Maria Dima,Dana Zainea ; 
      supliment al Revistei Învăţamântului Preşcolar,redactor şef,Anca Bulboacă . 

 
 
  



 
369. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Conțescu Carmen Marcela 

Grădiniţa P.P. ,,Riki-Priki’’ Reşiţa 
 
EDUCATOARE: Conțescu Carmen Marcela 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA P.P. ,,RIKI-PRIKI’’ REŞIŢA 
NIVEL: I (GRUPA MICĂ) 
TEMA ANUALĂ: ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’ 
SUBTEMA: ,,ÎN LUMEA MINUNATĂ A INSECTELOR’’ 
TEMA ZILEI: ,,PRIETENII FLUTURAŞILOR’’ 
FORMA ACTIVITĂŢII: Activitate integrată 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual 
 
OBIECTIVE CADRU: 

 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a utiliza numere şi cifre, întrebuinţând un vocabular 
adecvat; 

 Dezvoltarea capacităţii de a asculta o poveste, de a transpune gânduri, semnificaţii prin 
limbajul specific vârstei; 

 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi. 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

o Să numere de la 1 la 3, recunoscând mulţimile cu 1-3 elemente şi cifrele 
corespunzătoare; 

o Să înţeleagă  şi să numească relaţiile spaţiale relative; 
o Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; 
o Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. 

DURATA: 1 ZI 
 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 ADP: Întâlnirea de dimineaţă ,,Bună dimineaţa, fluturaşi drăgălaşi!’’ 

Tranziţii: ,,Iute, iute, alergăm…’’; ,,Unu-doi-trei…’’; ,,Bat din palme...”; 
Rutine: Singurel mă îngrijesc’’;,,Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”. 
 ALA: a)Construcţii:,,Castelul Zânei Primăvara’’ 

b)Joc de masă:,,Insecte în poieniţă” – puzzle, imagini 
cu insecte 
 
ADE:DS:       Activitate matematică: ,,Prietenii fluturaşilor” 
–  joc didactic; 
DLC:    Educarea limbajului: ,,Fluturaşul Multicolor” 
–  povestirea educatoarei; 
DEC:   Educaţie plastică: ,,Fluturaş-drăgălaş” 
–  dactilopictură 
 
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE: 

a) Construcţii: ,,Castelul Zânei Primăvara’’ 
Sarcini de lucru: 
 să identifice elementele de joc; 
 să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 
 să realizeze construcţia respectând tema dată; 



 să coopereze cu colegii în realizarea sarcinii. 
 

b) Joc de masă:,,Insecte în poieniţă” – puzzle, imagini cu insecte 
Sarcini de lucru: 
 să descrie materialele puse la dispoziţie; 
 să refacă imaginea insectelor prin îmbinarea corectă a pieselor de joc ; 
 să coopereze cu colegii în realizarea sarcinii. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
DS:  O1- să numere conştient, prin gest de încercuire, obiectele mulţimii cu 1, 2, 3 elemente; 
O2- să recunoască cifrele 1, 2 si 3; 
O3- să formeze mulţimi cu 1, 2, 3 elemente după formă; 
O4- să raporteze cantitatea la număr şi invers ; 
O5- să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat; 
O6- să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un limbaj matematic 
adecvat; 
O7- să rezolve corect sarcinile fişei matematice; 
 
DLC: O1-   să urmărească linia povestirii concomitent cu prezentarea 
personajelor; 
O2-  să reţină ideile principale desprinse din textul audiat, respectând 
ordinea cronologică a faptelor; 
O3-  să răspundă la întrebări legate de conţinutul textului prezentat ; 
O4-  să repovestească, aşezând planşele în ordinea cronologică a 
întâmplărilor din poveste; 
O5-  să se exprime corect din punct de vedere gramatical, folosind un 
limbaj adecvat; 
 
DEC: O1-  să aplice culoare cu degetul în conturul trasat cu creionul; 
O2- să realizeze lucrarea, respectând etapele cerute şi indicaţiile  primite; 
O3-să ducă la bun sfârşit lucrarea începută, păstrând acurateţea                                     acesteia; 
O4-  să aprecieze critic lucrările pe baza criteriilor stabilite împreună cu educatoarea. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee:  jocul, povestirea, observaţia, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, exerciţiul, problematizarea 
Material didactic: puzzle, Lego, machetă câmpie, siluete fluturaşi, soare carton, planşe poveste, 
ecusoane, simboluri echipe, jetoane cu cifre, jetoane cu buline, jetoane cu insecte, panou, planşe 
cifre, tabla magnetică, fişe, creioane, buline vesele, recompense, coşuleţe, planşă model, fluturaşi 
decupaţi, acuarele, pahare. 
 
BIBLIOGRAFIE: -MECI - ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2009; 
- ,,Învăţământul Preşcolar’’ Nr. 3-4/2009, Număr tematic 
proiectare integrată; 
- ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2010; 
-Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruţa Ristoiu, 
Magdalena 
Anghel, Daniela Petre -,,Suport pentru aplicarea noului 
curriculum pentru învăţământul preşcolar’’, nivel 3-5 ani. 
-  MEC – „Metodica Activităţilor Instructiv-Educative în Grădiniţa de Copii”- Craiova 2011 
  



 
 
 
 
Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili fiecare 
un contact vizual cu toţi membrii grupei. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi 
copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea  dreaptă, adresându-i drept apelativ un nume al 
insectelor : ,,Bună dimineaţa fluturaş/ albinuţă / buburuză/ furnicuţă !‘‘ 
Se face prezenţa copiilor şi se completează calendarul naturii. 
Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic şi să enumere insectele cunoscute. 
Surpriza zilei o constituie apariţia la uşă a celor doi fluturaşi, care  ne povestesc că sunt supăraţi 
deoarece s-au rătăcit şi nu ştiu să mai ajungă în poieniţă. 
Ne spun că ne-au urmărit de la geam şi au văzut cât de multe lucruri ştim noi şi de aceea au venit la 
noi şi au adus cu ei şi o cutie plină cu surprize. Ne roagă să îi învăţăm şi pe ei, deoarece ei nu ştiu să 
se joace, nu ştiu nicio poveste, nici să numere, nici să picteze aşa frumos ca noi şi ne cer să îi 
învăţăm şi pe ei, să le poată povesti prietenilor lor, albinuţele, buburuzele, furnicuţele câte lucruri 
frumoase au învăţat de la noi. 
Vreţi să îi ajutăm ? Atunci astăzi vom fi prietenii fluturaşilor. Sunteţi de acord ca activitatea pe care 
o vom desfăşura astăzi să o numim ,,Prietenii fluturaşilor”? Şi pentru ca fluturaşii să înveţe ceva de 
la noi, astăzi vom construi, vom îmbina piese pentru a obţine un puzzle, ne vom juca un joc 
interesant, vă voi spune  o poveste, iar mai târziu vom picta un fluturaş foarte frumos. 
Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul primăvara, enunţând succint ce elemente specifice are 
acesta. 
Voi scoate din cutie coşul cu ecusoane. Fluturaşul roşu se va aşeza la un centru de activitate 
deschis, iar fluturaşul albastru se va aşeza la celălalt centru de activitate. Voi ruga copiii să-şi aleagă 
un ecuson la alegere, după care să se grupeze după culorile fluturaşilor. 
La sectorul ,,Construcţii’’, copiii vor avea de construit ,,Castelul Zânei Primăvara”, iar la 
sectorul ,,Jocuri de masă’’ copiii vor aşeza corect piesele de joc pentru a reface imaginile(,,Insecte 
în poieniţă”). 
În acest timp voi supraveghea desfăşurarea activităţilor la cele două centre şi îi voi ajuta dacă este 
nevoie. După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a 
observa ce s-a realizat la fiecare sector, apoi vor fi solicitaţi să interpreteze jocul muzical    ,, Iute, 
iute alergăm” (tranziţie) şi astfel vor ieşi din sala de grupă(rutină). 
Reveniţi în sala de grupă, vom desfăşura jocul didactic ,,Prietenii fluturaşilor! (DŞ), unde copiii îşi 
păstrează echipele. La sfârşitul jocului fiecare copil are de rezolvat o fişă matematică. 
Cu ajutorul machetei şi a siluetelor voi spune povestea ,, Fluturaşul Multicolor’’(DLC). Voi adresa 
copiilor câteva întrebări referitoare la subiectul acestei povestiri. În încheiere copiii vor repovesti 
aranjând planşele în ordinea cronologică a desfăşurării întâmplărilor. Se vor face aprecieri. 
Trecerea la următoarea etapă se realizează printr-o tranzitie: ,,Unu-doi-trei.’’ 
Copiii se vor ridica de la mese şi vor fi solicitaţi să interpreteze ,,Bat din palme’’(tranziţie) şi astfel 
vor ieşi din sala de grupă (rutină : ,,Singurel mă îngrijesc’’). 
Reveniţi în sala de grupă, copiii se vor aşeza la mese, în careu deschis unde vor picta fluturaşii din 
poveste.(DEC). Voi supraveghea activitatea desfaşurată dându-le explicaţiile necesare copiilor. 
Activitatea se va încheia cu Tranziţie: ,,Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ 
Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi spre baie noi pornim.” 
În încheiere se fac aprecieri privind participarea copiilor la activităti şi se oferă recompense. 
Rutină: ,,Mă joc cu prietenii mei Apa şi Săpunul”. 
 

 
  



ETAPELE  
ACTIVITĂ

ŢII 

O
B 
O
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CONŢINUTUL 
ÎNVĂŢĂRII 

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE 

INTERSUBIECTIVITATE EVALUARE METODE MIJLOA
CE 

ORG. 
ÎNV. 

TIPU
L 

ÎNV. C G I 

Organizarea  
învăţării  

Se pregăteşte 
materia- 
lul şi sala de grupă 
pentru activitate. 

Conversaţi
a  

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

   

Se creează condiţiile necesare bunei 
desfăşurări a activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii; 
-pregătirea materialului demonstrativ şi 
distributiv; 
-introducerea copiilor în sala de grupă 
pentru „Întâlnirea de dimineaţă”. 

 

Captarea 
atenţiei        Copiii descoperă 

cei doi doi fluturaşi.                                             
Conversaţi

a 

Fluturaşul 
roşu 

Fluturaşul 
albastru 
Cutia 
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recep-
tiv 
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ductiv
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Se realizează la sfârşitul întâlnirii de 
dimineaţă prin conversaţia cu cei doi 
fluturaşi care au venit în sala de grupă, 
deoarece s-au rătăcit. 

 

Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 
 

Împreună cu copiii se 
va stabili tema zilei: 
,,Prietenii 
fluturaşilor!’’ 
 

Conversaţi
a 
Explicaţia 

 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

  recepti
vă 

- Astăzi vom desfăşura câteva activităţi 
interesante :vom construi, vom îmbina 
piese pentru a obţine un puzzle, ne vom 
juca un joc interesant, vă voi spune  o 
poveste,iar mai târziu vom picta un fluturaş 
foarte frumos. 
 

 

Reactualizare
a 

cunoştinţelor 
 

Reactualizarea 
cunoştinţelor despre 
anotimpul primăvara 

Conversaţi
a  
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recep-
tiv 

repro-
ductiv
ă 

Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul 
primăvara: 
-În ce anotimp suntem?  
-Care este primul vestitor al primăverii? 
-Cum este vremea în acest anotimp? 
-Ce se întâmplă cu pomii? 
-Ce insecte cunoaşteţi ? 

Aprecierea 
răspunsurilor 



 
 
 
 
 
Prezentarea 
conţinutului 
şi dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
2 
 
 
 
 
 

ALA (1) 
Joc de masă: 
« Insecte în poieniţă »  
-puzzle, imagini cu 
insecte 
Construcţii:  
“Castelul  Zânei 
Primăvara’’ 
 
 
 
 
Tranziţie :,,Iute, iute 
alergăm/Rândul 
repede formăm/ Spre 
baie ne îndreptăm.’’.  
 
ADE:DŞ 
,,Prietenii  
fluturaşului” – joc 
didactic. 
 
Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzle cu 
insecte 
 
 
Cuburi 
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cifre 
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ALA(1) 
Copiii vor fi îndrumaţi spre centrele 
deschise. 
Copiii observă materialele puse la 
dispoziţie, iau la cunoştinţă ceea ce au de 
făcut. 
Fiecare copil îşi alege centrul de activitate 
în cadrul căruia vrea să lucreze. 
-La centrul ,,Jocuri de masă’’ veţi avea de 
refăcut nişte imagini prin aşezarea corectă a 
pieselor de joc; 
-La centrul ,,Construcţii’’ veţi realiza din 
piesele de Lego ,,Castelul Zânei 
Primăvara’’. 
   După ce sarcinile de lucru au fost 
îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare 
centru pentru a observa ce s-a realizat. 
    
 
ADE:DŞ 
,,Prietenii  fluturaşului” – joc didactic. Voi 
anunţa copiii că ne vom juca un joc foarte 
interesant pentru a-i ajuta pe Fluturaşi să 
ajungă în poieniţă.  
   Reactualizarea cunoştinţelor 
   Trebuie mai întâi să ne amintim ce am 
învăţat noi la activităţile matematice. Solicit 
copiii să realizeze la panou următoarele 
sarcini: 
- Numără crescător în limitele 1-3! 
- Arată la panou cifra 1! 
- Arată la panou cifra 2! 
- Arată la panou cifra 3! 
 Copiii sunt împărţiţi pe echipe (fluturaşi 

Evaluare 
pe produs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Explicarea jocului: 
pentru ca fluturaşii să 
ajungă în poieniţă, va 
trebui să rezolvăm 
sarcinile de pe flori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrarea jocului 
de către educatoare : 
educatoarea va 
demonstra modul de 
desfăşurare al jocului 
 
 
 
 
 
Executarea jocului de 
probă: 
un copil va executa 
jocul de probă 
 
 
 
 

 
 
 
Explicaţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstra
-ţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
Jocul  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fluturaşul 
roşu 
 
 
 
Fluturaşul  
albastru 
 
 
 
Flori  
 
 
 
Cărare 
 
 
 
Poieniţă 
 
 
 
Panou cu 
buline 
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roşii şi fluturaşi albaştri ).   
 
 
 
 
 
Explicarea jocului 
În continuare, vă voi explica cum ne vom 
juca: echipa fluturaşilor roşii trebuie să 
ajute fluturaşul roşu să ajungă în poieniţă, 
iar echipa fluturaşilor albaştri va ajuta 
fluturaşul albastru să ajungă în poieniţă. 
Drumul până în poieniţă este presărat cu 
flori. Fluturaşii, cu ajutorul vostru vor zbura 
din floare în floare. Fiecare floare conţine 
câte o sarcină pe care trebuie să o rezolvăm. 
Dacă sarcina este rezolvată corect putem 
trece la următoarea floare, unde vom găsi 
altă sarcină. Veţi veni pe rând câte unul din 
fiecare echipă. Fiecare răspuns corect va fi 
recompensat cu o bulină. Câştigătoare este 
echipa care adună cele mai multe buline.  
 
Demonstrarea jocului de către educatoare  
- Haideţi să vă arăt cum vom face. Iau  
fluturaşul roşu, îl aşez pe prima floare şi 
citesc sarcina: 
“ Eşti conducătorul jocului. Sarcina ta este 
să citeşti cerinţele de pe flori şi să ajuţi 
copiii acolo unde este nevoie. 
  Pentru a trece la următoarea floare trebuie 
să sari ca mingea de 3 ori.” 
 
Executarea jocului de probă  
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Desfăşurarea jocului 
propriu-zis: 
Copiii vor fi solicitaţi 
să rezolve sarcinile 
de la flori 
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Exerciţiul 

 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
cifre 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
imagini 
(buburuze, 
albinuţe, 
fluturaşi) 
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Tablă 
magnetică 
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Acum ne vom juca de probă să vedem dacă 
aţi înţeles. 
Să vină un copil să vedem dacă poate ajuta 
fluturaşul să ajungă în poiană. 
 
“Bate din palme de atâtea ori cât îţi arată 
cifra (1).” 
- Foarte bine. Pentru că ai rezolvat corect 
sarcina, vei primi o bulină veselă pentru 
echipa ta.  
 
Desfăşurarea jocului propriu-zis 
În continuare se va executa jocul de către 
copii conform indicaţiilor date. 
 Pentru fiecare răspuns corect se acorda 
câte o recompensă.  
Câştigă echipa care a dat cele mai multe 
răspunsuri corecte. 
1. Scoate din coşuleţ şi aşază pe tabla 
magnetică un fluturaş. 
2. Scoate din coşuleţ şi aşază pe tabla 
magnetică două buburuze. 
3. Scoate din coşuleţ şi aşază pe tabla 
magnetică trei albinuţe. 
4. Aşază cifra corespunzătoare numărului 
de elemente din mulţimea fluturaşului. 
5. Aşază cifra corespunzătoare numărului 
de elemente din mulţimea buburuzelor.  
6. Aşază cifra corespunzătoare numărului 
de elemente din mulţimea albinuţelor. 
7. Aşază pe floarea roşie de sus doi 
fluturaşi. 
8. Aşază pe floarea galbenă de jos o 
albinuţă. 
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Asigurarea retenţiei 
şi a transferului 
Complicarea jocului: 
Copiii vor fi solicitaţi 
să ridice jetonul cu 
mai multe (puţine) 
elemente decât arată 
jetonul meu 
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D 
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recep-

tiv 
repro-
ductiv
ă 
 
 
 
 
 
opera-
torie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Aşază pe floarea roşie de sus trei 
buburuze. 
10. Aşază pe floarea galbenă de jos un 
fluturaş. 
11. Scoate din vază tot atâtea flori cât arată 
cifra.(1) 
12. Scoate din vază tot atâtea flori cât arată 
cifra.(2) 
13. Scoate din vază tot atâtea flori cât arată 
cifra.(3) 
14. Spune câte buline are fluturaşul. 
15. Spune câţi ochi are buburuza. 
16. Spune câte aripi are albina. 
Asigurarea retenţiei şi a transferului 
Complicarea jocului 
 
- Iar acum, vă invit să veniţi să vedem ce 
surpriză avem la ultima floare: în coşuleţ 
aveţi trei jetoane, voi va trebui să arătaţi 
jetonul cu mai multe(mai puţine) elemente 
decât ce arată jetonul meu. 
La sfârşit se numără punctele obţinute de 
cele două echipe şi se stabileşte echipa 
câştigătoare care va primi aplauze. 
V-aţi descurcat foarte bine! 
 
Evaluarea performanţelor 
 
Copiii se aşază la măsuţe  unde vor rezolva 
fişa matematică. 
 În încheiere se fac aprecieri. 
 
După realizarea fişei matematice, prin 
tranziţia ,,Bat din palme clap, clap, clap/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare pe 
produs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare pe 
produs 



 
 
 
 
O
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Copiii vor rezolva 
fişele matematice 
 
 
Tranziţie: „Bat din 
palme…” 
Rutină : „Singurel 
mă îngrijesc” 

 
Exerciţiul 
 

Creioane   
 
 
 
 

A 
T 

recep-
tiv 

repro-
ductiv
ă 
 

Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne 
răsucim/ Şi spre baie noi pornim.”copiii vor 
ieşii la baie (Rutină :,, Singurel mă 
îngrijesc’’) 
 

Obţinerea 
performanţei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
1 
 
 
 
 
 
 
O
2 
 
 
 
 
 
 

ADE:DLC 
   “Fluturaşul 
Multicolor” -
povestirea 
educatoarei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatoarea va relata 
povestea, manevrând 
în acelaşi timp 
siluetele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povestirea  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poieniţa  
 
 
 
 
 
 
 
Siluetele: 
 
 
 
 
Fluturaşul 
Multicolor 
 
 
 
Fluturaşul 
Roşu 
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recep-
tiv 

repro-
ductiv
ă 
 
 
 
 
 
 
 

ADE:DLC 
   “Fluturaşul Multicolor”-povestirea 
educatoarei.  
   Folosindu-mă de machetă şi de siluetele 
personajelor descoperite în cutia cu 
surprize, voi relata povestea.  
După fiecare idee principală din poveste voi 
afişa pe machetă câte un personaj din 
povestire. 
1. Pe o câmpie plină de flori colorate şi 
parfumate, trăia un fluturaş foarte drăgălaş. 
Acesta nu era un fluturaş ca oricare, ci era 
cel mai frumos fluturaş din cîmpie. Toate 
insectele şi florile îl numeau 
,, Fluturaşul Multicolor” . 
2. Într-o zi, Fluturaşul Albastru vine la 
Fluturaşul Multicolor să-i ceară o culoare 
din minunatele sale culori, dar acesta refuză 
să-i dea. 
3. În altă zi, la Fluturaşul Multicolor a venit 
Fluturaşul Roşu care i-a cerut şi el una din 
culorile sale minunate, dar nici acestuia nu 
a vrut să-i dea. 
4. Plictisit, Fluturaşul Multicolor se duce să 
se joace cu cei doi fluturaşi, dar este respins 
de aceştia pentru că nu a vrut să le dea şi lor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
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O
4 
 
 
 
 
 
O
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Tranziţie : ,, Unu, 
doi, trei/ Noi suntem 
fluturei/ Ne-ntrecem 

 
 
 
 
Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fluturaşul 
Albastru 
 
 
 
 
 
Soare  
 
 
 
 
Flori 
 
 
 
 
Insecte 
 
 
Planşele cu 
imagini din 
poveste 
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J
A
T 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
recep-

tiv 
repro-
ductiv
ă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opera-
torie 
 
 
 
 

culori. 
5. Supărat, Fluturaşul Multicolor se duce să 
ceară ajutor Soarelui. Soarele îi spune că 
dacă vrea să aibă prieteni să le dea şi celor 
doi fluturaşi din culorile sale de pe 
aripioare. Atunci nu va mai fi cel mai 
frumos fluturaş dar va fi fericit. 
6. Fluturaşul Multicolor se întoarce în 
câmpie şi dăruieşte celor doi fluturaşi din 
culorile sale. Fluturaşul Albastru şi 
Fluturaşul Roşu îl acceptă acum ca şi 
prieten şi îl cheamă să se joace cu ei. Acum 
Fluturaşul cel Frumos nu mai avea toate 
culorile pe aripioare dar era cel mai fericit 
pentru că avea prieteni.  
   În timpul povestirii voi nuanţa vocea şi 
voi marca, prin expresivitatea limbajului, 
semnele de punctuaţie. 
   Prin mimică şi gestică voi reda starea 
sufletească a personajelor. Prin intensitatea 
timbrului vocal voi încerca să creez o 
atmosferă propice captării atenţiei copiilor 
asupra ordinii în care apar personajele în 
acţiunea desfăşurată în povestire. 
  În contextul povestirii voi explica 
cuvântul nou: ,,multicolor”. 
  Se vor pune câteva întrebări referitoare la 
povestirea audiată: 
- V-a plăcut povestea? 
- Cum s-a numit povestea? 
- Despre cine este vorba în această poveste? 
- De cine v-a plăcut cel mai mult din 
această poveste? De ce? 
- Cum a ajuns Fluturaşul Multicolor să aibă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
1 
 
 
 
 
O
2 

cu oricine/ C-aşa se 
şi cuvine.’’ 
 
 
ADE :DEC : 
,,Fluturaş, 
drăgălaş’’- 
dactilopictură 
 
 
 
 
Copiii vor fi 
îndrumaţi să picteze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranziţie: ,,Unul 
după altul/ În rând 
ne-aşezăm/ Unul 
după altul/ Spre baie 
plecăm.”  
Rutină: ,,Mă joc cu 
prietenii mei Apa şi 
Săpunul”. 
 

 
 
 
 
Observaţia  
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţi
a 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 

 
 
 
 
 
Planşă 
model 
 
 
 
 
 
Fluturaşul 
decupat 
 
 
 
 
 
Acuarele 
 
 
 
 
 
 
 
Pahare 
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din nou prieteni? 
Copiii sunt rugaţi să ordoneze planşele 
respectând ordinea cronologică a faptelor.  
Se fac aprecieri. 
 
Tranziţie : ,, Unu, doi, trei/ Noi suntem 
fluturei/ Ne-ntrecem cu oricine/C-aşa se şi 
cuvine.’’ 
 
 
 
ADE :DEC : 
,,Fluturaş, drăgălaş’’- dactilopictură 
Se poartă o scurtă discuţie cu copiii 
referitoare la fluturaşii din poveste. 
- Ce culoare au avut fluturaşii ? 
-Un fluturaş poate avea o singură culoare 
sau mai multe culori. 
- Astăzi vom picta cu degetul un fluturaş, 
iar tabloul realizat îl vom numi ,,Fluturaş, 
drăgălaş’’. Dacă v-a plăcut unul dintre 
fluturaşii din poveste îl puteţi picta pe 
acela, dacă nu pictaţi cu ce culoare doriţi. 
Se intuiesc materialele primite pe mese. 
Prezint copiilor planşa model şi o analizez. 
Explic şi demonstrez modul de lucru : 
umezim degetul arătător în apă, îl 
introducem în culoarea cu care dorim să 
pictăm şi apoi apăsăm degetul în interiorul 
conturului. 
 Se execută câteva mişcări de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinilor(demonstrez în 
timp ce explic), apoi se trece la realizarea 
propriu-zisă a lucrării.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare pe 
produs 



 
  

 
O
3 
 
 
O
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

În timp ce copiii lucrează, îi îndrum, 
stimulându-le încrederea în forţele proprii 
şi încurajându-i. 
Se insistă asupra poziţiei corecte a corpului. 
Se dau indicaţii individuale unde este cazul. 
Se orientează atenţia copiilor asupra 
aspectului estetic al lucrării şi a curăţeniei 
la masa de lucru. 
 
Tranziţie: ,,Unul după altul/ În rând ne-
aşezăm/ Unul după altul/ Spre baie 
plecăm.”  
Rutină: ,,Mă joc cu prietenii mei Apa şi 
Săpunul”. 

Evaluare  Evaluarea lucrărilor 
Observaţia 
Conversaţi
a  

 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

  recep-
tiv 

Se realizează evaluarea lucrărilor. Se fac 
aprecieri generale şi individuale asupra 
modului cum au lucrat. 
 

Evaluare pe 
produs 

Încheierea 
activităţii  Aprecieri asupra 

întregii activităţi 
Conversaţi
a  Stimulente  

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

  recep- 
tiv 

 Se fixează tema prin retrospectiva întregii 
activităţi pe domenii experienţiale.  
Se aprecieză participarea copiilor la 
activităţi pe parcursul zilei  şi se împart 
stimulente.  
 

 



370. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Prof.  Înv. Preșc.:Rotaru Vasilica Iuliana 
GRĂDINIŢA CU PP NR.3 VASLUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL:II(grupa mare) 
 
TEMA DE STUDIU:”Cum este/a fost si va fi aici pe pamant?” 
 



TEMA PROIECTULUI:”Din lumea celor care nu cuvântă!” 
 
SUBTEMA:”Au fost și nu mai sunt!” 
 
TEMA ZILEI:”Dino vrea sa stie!” 
 
FORMA DE REALIZARE:activitate integrată  ALA+ADE(DLC+DOS)+ADP 
 
TIPUL DE ACTIVITATE:verificare,consolidare de cunostinte 
 
FORMA DE ORGANIZARE:pe grupuri,individual 
 
DATA:15.02.2017   
 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
ADP: 
 :Întâlnirea de dimineaţă:discuţii despre anotimpul în care ne aflăm, luna în care suntem, cum e vremea, citirea scrisorii de la Dino 
 Rutină 
 Tranziţii:cântece si versuri între activităţi 

 
ALA 1:CENTRE DE INTERES: 
 Bibliotecă :”Coloreaza toate literele care formeaza cuvantul „dinozaur”-colorare 

„Pielea solzoasa a dinozaurilor”-antrenament grafic 
 Artă:”Tinutul dinozaurilor”-macheta 
 Ştiinţă:”Puzzle-uri cu dinozauri” 

 
ADE:”Dino vrea sa stie!”(DLC-joc concurs+DOS-activitate practică) 
 
ALA 2: 
 „Jocuri distractive cu Dino si prietenii sai!” 

 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
 Verificarea,  consolidarea  cunostintelor despre dinozauri si consolidarea deprinderii de a se exprima corect din punct de vedere fonetic, lexical 

si sintactic. 



 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
ALA: 

Biblioteca: 
 Să coloreze toate literele care formeaza cuvantul “dinozaur”ghidandu-se dupa model, pastrand pozitia corecta a corpului.; 
 Sa traseze  corect semnul grafic cerut in spatiul dat, pastrand pozitia corecta a corpului. 
Arta: 
 Sa realizeze macheta ce va reprezenta tinutul dinozaurilor asezand elementele date. 

 
Stiinta: 
 Sa identifice fiecare element ce constituie tabloul; 
 Sa potriveasca imaginile pentru a reda tabloul. 

 
ADE: 
DS+DLC:Joc concurs:”Dino vrea sa stie…” 
 Sa denumeasca imaginea; 
 Sa spuna ce stie despre imaginea respectiva; 
 Sa desparta cuvantul in silabe; 
 Sa denumeasca sunetul cu care incepe cuvantul; 
 Sa formuleze o propozitie cu cuvantul dat; 
 Sa reprezinte grafic propozitia, cuvintele si silabele; 
 Sa completeze casutele diamantului raspunzand la intrebari; 
 Sa completeze povestea cu imagini. 

 
DOS:Activitate practica.”Prietenii lui Dino” 
 Sa decupeze elementele (cercuri de diferite marimi) care vor ajuta la realizarea lucrarii practice; 
 Sa utilizeze corect tehnicile de lucru insusite anterior:decupare,indoire, lipire; 
 Sa parcurga in ordine etapele de lucru in vederea realizarii dinozaurilor; 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE SI PROCEDEE:conversatia, explicatia, exercitiul, metoda Diamantul, Turul galeriei, problematizarea, jocul. 
 



MIJLOACE DE INVATAMANT:jetoane cu dinozauri, cubul(cu imagini cu si despre dinozauri), plansa cu Diamantul, plansa cu povestea, jetoane 
pentru completarea povestii, elemente pentru reprezentarea grafica a propozitiilor, cuvintelor si silabelor, buline pentru recompense, elemente pentru 
macheta, medalioane, puzzle-uri,  fise de lucru,suluri de la hartie igienica, hartie colorata, lipici, foarfece. 
 
FORME DE ORGANIZARE:frontal, individual, pe grupuri. 
 
DURATA:o zi 
 
LOCUL DE DESFASURARE:sala de grupa 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
 Revista  invatamantului prescolar,2009; 
 Revista invatamantului prescolar nr.1-2/2010; 
 Curriculum pentru invatamantul prescolar(3-6/7 ani),2010; 
 Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M.-“Metode interactive de grup”-ghid metodic, editura Arves,Craiova,2002. 
 Filofteia Grama, Mioara Pletea-“Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar”,  volumul II, editura DPH, Bucuresti,2009 

 
SCENARIUL ZILEI 

ADP: 
     Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.Vom recita prima data urmatoarele versuri: 
”In semicerc ne asezam 
Si apoi ne salutam. 
Vedem cine e prezent 
Poate, cine e absent. 
Calendarul e-ncantat 
Ca e iarasi completat 
Cu zapada, vant sau ploaie 
Dar, mai bine cu mult soare.” 
    Vom canta apoi cantecul :”Buna dimineata, draga gradinita!” si ne vom saluta.In continuare, stabilim ziua in care ne aflam, anotimpul, luna, data, 
vedem cum e vremea si completam calendarul vremii, facem prezenta. 
     La noutatea zilei, le voi spune ca Dino, puiul de dinozaur care a asistat toata saptamana la activitatile noastre, ne roaga ceva.Vrea sa vada cate am 
invatat noi despre dinozauri, insa vrea sa invete si el ceva de la noi.Va merge si el la scoala dar, pentru ca a mai lipsit de la gradinita, nu stie prea bine 
sa formuleze propozitii, sa reprezinte grafic propozitii, cuvinte si silabe, sa recunoasca sunetul cu care incepe un cuvant, asa ca va roaga sa il ajutati. 
   „Haideti, copii, sa vedem ce rugaminte are Dino.”Le citesc apoi scrisoarea. 



   „Dragi copii, saptamana aceasta am stat cu voi. Am vazut ca v-a placut tare mult sa aflati lucruri noi despre dinozauri. Inainte de a pleca la alta 
gradinita, vreau sa vad cate stiti  voi despre dinozauri, insa vreau si sa ma invatati ceva. In toamna voi merge si eu la scoala, dar, pentru ca am mai 
lipsit de la gradinita, nu stiu prea bine sa formulez propozitii, sa reprezint grafic propozitii, cuvinte si silabe, sa denumesc sunetul cu care incepe un 
cuvant. Ma ajutati sa invat si eu toate aceste lucruri?” 
    Copiii vor fi dornici sa ii arate lui Dino cate stiu ei, drept urmare vom juca jocul:”Dino vrea sa stie...” 
     Dupa desfasurarea jocului vom canta, ca element de tranzitie pentru ALA, un cantec. In acest timp, ne vom aseza la centrele deja pregatite, in 
functie de medalionul pe care il vor avea la gat. Dupa ce vor termina de lucrat la centre, le voi spune ca  Dino e foarte trist pentru ca, in timp ce el era 
la noi in vizita, prietenii lui au uitat de el si a ramas singur. Pentru a-l inveseli, ii vom confectiona prieteni noi. 
    Vor face turul galeriei pentru a admira lucrarile realizate in cadrul ALA in timp ce recita niste versuri dupa care se vor aseza la celelalte masute 
pentru activitatea practica(DOS). 
    Le voi explica ca trebuie sa decupeze elementele (cercuri de diferite marimi) pentru a realiza dinozaurii. 
    Dupa terminarea lucrarilor, se ridica de la masute, iau cu ei dinozaurii confectionati si merg pe covor sa se joace impreuna cu Dino si noii lui 
prieteni. 
 „Noi cu totii am lucrat/Si lucrul l-am terminat./Bucurosi sa admiram/Pentru ca stim sa lucram./Iar acum ne vom juca,/Vom dansa si vom canta.” 
 

PROIECT DIDACTIC 
 
EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONŢINUT  INSTRUCTIV-EDUCATIV                         STRATEGII 
                        DIDACTICE 

EVALUARE 

  Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forma de 
organizare 

 

1.Moment 
Organizatoric 
 
 
 
 
 
 

    Pregatirea materialelor necesare pt. fiecare centru 
de activitate. 
   Asigurarea unui climat educational favorabil,in 
concordanta cu tema saptamanii. 
   Intalnirea de dimineata:  
Copiii se vor aseza in semicerc si se vor saluta, copiii 
au posibilitatea de a-si impartasi ideile, de a-si 
manifesta starea de spirit de buna dispozitie. 

-aerisirea sălii de 
grupă; 

-pregătirea 
centrelor şi a 
materialelor 
necesare 
activităţilor. 

 
frontal 

 

2.Captarea 
atenţiei 

Se va realiza prin descoperirea scrisoriii de la Dino 
pe care o vor gasi la noutatea zilei. 

-explicaţia; 
conversaţia; 

Scrisoarea de la 
Dino 

-frontal; -evaluare orală; 
-aprecieri verbale; 

 3.Anuntarea 
temei și a 
obiectivelor 

  Se aseaza in semicerc si le spun ca astazi ii vom 
arata lui Dino cate stim noi pentru a-l invata si pe el. 
  Jocul se numeste”Dino vrea sa stie”. 

-in semicerc; 
-conversaţia; 

  frontal -evaluare orala; 
 



4.Dirijarea 
învățării 

   Le explic modul de desfasurare al jocului. Impart 
grupa in doua echipe deoarece activitatea se va 
desfasura sub forma de concurs,si anume:echipa” 
Dinozaurii carnivori”(T-rex)si echipa „Dinozaurii 
ierbivori”(Triceratops). 
I Varianta. In cadrul primei variante, voi utiliza 
„Cubul”. 
„Iata, cubul se-nvarteste/Si la tine se opreste!”. 
Copilul in dreptul caruia s-a oprit cubul, il ia, 
denumeste imaginea si spune tot ce stie despre 
aceasta. 
A-II-a Varianta.Intr-un cosulet sunt mai multe 
jetoane. Va veni, pe rand, cate un copil din fiecare 
echipa, va denumi imaginea, va spune cu ce sunet 
incepe cuvantul, va forma o propozitie cu acel 
cuvant, apoi va reprezenta grafic propozitia.      
Reprezentarea grafica o vom realiza cu ajutorul unor 
fasii de diferite culori si lungimi(cea lunga pentru 
propozitie, cele mai scurte pentru cuvinte)si cu 
ajutorul unor buline(ce reprezinta silabele). Fiecare 
raspuns va fi recompensat cu bulina. 
A-III-a Varianta.In cadrul acestei variante voi folosi 
metoda „Diamantul”.Eu citesc intrebarile la care vor 
trebui sa raspunda pentru a completa Diamantul. 
A-IV-a Varianta.In cadrul acestei variante copiii vor 
avea sarcina de a completa o poveste cu imaginile 
potrivite. 
  Toate raspunsurile vor fi recompensate de fiecare 
data.  

-conversaţia; 
-explicaţia; 
 
-problematiza- 
rea; 
-explicatia; 
 
 
 
-jocul didactic; 
 
 
 
 
 
-explicatia; 
-exercitiul; 
 
problematizarea-
Diamantul; 
-explicatia; 
-
problematizarea; 
 
 
-explicatia; 
-conversatia; 
-exercitiul 
problematizare; 

  -evaluare orala; 
 
 
 
 
 
-aplauze; 
-aprecieri verbale; 
 
 
 
 
-evaluare orala; 
-evaluare 
practica; 
-aplauze; 
 
 
 
 
 
 
-evaluare orala; 
-aprecieri verbale; 
 
-aprecieri verbale; 



5.Obținerea 
performanței 

  Dupa ce ii apreciez pentru ca au raspuns foarte 
frumos , le spun ca Dino a devenit din ce in ce mai 
curios si, ca atare,  le-a mai lasat ceva de 
realizat.Unui numar de copii voi da alte medalioane 
pentru a fi toti copiii in concordanta medalioanele de 
la centre(Brachiosaur).Ne ridicam de pe scaunele si 
cantand „Cantecul lui Dino”,  ne asezam la centre. 
   La centrul”Biblioteca”vor avea de colorat acele 
litere care formeaza cuvantul”dinozaur”si de trasat 
semnul grafic cerut(semiovalul deschis spre dreapta 
sau spre stanga). 
   La centrul”Arta”vor avea de realizat „Tinutul 
dinozaurilor”prin asezarea elementelor pregatite pe o 
bucata de polistiren iar la centrul”Stiinta”, vor avea 
puzzle-uri cu dinozauri.  

 
 
-explicaţia; 
-exerciţiul; 
-conversaţia;   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-aprecieri verbale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-evaluare 
practica; 

6.Asigurarea 
feed-back-ului 

   Le spun ca, la un moment dat m-am uitat la Dino si 
am observat ca este trist.  L-am intrebat ce s-a 
intamplat iar el mi-a spus ca, fiind la noi in vizita de 
atatea zile, prietenii lui au uitat de el si a ramas 
singur. 
Ii intreb pe copii daca sunt de acord sa ii 
confectionam noi niste prieteni lui Dino.  Facem 
turul galeriei pe versuri pentru a admira ce s-a lucrat 
la centre si apoi copiii se vor aseza la masutele unde 
vor confectiona dinozaurii.  Le explic ce au de 
lucru(trebuie sa decupeze cercurile date si apoi sa le 
indoaie si sa le lipeasca pe ).  Inainte de a incepe sa 
lucreze, executam cateva exercitii de incalzire a 
mainilor, le arat si modelul meu de dinozaur, apoi le 
urez „Spor la treaba”.  Dupa finalizarea lucrarilor, pe 
versuri, ne ridicam si mergem pe covor pentru a ne 
juca impreuna cu Dino si cu noii lui prieteni. 

-explicatia; 
-conversatia; 
 
-Turul galeriei. 
 
 
 
-explicatia; 
-exercitiul; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-evaluare 
practica; 
 
 
-aprecieri verbale; 



7.Incheierea 
activitatii 

    Fac aprecieri asupra modului in care au raspuns la 
activitate cat si asupra modului in care au lucrat in 
decursul intregii zile. 
 
Se va face cu ajutorul Jocului de mişcare „Parada 
dinozaurilor”. 
Voi face din nou aprecieri verbale privind 
participarea tuturor copiilor la întreaga activitate şi 
voi oferi recompense(ouă de ciocolată). 
Tranziţie:”La revedere, măi Dino draga” 
 
 

   -aprecieri verbale; 
-recompense. 

 
      
 
  



 
 

371. PROIECT  DIDACTIC - ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

prof. Ana Nicoleta 
Grădiniţa Lăculețe - Glodeni 

PROPUNĂTOR: prof. Ana Nicoleta 
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Grădiniţa Lăculețe - Glodeni 
NIVELUL: nivel I 
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: „Surprizele Zânei Toamna” 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Fructele Toamnei” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare / formare de priceperi și deprinderi 
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 
ADE:   

• DŞ:  - Activitate matematică:  Joc didactic: ”Trăistuța cu surprize” 
(Sortare de obiecte și formare de grupe după formă și culoare); 

• DEC – Activitate artistico-plasică – pata de culoare “Fructele Toamnei”  
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Consolidarea deprinderii de a opera cu obiecte concrete grupându-le după formă și culoare; 
• Formarea deprinderii de a realiza pete de culoare folosind tehnici specifice picturii. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Activitate matematică: 
- să precizeze locul fiecărui fruct identificând grupa căreia îi aparține; 
- să se grupeze în funcție de simbolul din piept pentru a realiza sarcinile; 
- să formeze grupe de obiecte în funcţie de anumite criterii; 
 
Activitate artistico-plasică: 
-să realizeze pete de culoare într-un spațiu dat. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE ŞI PROCEDEE: 
• observaţia, conversatia, explicatia, exerciţiul, enumerarea, lucrul în grupuri mici, metoda 

“Metoda celor patru colțuri”. 
b). RESURSE MATERIALE: 

• traistă, fructe naturale, coșuri, jetoane, folie de plastic, guașe, pensule, stimulente; 
ALTE MATERIALE FOLOSITE PE PARCURSUL ACTIVITĂŢII:  
-colţul tematic amenajat cu aspecte de toamnă, calendarul naturii. 
c). FORME DE ORGANIZARE:  

• frontal, în grupuri mici. 
 
Sarcini didactice: 
- recunoasterea unor fructe de toamnă; 
- identificarea locului fiecărui fruct; 
-gruparea copiilor în funcție de simbolul din piept pentru a realiza sarcinile; 
  Regulile jocului: 
                Fiecare preșcolar va extrage un fruct, va preciza culoarea, apoi îl va așeza la locul 
potrivit conform simbolului. 
Copilul care rezolvă corect sarcina este aplaudat, cei care nu reușesc să rezolve sarcina 
didactica sunt ajutati de colegi și de educatoare. 



Elemente de joc: surpriza, ghicirea, mişcarea, aplauzele, mânuirea materialelor, versurile 
enunțate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

• Silvia Breben,Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga - Metode interactive de grup-
Ghid metodic - Editura Arves,2007  

• Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama „ Activitatea integrată din grădiniţă ” 
• Mateiaş, Alexandra – „Pedagogie pentru învăţământul preşcolar”, E.D.P., 2003 
• Lespezeanu, Monica – „Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc”, Editura 

Omfal Esenţial,  Bucureşti, 2007 
• „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Didactica Publishing House, 2000. 

 
SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi 
membrii grupei. Activitatea începe cu  completarea Calendarului naturii, unde se va stabili 
anotimpul în care ne aflăm, starea vremii, iar data, ziua şi luna se vor stabili cu ajutorul educatoarei. 
Se va capta atenția copiilor prin apariția unui personaj care ține în mână o traistă. El este foarte 
agitat pentru că cineva i-a amestecat toate fructele din care trebuie să prepare dulceață. Și-a pierdut 
ochelarii, nu mai poate să le sorteze, de aceea a venit să le ceară  ajutorul. 
În cadrul activității matematice, fiecare preșcolar va extrage din traistă un fruct, îl va recunoaște, va 
preciza culoarea, apoi îl va așeza la locul potrivit conform simbolului. 
Colegii îl vor încuraja rostind versurile: 
"Fructele s-au încurcat 
Culorile s-au amestecat 
Hai.........., acum ghicește 
În ce coș se potrivește! 
          După ce sortează fructele se va realiza complicarea jocului prin metoda “Metoda celor patru 
colțuri”. 
Copiii se vor grupa în funcție de simbolurile din piept, și la semnalul educatoarei se vor îndrepta 
către colțul corespunzător unde vor forma grupe de obiecte verbalizând acțiunea făcută. 
Tranziția către activitatea de educație plastică se va realiza printr-un joc muzical de toamnă. 
         În cadrul activității artistico-plastice copiii vor picta fructele fiecărui pom fructifer deja 
desenat  pe folie de plastic prinsă pe picioarele meselor întoarse, formând o livadă în sala de grupă. 
În finalul activității preșcolarii vor  preciza starea pe care au avut-o în timpul activității: fericit, 
vesel, trist, speriat. 
 
 
 
             

Nr. 
crt 

Etapele 
activităţii 

Conţinut ştiinţific 
 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Evaluare 
 

 
1. 

Moment 
organizatoric 

Se vor asigura condiţiile 
necesare pentru desfăşurarea 
optimă a activităţii: 
-se va aerisi sala de grupă; 
-mijloacele de învăţământ 
vor fi distribuite în fiecare 
sector; 
Calendarul naturii se va 
completa cu jetoanele cu 
imagini corespunzătoare. 

  
 
 
 
 
Calendarul 
naturii, jetoane 

Observarea 
comportamentului 

copiilor 



1. Captarea 
atenţiei 

Se va realiza prin apariția 
unui personaj care ține în 
mână o traistă.  

Conversaţia 
 

Traistă cu fructe. Identificarea 
personajului 

2. 
 

Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 

Cu ajutorul personajului se 
prezintă tema şi obiectivele 
activităţii precizând faptul că 
realizând  sarcinile propuse 
personajul va avea fructele 
sortate și o să poată face 
dulceață. 

Conversaţia 
Explicaţia 

 Observarea 
comportamentului 

3. Dirijarea 
învăţării 
 

Intuirea materialului didactic: 
prezentarea trăistuței, a 
coșurilor. 
Explicarea regulilor jocului: 
fiecare preșcolar va extrage 
un fruct, va preciza culoarea, 
apoi îl va așeza la locul 
potrivit conform simbolului. 
Se va executa mai întâi un 
joc de probă, apoi jocul 
propriu-zis.  
Pentru răspunsul corect, 
fiecare preşcolar îşi va alege 
din „Coşul Toamnei” un 
simbol ce-i va fi prins in 
piept. 

Explicaţia 
Observaţia 
Conversaţia 
 
 

Fructe de toamnă 
Coșuri 

Evaluarea orală şi 
practică 
Recunoașterea 
fructului 
Identificarea locului 
fiecărui fruct de 
toamnă. 
Aplauze 
Aprecieri verbale 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

Obţinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

După sortarea fructelor se va 
realiza complicarea jocului 
prin metoda “Metoda celor 
patru colțuri”. 
Copiii se vor grupa în funcție 
de simbolurile din piept. La 
semnalul educatoarei se vor 
îndrepta către colțul 
corespunzător, unde vor 
forma grupe de obiecte în 
funcție de anumite criterii, 
verbalizând acțiunea făcută. 
Tranziția către activitatea de 
educație plastică se va realiza 
printr-un joc muzical de 
toamnă. 
În cadrul activității artistico-
plastice copiii vor picta 
fructele fiecărui pom fructifer 
deja desenat,  pe folie de 
plastic prinsă pe picioarele 
meselor întoarse, formând 
astfel o livadă în sala de 
grupă. 
În finalul activității. 

Explicaţia 
Observaţia 
Conversaţia 
Exerciţiul 

Jetoane cu fructe 
de toamnă, 
coșulețe. 
 

Identificarea altor 
elemente 
corespunzătoare 
anotimpului Toamna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea sarcinilor 
de lucru : 
Fructele Toamnei  



6. Evaluarea 
 

Se vor emite aprecieri 
generale şi individuale asupra 
modului de desfăşurare a 
activităţii şi   a rezultatelor 
obţinute. Preșcolarii vor  
preciza starea pe care au 
avut-o în timpul activității: 
fericit, vesel, trist, speriat. 

Conversaţia 
 

 Realizarea  
"livezii" 
 
Aprecieri 
verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



372. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 
(A.D.E.) 

 
Autori: educ. Ene Ioana / Prof. Amzaru Mihaela Claudia 

Unitatea: Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „În căutarea lui Arlechino‟ 
DOMENII EXPERIENȚIALE: D.Ș. +D.O.S. 
MIJLOACE DE REALIZARE: joc didactic + lipire 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
 
Informativ  

 Consolidarea număratului în limitele 1 – 5 și formarea unui vocabular matematic adecvat 
Formativ  

 Formarea unor deprinderi practic aplicative: lipire, în scopul realizării unor sarcini de lucru 
Educativ 

 Stimularea interacționării, cooperării și colaborării 
 Educarea gustului estetic 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
Cognitive și de limbaj: 
O1 – să numere conștient în limitele 1 – 5 raportand corect numărul la cantitate și invers. 
O2 – să formeze mulțimi după un anumit criteriu (formă ,mărime). 
O3 – să verbalizeze acțiunile întreprise și constatările efectuate utilizând un limbaj adecvat. 
Psiho – motorii: 
 O4 – să realizeze prin tehnica lipirii sarcina primită în timp util și respectând condițiile de acuratețe și corectitudine. 
Socio -  afective:  
O5– să lucreze în echipă şi să colaboreze cu colegii. 
O6 – să manifeste interes și dragoste pentru viața de la circ. 
 
SARCINI DIDACTICE: 

 Să se deplaseze 
 Să numere crescător în limitele 1 – 5 



 Să pună în corespondență cifra cu numărul de obiecte 
 Să constituie mulțimi 
 Să lipească corect respectând condițiile de acuratețe  

 
REGULILE JOCULUI: 

 Educatoarea numește cu ajutorul unei formule magice, pe rând, câte un copil de la fiecare echipă, care va rezolva o sarcină ajutându-l pe 
clovnul Andalache să ajungă la prietenul său Arlechino. 

 Pentru fiecare răspuns corect echipa este aplaudata și recompensată 
 Echipa care nu rezolvă corect este corectată de cealaltă echipă 

 
ELEMENTE DE JOC: 

 Aplauze 
 Recompensă 
 Surpiză 
 Formula magică 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, observaţia, conversaţia, Piramida, Turul Galeriei, surpriza. 
 Mijloace didactice: Personajul surpriză, harta lui Andalache, jetoane cu jucariile clovnilor, pastă de lipit, poster cu cele doua piramide, panou 

pentru recompense, diplome,  
 Forme de organizare: frontal, individual 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă  

RESURSE BIBLIOGRAFICE:     

 Bulboacă Madlena, Alecu Marinela „Metodica activităţilor matematice în grădiniţă şi clasa I”, Editura Sigma, Bucureşti, 1996 
 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga „Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2006 
  „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, 2008 

 
 

  



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

ETAPELE 
ACTIVITĂȚII 

 
CONȚINUT 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
Metode și 
procedee 

Material didcatic Forme de 
organizare 

Forme Metode Indicatori 

Moment 
organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei 
desfăşurări a activităţii: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului în careu 
deschis 
- pregătirea materialului 
demonstrativ şi distributiv; 

      

Captarea atenției Se realizează prin apariția 
musafirului mult îndrăgit de copii, 
clovnul Andalache. Musafirul nostru 
este foarte supărat pentru că  nu știe 
cum să ajungă la prietenul său 
Arlechino. Deși a folosit harta dată 
de Arlechino nu a reușit să ajungă la 
el. Andalache cere ajutorul copiilor 
pentru a descifra hartă și a ajunge la 
Arlechino. 

-conversația 
-observația 
-explicația 
 

- clovnul Andalache 
- harta lui 
Andalache 

-frontal -globală -observația -copiii 
ascultă cu 
atenție și 
interes 

Anunţarea temei 
 

Copiii sunt anunțați că astăzi îl vor 
ajuta pe Andalache să-și găsească 
prietenul. 

-conversația 
-explicația 
 

 -frontal -globală  -copiii rețin 
tema 
interesați și 
nerăbdători 
să înceapă 
activitatea  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

Copiii sunt întrebaţi dacă ştiu cu ce 
obiecte  se joaca clovni( mingii 
,baloane, cercuri, zaruri ,esarfe) 

-conversația 
-explicația 
 

-clovnul Andalache 
-obiectele de pe 
costumul acestuia. 

-frontal -orală -conversația -precizează 
obiectele 
clovnilor 

Dirijarea învăţării 
şi 
Obţinerea 

Se împarte grupa în 2 echipe (echipa 
lui  Andalache și a lui Arlechino). Se 
prezintă traseul amenajat pe care 

 
 
- observația 

-harta lui 
Andalache,  
-pastă de lipit,  

-frontal 
 
 

-globală 
 
 

-conversația 
 
 

-se 
grupează 
 



performanţelor trebuie să-l parcurgă clovnul 
Andalache, dar din loc în loc acesta 
întâlnește câte un obstacol. Pentru a 
înainte copiii trebuie să aseze  in 
dreptul cifrei tot atatea obiecte de 
acelasi  fel.. 
Jocul de probă 
Se execută jocul de catre educatoare  
în fata  copiilor cu ale multimi de 
obiecte  decat cele de pe harta, după 
care un copil va fi solicitat să iasă în 
față și să rezolve o sarcină 
respectând regulile jocului, în timp 
ce copiii ceilalți îl vor privi atenți. 
Jocul propriu – zis 
Pe rând câte  doi copii de la fiecare 
echipă vor   veni la planşa cu traseul 
amenajat pe care trebuie să-l 
parcurgă clovnul Andalache  şi vor 
rezolva o sarcină prin care vor 
demonstra atât cunoştinţele 
matematice cât şi abilităţile practice 
însuşite pentru ca aceaştia să poată 
trece peste câte un obstacol. 
Fiecare răspuns corect este 
recompensat cu o bulina . 
La fiecare răspuns corect, Andalache 
va   înainta pe traseul amenajat iar la 
epuizarea sarcinilor, acesta va  
ajunge la prietenul său Arlechino 

-conversația 
 
 
 
 
 
 
-demonstrația 
-explicația 
-exercițiul 
 
 
 
 
 
-exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
-exercițiul 
 
 
 
 

-jetoane cu jucariile 
clovnului 
 
  cifrele de la 1 -5, 
recompense 

 
 
 
 
 
 
 
-frontal 
-individual 
 
 
 
 
 
 
-individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
-individual 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-acțional 
practică 
 
 
 
 
 
 
-acțional 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
-acțional 
practică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
- exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
- exercițiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ascultă și 
tețin 
sarciline, 
regulile și 
elemntele 
de joc 
 
 
-rezolvă 
sarcina 
 
 
 
 
 
 
 
-rezolvă 
sarcina 
 
 
 

Asigurarea feed-
back-ului 
și 
Evaluarea 

Complicarea jocului: 
Andalache a ajuns la  Arlechino,ei 
sunt foarte bucurosi de intalnire si isi 
scapa valizele şi işi incurca  

-observația 
-conversația 
-explicația 
-piramida 

-jetoane cu jucariile 
celor doi 
clovnii,mari si mici 
-piramidele celor 

- individual -acțional 
practică 

- exercițiul -rezolvă 
sarcina, 
realizează 
piramidele, 



performanțelor jucariile.Ei nu mai stiu care sunt 
jucariile lor ,ne intoarcem pe traseu 
sa vedem cum  sunt jucariile lui 
Andalache.Dupa ce vedem  cum sunt 
jucariile lui Andalache toate jucariile 
celor doi clovni  vor fi asezate  pe 
masuta in fata  copiilor  care le vor 
separa  dupa forma si marime apoi 
fiecare echipa va realiza ,,Piramida 
clovnului Andalache,, si Piramida 
clovnului Arlechino,lipind tot atatea 
jucarii  de acelaşi fel cate casute are 
piramida pe rand. 

doi clovnii 
-lipici 
 

observă 
lucrările și 
le apreciază 
motivând 
alegerea 

Încheierea 
activității 

Clovnul Andalache le  mulţumeşte 
copiilor pentru participarea lor la 
activitate, spunându-le că este foarte 
fericit şi bucuros pentru că a ajuns la 
prietenul său Arlechino. 

-conversația 
-explicația 

-clovnul Andalache 
-diplome 

-frontal -orală -conversația -primesc 
recompense 
și se bucură 
de aprecieri 

 
 
  



 
373. PROIECT DE ACTIVITATE  

Mladin Luminița 
Grădinița nr.206 București 

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița nr.206 București 
PROPUNĂTOR:  Mladin Luminița 
NIVEL: II 
DATA: 5. 04.2017 
GRUPA: Mandarinelor (Mare); 
TEMA ANUALĂ: Când / cum și de ce se întâmplă? 
TEMA SĂPTĂMÂNII INDIVIDUALE: Printre flori si culori 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DȘ – Activitate matematică. 
TEMA ACTIVITĂȚII: Ajutoarele lui Zumzi. 
Mijloc de realizare: Joc didactic 
TIPUL ACTIVITĂȚII:- consolidarea și exersarea deprinderilor de efectuare a operațiilor de 
adunare și scădere în limitele 1 – 10. 
SCOPUL:  

• Consolidarea deprinderii de a efectua operații de adunare/scădere cu una-două unități 
în limitele 0-10; 

• Compunerea de probleme dupa imaginile prezentate. 
• Folosirea unui limbaj matematic corect. 

 
SARCINA DIDACTICĂ: 
 Exersarea deprinderilor privind efectuarea operațiilor de adunare și scădere. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
- să recunoască 2 vecini ai cifrelor mai mari sau mai mici cu o unitate; 
- să compare 2 cifre folosind semnele < și > (mai mic și mai mare); 
- să raporteze corect numărul la cantitate și cantitatea la număr; 
- să efectueze corect 5 operații de adunare și scădere în limitele 1-10; 
- să utilizeze corect simbolurile matematice în rezolvarea exercițiilor; 
- să compună o problemă după imaginile expuse. 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
Mod de realizare: exerciții cu material individual. 
Elemente de joc: grădina cu flori, ajutoarele albinuței, aplauze, recompense. 
Metode și procedee: exercițiul, jocul de probă, metoda ghicitorile, problematizarea, explicația, 
conversația, TIC 
Resurse materiale: jetoane, flori din carton, creioane, coșulețe, ghivece cu flori, calculator, 
videoproiector, tablă inteligentă, tablă magnetică, insecte din hârtie adezivă, carduri în formă 
de insecte. 
FORMA DE REALIZARE: frontal, pe grupuri, individual. 
DURATA: 30-35 minute. 
BIBLIOGRAFIE: 
Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECI 2008 
Didactica activităților matematice în grădiniță, Constantin Petrovici, Polirom 2014. 
Metode interactive de grup – ghid metodic, Arvest, 2004. 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

Etapele activității Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 
Metode și 
procedee 

Material 
didactic/ 

Mijloace de 
învățare 

 Sala de grupă este    



MOMENT 
ORGANIZATORIC 

aerisită. 
Copiii se vor așeza pe 
parchet în formă de 
semicerc. 

REACTUALIZAREA 
CUNOȘTINȚELOR 

Pe tabla magnetică sunt 
așezate trei coșulețe, dar 
și jetoane cu cifre. 
Pentru a o putea ajuta pe 
prietena noastră să 
rezolve sarcinile, rog 
câțiva copii să vină pe 
rând la tablă și să rezolve 
câteva exerciții:  
- „Te rog să așezi în 

coșuleț atâtea flori 
câte îți indică cifra” 

- „Te rog să găsești 
vecinii numerelor 5,6 
și 8” 

- „Te rog să compari cu 
ajutorul semnelor mai 
mic și mai mare 
următoarele cifre:  
3  4 ; 6  7;  8  
9; 
 

Conversația 
Explicația 

 
 
 
 
 

Problematizarea 

 
 
 
 
 

Jetoane cu 
flori, cifre și 

semne 
matematice, 

coșulețe, tablă 
magnetică 

 
 
 
 
 
 

Individual 

 
CAPTAREA 
ATENȚIEI 

În clasa noastră, au răsărit 
foarte multe flori. 
Albinuța Zumzi trebuie să 
zboare în cât mai multe 
dintre ele pentru a culege 
nectar. 
Atenție! Ea nu știe din 
câte flori trebuie sa 
culeaga nectar, iar noi va 
trebui să îi arătăm. 
După cum vedeți trei 
dintre cele mai frumoase 
flori sunt pregătite pentru 
mica noastră prietenă și 
vă vor conduce împreună 
cu ea la florile din care 
trebuie cules nectarul. 
În clasă sunt așezate trei 
ghivece cu flori în culori 
diferite ce au în jurul lor 
mai multe floricele 
colorate. 

 
 
 

Conversația 
Surpriza 

Explicația 
 

 
Flori de 

dimensiuni 
mari 

Flori din 
carton colorat 

Creioane 
Floricele 

autocolante 

 
 
 

Frontal 

 
 
 

ANUNȚAREA 
TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

Dragi copii, astăzi ne vom 
juca un joc care se 
numește ”Ajutoarele lui 
Zumzi”.  În cadrul jocului 
aveți de rezolvat mai 
multe sarcini: 
- Trebuie să o ajutați pe 

Zumzi să culeagă 

 
 
 

Explicația 
Conversația 

Problematizarea 

 
 
 

Flori mari și 
flori mici din 

carton 
Floricele 

autocolante 

 
 
 

Frontal 
 



nectar din cat mai 
multe flori. Lângă 
florile mari din 
ghiveci, care vă vor 
împărți în trei echipe 
sunt strecurate mai 
multe floricele 
colorate care au pe 
petale câte o parolă (o 
operație de adunare 
sau scădere). Voi 
trebuie să găsiți 
rezultatul parolei, să o 
scrieți și să lipiți 
atâtea floricele câte vă 
indică rezultatul, 
astfel îi arătati albinei 
din cate flori trebuie 
sa culeaga hrana. 

Creioane 
 
 
 
 
 
 
 

Coșulețe cu 
cifre 

Flori colorate 

 
 
 

DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚII 

Varianta 1. 
Vom desfășura jocul de 
probă. Un copil va veni, 
va alege o floare, va citi 
parola de pe una dintre 
petale, iar când a ghicit 
răspunsul, îl va scrie, iar 
sub parolă va lipi atâtea 
floricele câte indică 
rezultatul. Copiii sunt 
invitați lângă cele trei 
flori mari, și, ținând cont 
de echipele pe care le 
formează, vor lua câte o 
floare mică și vor rezolva 
parolele de pe petalele 
acestora. 
Varianta 2. 
 După ce au terminat 
sarcina albinuța îi 
provoacă la o nouă 
încercare: prietena noastră 
trebuie să aranjeze florile 
în coșulețe. Pe coșulețe 
este scrisă o cifră. În ele 
sunt flori, dar nu atâtea 
câte indică cifra – ci mai 
multe sau mai puține. 
Trebuie să puneți in coș, 
flori sau să luați din 
acestea astfel încât să 
rămână în fiecare coșuleț 
atâtea flori câte indică 
cifra. Îi roagă să o ajute să 
aranjeze florile din 
coșuleț. Un copil va 
desfășura jocul de probă, 

 
Joc de probă 
Explicația 

Problematizarea 
 
 
 
 
 
 

Joc de probă 
Explicația 

Problematizarea 

 
Flori din 
carton 

Creioane 
Flori 

autocolante 
 
 
 
 

Coșulețe 
Floricele 
colorate 

 
 
 
 
 
 

Individual 
 



apoi ceilalți trebuie să 
continue sarcina. 

 
 

EVALUAREA 
ACTIVITĂȚII 

După ce au terminat de 
lucrat, copiii se vor așeza 
cu fața către tabla 
inteligentă în 
semicerc.Educatoarea va 
expune cu ajutorul 
videoproiectorului mai 
multe imagini și va cere 
copiilor să formeze 
ghicitori (probleme) după 
imaginile expuse 

 
Conversația 

Problematizarea 
Exercițiul 
Metoda 

ghicitorile 

 
Calculator 

Videoproiector 
Tablă 

inteligentă 
PPT 

 
Frontal 

Individual 

 
ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂȚII 

Albinuța apreciază și le 
mulțumește copiilor că au 
ajutat-o. Ea le oferă drept 
recompensă câte o 
amintire din lumea 
insectelor: carduri 
colorate în formă de 
insecte. 

 
Aprecieri 
verbale 
Aplauze 

 
Șabloane în 

diverse forme 

 
Frontal 

Individual 

 
 

374. PROIECT EDUCAŢIONAL: ECOGRĂDINIŢA 
 

Teoc Elena-Georgiana 
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 

Coman Maria Floare 
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 

 
Argument: 
Una dintre finalităţile învăţământului preşcolar o constituie îmbogăţirea capacităţii 

copilului de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l învăţa prin explorări, exerciţii, 
experimente. 
 Stimularea copilului preşcolar în perceperea, cunoaşterea şi stăpânirea  mediului 
apropiat, educarea în sprijinul dragostei faţă de  natură şi pentru formarea unui comportament 
ecologic, va fi una din preocupările noastre. Grădiniţa este prima care poate învăţa copiii să 
descopere adevăruri ale ştiinței, să cunoască şi să investigheze natura şi mediul înconjurător, 
folosind tehnici simple de investigaţie, să protejeze mediul în care trăiesc pentru că în el  
găsesc  armonie, frumuseţe, culoare. 
 Alături de o serie de informaţii pe care le pot acumula, copiii pot valorifica toate 
valenţele acţiunii în cadrul proiectului îmbinând utilul cu plăcutul, teoria cu practica, formarea 
unor deprinderi de muncă practică şi aplicativă, utilizând obiecte şi materiale naturale pentru 
realizarea diferitelor lucrări. 
 Pentru a „beneficia” de un colţ de natură pe care copii să-l observe şi să-l îngrijească 
am organizat şi amenajat împreună cu copiii un „colţ al naturii” care cuprinde: flori, lădiţe în 
care copiii au semănat: grâu, porumb, fasole, flori, acvariu cu peşti, insectar, coajă de copac, 
atlase cu plante şi animale. 

 
I. Scopul proiectului 

Însușirea unor cunoștințe din domeniul ecologiei prin activităţi experimentale şi 
demonstrative; 
Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător şi al unui comportament civic şi 
de conservare şi protejare a mediului înconjurător. 

II. Obiective accesibile vârstei preşcolare 
Cultivarea dragostei faţă de pământ şi componentele sale: apa, vieţuitoarele, plantele; 



Asimilarea unor cunoştinţe ştiinţifice prin acţiunile de investigaţie a mediului înconjurător; 
Să intuiască relaţia om-mediu; 
Să conştientizeze necesitatea de a economisi apa, de a îngriji arborii, plantele, florile; 
Să participe la acţiuni  de îngrijire a plantelor din clasă, din curte din grădină; 
Să efectueze mici experienţe pentru a înţelege mai bine anumite procese, fenomene, acţiuni; 
Să observe transformările ce au loc în natură în toate anotimpurile; 
Să-şi exprime trăirile, impresiile prin mijloace specifice artei plastice; 

III. Obiective pentru cadrele didactice  
Abilitarea cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea unor activități de educaţie 
ecologică; 
Folosirea eficientă a mijloacelor didactice,utilizarea unor metode participative şi de învăţare 
prin descoperiri; 
Implicarea părinţilor în diverse acţiuni; 
Sensibilizarea comunităţii cu privire la unele probleme de mediu; 

IV. Grupul ţintă 
Copiii din grupa mare 
Educatoare 
Părinţi 
Parteneri 

V. Durata  
Octombrie 2017 -  iunie 2018; 

VI. Resurse umane  
Copii, educatoare, părinţi elevi de la Şcoala cls I-VIII “Vasile Goldiş” Alba Iulia, 
reprezentanţi de la Direcţia Silvică, Agenţia de protecţie a mediului şi apelor, P.A.E.M. 

VII. Resurse materiale 
Materiale informative (cărţi, reviste, pliante, acvariu, insectar, ierbar, puieţi, seminţe, plante, 
flori etc.) 

VIII. Forme de realizare 
Observări, experimente, povestiri ştiinţifice, desen, lucrări practice, plimbări, drumeţii, 
vizionări de diapozitive, programe TV, jocuri, orientări turistice, colecţii, expoziţii, concursuri 
etc. 
 

Planificarea activităţilor: 
  Data                              Activităţi Cine răspunde 
 Oct .2017  „Fantezie de toamnă” – realizarea de  lucrări în ateliere de 

creaţie, prin valorificarea unor materiale din natură. 
- Activitate în parteneriat cu elevii de la Școala de Artă. 

Educatoare 
Părinţi 
Copii 

Noi .2017 Noi suntem ecologiști! - concurs pe teme ecologice.  Educatoare 
Copii 

Dec .2017 Un brăduţ dacă-ai tăiat, 
Altul trebuie plantat! - atitudini şi comportamente pozitive 
faţă de pădure. 

Educatoare 
Copiii 
Parteneri - Ocolul Silvic, 
Alba. 

Ian .2018 „Facem jucării din materiale reciclabile” - oferim jucăriile în 
dar copiilor de la grupa mică. 

Educatoare 
Copii 

Febr .2018 „Pădurea şi animalele în timpul iernii” - cunoaşterea 
modului de îngrijire şi ocrotire a animalelor pe timpul iernii 

Educatoare 
Reprezentant Protecţia 
mediului. 

Mart .2018 „Copiii ocrotesc Pământul”- reclame ecologice 
(activitate artistico-plastică) 

Educatoare 
Copii 

Apr .2018 „Sărbătorim ziua Pământului”” - scenetă cu conţinut 
ecologic. 

Educatoare 
Copii 
Părinţi 

Mai .2018 „Fiecare copil este o floare” - formarea unor atitudini 
pozitive faţă de mediu. 

Educatoare 
Copii 



Iun .2018 Sărbătorim Ziua Mediului! 
Aşa da! Aşa nu! - aplicaţii practice. 
- analiza unor situaţii concrete de protecţie a mediului prin 
eliminarea poluării, colectarea deşeurilor, economisirea apei 
şi a energiei. 

Educatoare 
Copii 
Părinţi 

 
Bibliografie: 
1. Preda V., „ Metoda proiectelor la vârstele timpurii”, Editura Miniped, Bucureşti, 2002. 
2. Preda V., Pletea F., Grama F., „Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2005. 
3. Ezechil L., Păişi Lăzărescu M., „Laborator preşcolar”, Editura V&Integral, Bucureşti, 

2002. 
***„Pro ecologia mileniului III”, Editura Reprograph, Craiova,  2007. 

 
 

375. ANIMALELE AU SUFLET, ŞI ANIMALELE AU DREPTURI 
-proiect educaţional- 

 
Ed. Podoleanu Gina 

Grãdiniţa cu P.P. nr. 4 -  Bârlad 
 
 
 

“Mãreţia unei naţiuni şi progesul ei moral pot fi 
mãsurate prin felul în care sunt tratate animalele” 

                                                                    Mahatma Gandhi 
      Scopul: 

• Îmbogãţirea cunoştinţelor despre animale ( hranã, mediul de viaţã, specii pe cale de 
dispariţie...); 

• Îmbogãţirea vocabularului cu noi cuvinte şi expresii   prin audierea unor poezii şi 
povestiri despre animale;  

• devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru natură şi în special faţă de 
animale. 

 Obiectivele proiectului:  
• să cunoască drepturile animalelor; 
• să audieze cântece, poezii despre animale, sunete  emise de diferite animale  ; 
• să realizeze desene, lucrări  cu materiale din natură reprezentând animale, adãposturi 

ale acestora etc. 
• Sã manifeste o atitudine de toleranţã şi compasiune faţã de animale; 

Grupul ţintă:  preşcolarii grupei mijlocii;    
 Locul desfăşurării:  sala de grupã, adãpostul pentru câinii fãrã stãpân din municipiul 

Bârlad, grãdina zoologicã; 
Perioada de desfăşurare:     februarie /-1sap 
Metode de evaluare: 
 Expoziție cu lucrările realizate de copii 
 Expoziţie cu fotografii din timpul derulãrii activitãţilor. 
 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 

Colaboratori:  
   Pãrinţii; 
   Asociaţia Ultima speranţã la viaţã; 

 
CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Nr 
crt 

Activitatea Locul 
desfãşurãrii 

Data/ 
per 

Responsabil 



1. ŞI ANIMALELE AU SUFLET, ŞI ELE 
AU DREPTURI 

*  lecturarea unor texte despre animale, 
 * audiţii cântece despre animale; 
 Graiul animalor – audierea sunetelor 

scoase de diferite  animale domestice, 
sălbatice 

 
 

Sala de 
grupă 

 
 

 
 

FEB 

 
-educatoare 
P.C.M  

2.   S.O.S SALVAŢI ANIMALELE! 
  Prezentarea unui Power Point despre 

animalele pe cale de dispariţie 
  Cum ocrotim animalele? –discuţii 

Sala de 
grupă 

 

FEB -educatoare 
- invitaţi 
pãrinţii  

3. IUBIŢI ŞI CĀINII VAGABONZI 
* vizitã la adãpostul pentru câinii fãrã 
stãpân din municipiul Bârlad; 
* donare de hranã pentru animalele de la 
adãpost. 

adãpostul 
pentru câinii 
fãrã stãpân 

FEB -educatoare 
-P.G. 
- invitaţi 
pãrinţii 

4.    LA ZOO NU E CASA MEA 
* vizitã la grãdina zoologicã 

Grãdina 
zoologicã 

FEB -educatoare 
-P.G.M. 

5.  CARNAVALUL ANIMALELOR 
- Concurs de desene, de recitare de 
poezii,interpretare de cântece despre 
animale, concurs de dans, concurs de 
costume, concursuri sportive.  
- Realizarea unor lucrãri reprezentând 
animale, adãposturi, folosind materiale din 
natură (frunze presate, seminţe, crenguţe, 
paie) 

 
 
 

Sala de 
grupã 

 
FEB   
 
 

 
 
educatoare 
- invitaţi 
pãrinţii 

Resurse umane:    preşcolarii grupei mijlocii şi pãrinţii acestora; 
Educatoarele grupei, personalul de îngrijire de la adãpostul pentru câinii 
fãrã stãpân, personalul de la Zoo; 

Resurse materiale:  calculator,  Cd-uri,  poezii şi povestiri despre animale, pliante şi atlase 
zoologice; 
coli de desen, creioane colorate, carioca,  acuarele, diplome, ecusoane, 
mãşti, costume de animale; 

                              hranã pentru animale; lipici, frunze presate, seminţe, iarba uscata, crenguţe, 
cutii de carton. 

Popularizarea proiectului: 
• Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a educatoarelor şi în cadrul şedinţelor 

cu pãrinţii, la nivel de unitate; 
• Realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate pentru holul grãdiniţei; 
• Postarea lucrãrilor şi a fotografiilor realizate în timpul derulãrii proiectului pe pagina de 

facebook a grãdiniţei; 
• Publicarea proiectului pe site-ul grãdiniţei   
 
 
 
 
 
 
  



376. PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Prof. înv. preșcolar Cucu Chiriac Irina 
Școala Gimnazială Somușca, Com. Cleja, Jud. Bacău 

 
GRUPA: MIJLOCIE 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAREA LIMBAJULUI 
MIJLOC DE REALIZARE: POVESTIREA  EDUCATOAREI 
TEMA ACTIVITĂŢII: „CEI DOI  IEPURAŞI: PUF-ALB ŞI PUF-GRI” 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  

- Formarea deprinderii copiilor de a asculta o poveste în grup; 
- Cunoaşterea unor însuşiri şi calităţi morale: sinceritate, cinste, ascultare, prietenie, 

minciună- adevăr. 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
COGNITIVE: 
OC1- să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 
OC2- să reţină numele personajelor întâlnite în poveste; 
OC3- să repovestească fragmente din poveste folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor 

puse de educatoare; 
OC4-  să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din poveste; 
OC5- să stabilească pe baza comportamentului personajelor trăsăturile dominante ale acestora; 
OC6-  să diferenţieze personajele pozitive de cele negative. 

 
AFECTIVE   
OA1- Să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de cei doi iepuraşi;  
 
PSIHOMOTORII 
 OP1- Să mânuiască materialul pus la dispoziţie(plansele ilustrate) 
     
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
 
 METODE ŞI PROCEDEE:  conversaţia, expunerea, povestirea, explicaţia 
RESURSE MATERIALE: imagini reprezentând momentele principale ale povestirii, siluete 

ale personajelor întâlnite în text. 
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontală 
RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute 
LOCUL ACTIVITĂŢII: sala de grupă 
 

Bibliografie 
 
Cojocariu, Venera – „Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia  

curriculum-ului. Texte si pretexte”, Ed. V&I Integral, Bucuresti 2007 
Curriculum pentru invaţământul preşcolar (3-6/7ani) MECT, 2008, Dinamica  

dezvoltării personale la vârsta prescolară, Ed. Iron, 2004 
Ghid de bune practici, MECT, 2008 

Laborator prescolar – „GHID METODOLOGIC”, Ed. V&I Integral, 
Buc. ,1991 

Matasaru, Maria – „Proiectarea didactică în învăţămantul preşcolar”, Ed. Activ,  
Bacau, 2003 

 



Nr. 
crt 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

UNITĂŢI  DE  CONŢINUT STRATEGIA 
DIDACTICĂ 

EVALUARE 

1. CAPTAREA 
ATENŢIEI 

      Trezirea interesului 
copiilor pentru activitate se va 
face prin scoaterea dintr-o 
ladă (sub formă de surpriză) a 
doi iepuraşi din pluş. 

 
Surpriza  
Conversaţia 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

2. REACTUALIZAREA 
CUNOŞTINTELOR 

ANTERIOARE 

- Ce alte poveşti cu şi 
despre animale cunoaşteţi? 
(Capra cu trei iezi, Ursul 
păcălit de vulpe, Coliba 
iepuraşului, Ciuboţelele 
ogarului). După răspunsurile 
primite de la copii li se va 
spune că vor asculta o 
poveste despre peripeţiile 
celor doi iepuraşi. 

 
Conversaţia 

 

3. ANUNŢAREA 
TEMEI  ŞI 

ENUNŢAREA 
OBIECTIVELOR 

     Se precizează denumirea 
poveştii „Cei doi iepuraşi: 
Puf-alb şi Puf-gri” şi sarcinile 
ce le revin: 

- de a asculta cu atenţie 
povestea pentru a o 
putea repovesti şi ei 
părinţilor acasă; 

 
Conversaţia 
Explicaţia 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

4. PREZENTAREA 
NOULUI 

CONŢINUT 
 

ŞI 
 

DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

 
 
 
 
 

    Expunerea conţinutului 
poveştii va fi clară, coerentă, 
corectă şi expresivă, 
folosindu-se inflexiunile 
vocii, mimica şi gesturile 
corespunzătoare. Povestea va 
fi expusă după următorul plan 
de idei: 
1. Pregătirea celor doi 

iepuraşi: Puf-alb şi Puf-gri 
pentru a merge la bâlci; 

2. Pofta lui Puf-gri de 
dulceaţă şi spargerea 
borcanului; 

3. Pedepsirea lui Puf-alb pe 
nedrept şi rămânerea lui 
acasă; 

4. Plecarea la bâlci a lui Puf-
gri cu mama; 

5. Ajuns la bâlci  Puf- gri 
este cuprins de 
sentimentul de vinovăţiei. 

6. Întoarcerea acasă a mamei 
şi a lui Puf- gri; 

7. Recunoaşterea greşelii în 
faţa fratelui; 

8. Reîntoarcerea celor trei la 

 
Povestirea 
Explicaţia 
Conversaţia 
Demonstraţia 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 



bâlci. 
9. Odată împăcaţi cei doi s-

au bucurat de frumuseţile 
de la bâlci. 

5.  OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

Se va face prin prezentarea 
imaginilor din poveste : 
- Pe cine recunoaşteţi în 

imagine? 
- Pe cine pedepseşte mama 

iepuroaică? 
- Cu cine pleacă ea la bâlci? 
- Ce-i cumpără mama lui Puf-

gri la bâlci? 
- Ce face Puf-gri cu turta 

dulce? 
- Ce fac cei doi frăţiori când 

se întâlnesc? 
- Cum s-au distrat la bâlci cei 

doi iepuraşi? 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

Aprecieri pozitive 
asupra 
răspunsurilor 
copiilor. 

6.  FEED-BACK     La sfârşitul povestirii voi 
discuta cu copiii punând 
întrebări referitoare la 
conţinut: 
- Cine a greşit? 
- Să fi fost minciuna cea care 

l-a făcut să sufere pe Puf-
Alb? 

    Cunoscând mai bine 
personajele din poveste veţi 
şti cum să vă purtaţi ca să nu 
greşiţi. 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

Aprecieri pozitive 
asupra 
răspunsurilor 
copiilor. 

7.  EVALUARE  Ce înseamnă să fii ascultător? 
Dar să fii prietenos? 
Ce ştiţi voi despre cinste? 
Este foarte important să ţinem 
seama de aceste lucruri pentru 
a avea mulţi prieteni, pentru a 
ne înţelege cu cei din jur şi 
pentru a nu vi se întâmpla 
lucruri neplăcute. 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

Aprecieri pozitive 
asupra 
răspunsurilor 
copiilor. 

8 ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

Aprecierea modului cum s-au 
comportat copiii şi cum au 
răspuns. 
- Copiii sunt lăsaţi să se joace 
cu siluetele celor doi iepuraşi 
şi acordarea de stimulente. 

Conversaţia 
 

Aprecieri pozitive 
asupra 
răspunsurilor 
copiilor. 

 
  



377.OPȚIONAL “ECO-MINNIEMI” 
 

Prof.Inv.Preșc. Pana Emilia,Gradinița Nr.72,București  
Prof.Inv.Preșc. Petre Ileana,Gradinița Nr.72, București 

 
Se știe că obiectivul major al educației este îmbunătățirea puterii de înțelegere acopilului 

și cultivarea dorinței  acestuia  de  a  învăța,  iar  prin  intermediul  activităților practice și  a 
experimentelor care îi înlesnesc contactul cu lumea  înconjurătoare se ajunge la o bună dezvoltare 
ulterioară a copilului. 

Investigând și explorând mediul imediat  apropiat  lor, copiii  își dezvoltă deprinderi  în 
domeniul limbajului, matematicii,științei, artei și desigur deprinderi sociale. 

Nu există copii care să fie indiferenți față de elementele naturii vii, dar există diferențe 
privind gradul de trăire, de implicare , de curiozitate. Orice copil iubește natura, dar unii nu se 
satură de ea niciodată. 

Educația ecologică asigură conștientizarea tuturor obligațiilor noastre față demediul 
înconjurător, ea îmbinându-se armonios cu educația practică. 

În toate  activităţile  din  grădiniţă, copilul  are  posibilitatea  să  înţeleagă unul din 
principiile fundamentale ale lumii  vii:  tot  ce  este  viu  , se  naşte  , trăieşte  şi apoi moare. În 
grădiniţele de copii, preşcolarii sunt îndrumaţi spre  înţelegerea  relaţiilor dintre fenomene şi 
rezultatele  acestora. Ei  vor  înţelege  astfel  că  orice  este  viu  trebuie  să  trăiască  şi  deci 
trebuie   protejat.   În   acest   sens    grădiniţei   îi revine  o  sarcină  ecologică  deosebit  de 
importantă: copilul  să  cunoască , să  iubească şi să ocrotească natura  începând  cu  cea  mai 
fragedă  vârstă . El  va  trebui  să  ştie  că  o  natură  sănătoasă  ne   oferă  şi  nouă  oamenilor  un 
confort  fizic  şi  psihic  ridicat( mai  puţine  boli , viaţă  relaxată  şi  relaxantă ,stres  redus , etc ) 

Activităţile desfăşurate în grădiniţă oferă copiilor posibilitatea de aînţelege legăturile 
cauzale dintre evenimente , le dezvoltă spiritul de  observaţie ,  contribuie la formarea unor 
priceperi şi deprinderi active , precum şi la dezvoltarea conştiinţei civice. 

 
COMPETENTE GENERALE 

Cunoaterea surselor de poluare a aerului,apei i solului 
Formarea deprinderii de refolosire a deeurilor 
Înelegerea necesitii protejrii vieii,a rezervaiilor naturale 
Cultivarea dorintei de a se implica activitate, colaborand cu ceilalti pentru rezolvarea 
problemelor de mediu. 

 
COMPETENTE SPECIFICE 
• Identificarea surselor de poluare a mediului. 

Realizarea unor obiecte sau jucrii din materiale refolosibile. 
Inelegerea si  necesitatea protejrii, ocrotirii, îngrijirii mediului. 
S-i dezaprobe pe cei care distrug mediul ,sa-l perceapa in toata complexitatea sa. 

 
OBIECTIVE OPERATIONALE: copilul va fi capabil : 

S identifice sursele de poluare a mediului; 
S observe efectele polurii asupra vieții plantelor, a animalelor, a omului 
S recunoasc sursele de poluare în imagini, labirinturi, rebusuri, în mediul înconjurtor 
S ia atitudine fa de cei care polueaz mediul, manifestându-și dezaprobarea într-un 
limbaj ecologic adecvat 
S refolosească deșeurile, contribuind la diminuarea poluării mediului 
S creeze jucrii, obiecte, costume din materiale reciclabile 
S combine materialele, exersându-și imaginația și creativitatea 
S observe efectele îngrijirii, protejrii i ocrotirii mediului; 
S realizeze desene, colaje, postere, stegulee privind protejarea/ poluarea mediului; 



 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
Identificarea materialelor de lucru; 
Exerciii de folosire a instrumentelor de lucru; 
Realizarea unor lucrări prin procedeul “colaj”,  “șnuruire”,  “pliere”,   suprapunere diferitelor 
forme, lipire, insirare, decupare. 
Confectionarea unor costume ecologice din diferite materiale reciclabile. 
Asamblarea elementelor componente prin lipire ; 
Exerciii de combinare a unor tehnici. 

 
CONȚINUTURI: 
-mediul apropiat : casa, sala de grupă, grădinița 
-mediul înconjurător 
-responsabilități proprii în grădiniță 
-povești,poezii, cântece, jocuri 
-modul de exprimare al gândurilor, al sentimentelor 
 

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE: 
Observația, conversația, descoperirea, exercițiul, explicația, jocul 

 
MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
Evaluare continuă, CD cu poze din activitățile desfășurate, serbare pe teme ecologice 

 
MIJLOACE DE INVATAMANT: 

imagini difrtite, mediul natural. Diverse materiale bibliografice, enciclopedii, materiale 
refolosibile , albume . Videoproiector , echipament de protectie , CD uri., jetoane . Laptop , saci 
menajeri , acuarele , creioane colorate , hartie creponata , cartoane , cutii , etc 

 
DURATA OPTIONALULUI: AN SCOLAR 2016 \ 2017 

 
TIPUL DE OPTIONAL : TRANSDISCIPLINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 
 
Nr. 
crt. 

Tema activității Data Obs. 

1 ”Mânuțele harnice ajută Pământul să respire” 
-anul acesta suntem” Eco-MinnieMi” 
-cum sortăm  deșeurile ( convorbire) 

Oct.2017  

2 ”Poluarea în Bucuresti” 
-plimbare în jurul grădinitei 
-identificarea  surselor poluării 

Oct.2017  

3 ”Coșuri ecologice” 
-confecționare de coșuri ecologice 

Oct.2017  

4 ”Tabelul responsabilităților ecologice” 
-stabilirea sarcinilor și a responsabililor 

Oct.2017  

5 ”Suporturi pentru flori” 
-pictură pe pietre 

Nov.2017  

6 ”SOS mediul înconjurător” 
-activitate manifest 

Nov.2017  

7 ”Micii eco-MinnieMi vă sfătuiesc” 
-confecționarea de stegulețe cu mesaje ecologice 

Nov.2017  

8 ”Sărbătoarea copacilor” 
-copaci realizați în tehnici variate 
-mini-expoziție cu lucrările copiilor 

Nov.2017  

9 ”Copăcelul prieteniei” 
-lucrare colectivă 

Dec.2017  

10 ”Podoabe de Crăciun” 
-confecționare de obiecte decorative din materiale 
reciclabile 

Dec.2017  

11 ”Eco-plugușorul” 
-prezentarea Plugușorului pe teme ecologice 

Dec.2017  

12 ”Omul de zăpadă” 
-confecționare din farfurii de unică folosință 

Dec.2017  

13 ”Ploaie,zăpadă,gheață” 
-experiment 

Dec.2017  

14 ”Coroana prieteniei” 
-decuparea conturului propriei palme din hârtie ecologică 
-lucrare colectivă 

Ian.2017  

15 ”Reciclarea: de ce și cum?” 
-convorbire 

Ian.2017  

16 ”Reciclăm,frumusețe noi redăm” 
-colectarea unor materiale refolosibile 

Feb.2017  

17 ”Joc concurs: Știați că...?” 
-curiozități 

Feb.2017  

18 ”Animale haioase” 
-decupare și lipire pe pungi de hâtie 

Feb.2017  

19 ”Cadou pentru mama” 
-confecționare cadouri pentru mame 

Mar.2017  

20 ”Aspecte din lumea necuvântătoarelor” 
-vizionare PPS 

Mar.2017  

21 ”Să îngrijim păsările” 
-confecție ”Cuibul” 

Mar.2017  



22 ”Căsuța păsărelelor” 
-activitate practică 

Mar.2017  

23 ”Decorațiuni de Paște” 
-tehnici și materiale diverse 

Apr.2017  

24 ”Micii grădinari” 
-activitate practico-gospodărească 

Apr.2017  

25 ”De ziua Europei” 
-confecții din ambalaje 

Mai.2017  

26 ”În țara lalelelor” 
-confecționare lalele din cofraje de ouă 

Mai.2017  

27 ”Daruri pentru prietenii mei” 
-confecționare de daruri pentru copiii de la o alta grupă 

Mai.2017  

28 ”Fapte bune/ fapte rele” 
-desene pe asfalt 
-dezaprobarea celor care distrug mediul prin caricatură 

Mai.2017  

29 ”Parada costumelor ecologice” 
-activitate manifest in preajma Zilei Mediului 

Iun.2017  

30 ”Peisaj fantastic” 
-evaluare 

Ian.2017  

31 ”Eco-MinnieMi” vă sfătuiesc” 
Serbare ecologică 

Ian.2017  

 
BIBLIOGRAFIE: 

 
Silvia Breben (colaboratorii), Pro Ecologia Mileniului III, Ed.Reprograph,Craiova 2006 
Silvia Breben (colaboratorii), Activiti bazate pe inteligenele multiple, Ed.Reprograph, 
Craiova 2002 
Horaiu Catalano (colaboratorii), Eduprichindel, Bistria, 2007 

 
 
  



378. PROIECT DIDACTIC 
Educatoare: Screpciuc Alina-Liliana  

Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 
Educatoare: Screpciuc Alina-Liliana 
Nivel de vârstă / Grupa: Nivel I, grupa mică ,,Fluturașii” 
Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
Tema săptamânii: ,,Poveștile copilăriei” 
Tema activităţii integrate: Să-l ajutăm pe Martinică! 
Elemente componente ale activităţii integrate:  
ADE: - DLC: „Recunoaște personajul/povestea” – joc didactic; 
           - DEC : „Floricele – decor pentru căsuță” – dactilopictură; 
Tranziții: ,,Câte unul pe cărare” – joc cu text și cânt;  ,,Trei iezi cucuieți”- cântec; 
                  ,,Scufița Roșie” - cântec;     ,,10 Degețele” -  joc cu text și cânt; 
Scopul activităţii: 

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la personajele din poveștile învățate, precum și utilizarea calităților expresive ale 
limbajului oral și estetic și creativ în rezolvarea unor sarcini de lucru. 
Obiective operaţionale: 
- să formuleze răspunsuri în propoziții simple, corecte și coerente; 
- să recunoască personaje pe baza unor imagini, replici, ghicitori; 
- să denumească povestea din care fac parte personajele; 
- să grupeze personajele în funcție de faptele acestora; 
- să identifice personajul care nu face parte din poveste; 
- să respecte regulile jocului; 
- să realizeze pete de culoare pe suprafața de șablon, realizând floricele pentru decorarea căsuței; 
- să precizeze mărimea florii realizate în momentul plasării ei pe căsuță; 
Sarcina didactică: Recunoașterea personajului și denumirea corectă a poveștii din care face parte. 
Reguli de joc: va răspunde la întrebare doar copilul care va fi atins de baghetă (va recunoaște personajul și va spune din ce poveste face parte)  
 Elemente de joc: mânuirea materialului, elemente surpriză (ursulețul Martinică, bagheta magică, cutia cu surprize, siluete, jetoane), mişcarea, 
aplauzele, închiderea și deschiderea ochilor, recompense – măscuțe cu personajele din poveste. 
Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, metodă interactivă de grup – Piramida, 
problematizarea; 



b) Resurse materiale: ghicitori, imagini din povești, jetoane/siluete cu personajele din povești, căsuța bunicii, căsuța iezișorilor, brazi artificiali, 
flori, ciupercuțe, șabloane de flori mari și mici, acuarele, bureți, pietre din scârț - formă rotundă și pătrată, pitic, inimă, lacrimă, buline, PC; 

c) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.  
Durata: 1 h 
Bibliografie:  
 MECT – ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani)”, Editura Didactica Publishing House, București, 2008 ; 
 Anghel Nicoleta, Culea Laurenţiu, Grama Filofteia, Ionaşcu Daniela, Pletea Mioara, Sesovici Angela, ,,Activitatea integrată din grădiniţă” 

(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008; 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

              Activitatea va debuta cu intrarea copiilor în sala de grupă și așezarea acestora pe pernuțe sub formă de semicerc. Atenția copiilor va fi 
îndreptată spre locul din care se aud câteva bătăi (ușa). Își va face apariția ursulețul Martinică. El este foarte trist pentru că nu a mers la grădiniță și nu 
cunoaște nici o poveste și nici un personaj. De aceea îi roagă pe copii să-l ajute să se împrietenească cu personajele din povești, care trăiesc în pădurea 
lui. Pentru a-l ajuta pe Martinică, ei vor trebui să găsească căsuța bunicii și cea a iezișorilor, să-i prezinte personajele, precizând poveștile din care fac 
parte, să le grupeze în funcție de faptele acestora.  
             Educatoarea le va propune copiilor o plimbare prin pădure în căutarea celor două căsuțe. Vor porni la drum conduși de educatoare, intonând: 
,,Câte unul pe cărare” -  joc cu text și cânt, apoi  vor executa diferite tipuri de mers: mers normal, mers ca piticul, mers pe vârfuri (Tranziție1). În zare 
vor observa o căsuță, dar pentru a ajunge la ea, ei vor trebui fie să meargă ca Martinică, fie să sară ca iepurașii, pe un drum format din pietre rotunde 
(spre casa iezișorilor)/ pătrate (spre casa bunicii), dispuse pe covor. Ajunși la prima căsuță (cea a iezișorilor), găsesc o cutie surpriză în care se află o 
baghetă, jetoane, ghicitori și buline. Pentru a afla la a cui căsuță au ajuns, ei vor trebui să recunoască imaginea de pe acoperișul căsuței (imagine ce 
ilustrează interiorul acesteia), precizând povestea din care face parte, apoi vor identifica personajele pe baza unor ghicitori, siluete, replici și le vor 
grupa după faptele acestora. Personajele care s-au comportat frumos, au ascultat de părinți și nu au supărat pe nimeni vor fi așezate de către copii pe 
inimă, iar cele care au provocat tristețe și supărare, vor fi așezate pe lacrimă. De asemenea vor identifica personajul care nu face parte din poveste. 
La fiecare întrebare, va răspunde doar copilul care va fi atins cu bagheta după ce se vor  rosti următoarele versuri: ,,Bagheta fermecată călătorește,/ Și 
la tine se oprește.” Înainte de a pleca mai departe, copiii vor intona cântecelul ,,Trei iezi cucuieți”(Tranziția a 2-a), apoi își vor continua drumul în 
căutarea căsuții bunicii. Ajunși la căsuță, copiii vor identifica personajele, vor preciza din ce poveste fac parte și vor interpreta cântecelul ,,Scufița 
Roșie”(Tranziția a 3-a). Tot în cutia surpriză, preșcolarii vor găsi flori mici și mari pe care le vor picta pentru a decora căsuța bunicii și cea a iezilor. Ei 
se vor îndrepta spre măsuțe, intonând cântecul  
,, 10 Degețele”(Tranziția a 4-a). Copiii care au pictat florile mici vor decora căsuța iezișorilor, iar cei care au pictat florile mari vor decora căsuța 
bunicii, verbalizând acțiunea desfășurată: ,,Eu am așezat o floare mică/mare”.  
 Complicarea jocului se va realiza prin metoda interactivă de grup piramida. Ursulețul Martinică fiind foarte bucuros deoarece cunoaște 
personajele, știe cum sunt ele, dar pentru a le dovedi  tuturor că el a fost la grădiniță și a învățat atâtea lucruri minunate, îi roagă pe copii să completeze 
o piramidă, iar la final  vor  face o fotografie de grup. 
       După completarea piramidei, ursulețul le mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi le oferă un cadou surpriză: măști cu personaje din povești. 



 
Nr. 
crt. 

 
Etapele 

activităţii 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare/ metode şi 
indicatori Metode şi 

procedee 
Mijloace de 
învăţământ 

1. Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 

          Orientarea atenţiei copiilor către conţinutul 
activităţii se realizează prin intermediul lui 
Martinică (un ursuleț de pluș), care are menirea să 
dirijeze comportamentul copilului către o activitate 
intenţionată. 

 
Conversaţia 
Observaţia 

 
- Ursulețul 
Martinică 
 

 

2. Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 
activităţii 

Se prezintă copiilor tema activității ,,Să-l ajutăm 
pe Martinică!” și obiectivele acesteia, în termeni 
accesibili vârstei preșcolarilor. 

Conversația 
Explicaţia 
 

 
 

 

3. Prezentarea 
noului conţinut 
şi dirijarea 
învăţării 

             Plimbarea prin pădure în căutarea celor 
două căsuțe, va antrena copiii în executarea unor 
exerciții motrice și identificarea elementelor din 
jur.  
Tranziția 1:,,Câte unul pe cărare”- joc cu text și 
cânt; Se va orienta atenția copiilor spre casa iezilor 
din pădure. 
          Anunţarea jocului de către educatoare, va 
îndrepta atenţia preșcolarilor spre Martinică care 
solicită ajutorul lor, în recunoașterea personajele, 
precizarea poveștii din care fac parte,   emiterea de 
aprecieri asupra diferitelor comportamente ale 
personajelor, identificarea personajului care nu 
face parte din poveste. 
          Explicarea şi demonstrarea jocului va 
cuprinde laturile constitutive ale acestuia - 
sarcinile didactice, regulile şi elementele de joc, cu 
funcţii  reglatoare asupra acţiunilor copiilor. Ele 
vor fi materializate în jocul de probă.  
         Desfăşurarea propiu-zisă a jocului se va 
realiza secvențial pe componenta dezvoltării 
sociale: comunicare, relaționare, cooperare, dar și 
pe componenta cognitivă: recunoașterea 
personajelor și a poveștilor. 

Conversaţia 
Observaţia 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
Explicaţia 
Demonstrația  
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

-brăduți 
-ciupercuțe, flori 
-căsuța iezișorilor 
 -căsuța bunicii 
-cutia surpriză 
-bagheta magică 
-jetoane/siluete cu 
personaje din 
povești 
-buline vesele 
-planșe 
-PC, ghicitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executarea corectă a 
acțiunilor motrice 
 
 
 
 
 
 
Identificarea 
personajelor și a 
poveștii din care fac 
parte 
 
 
Identificarea 
răspunsului corect la 
ghicitori 
 
Respectarea regulilor 
jocului 
 
 
 
 



 
 
  

Tranziția 2: Trei iezi cucuieți - cântec; 
Atenția copiilor va fi orientată spre cea de-a doua 
căsuță, a bunicii. 
Tranziția 3: Scufița Roșie - cântec; 
Preșcolarii se vor îndrepta spre măsuțe. 
Tranziţie 4: ,,10 Degețelele”- joc cu text și cânt; 
            Exersarea unor deprinderi însușite anterior 
în vederea realizării unor flori, prin acoperirea 
suprafeței acestora cu pete de culoare. 

 
Conversația 
Explicația 
Exercițiul 
 
 

 
-siluete personaje 
-inimă, lacrimă 
 
 
 
-Siluete flori mari 
și mici 
-acuarele, bureți 

 
 
 
Sesizarea greșelilor 
Clasificarea corectă a 
personajelor 
 
Exersarea unor 
deprinderi plastice 

4. Obţinerea 
performanţei 

         Complicarea jocului se va realiza prin 
constituirea piramidei care va urmări sintetizarea 
cunoştinţelor cu privire la poveştile învăţate: 
1. Care personaj a provocat multă tristețe în 
povești? 
2. Indentificați două personaje care au înțeles cât 
de important este să asculte de sfatul mamei. 
3. Precizează câți iezi avea capra din poveste. 

Conversaţia 
Metoda interactivă 
de grup ,,Piramida” 
Problematizarea 

-piramida 
-siluete personaje 
 
 

Identificarea 
personajelor 

5. Încheierea 
activității 

        Stimularea  coevaluării, având ca mobil 
conţinutul activităţii în integralitatea sa. 
        Aprecierea activităţii de către educatoare şi 
recompensarea copiilor. 

Conversaţia  
 
Explicaţia 

 
- măști personaje 
 

Aprecieri globale 
Recompense 



379. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Profesor învăţământ preşcolar: Kiss Elena  
Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, Hunedoara 
 

Nivel : I 
Tema anuală : „Ce şi cum vreau să fiu !” 
Subtema săptămânii : „Meseria e brăţară de aur !”  
Tema zilei : „Bondocel își alege o meserie” 
Domeniul de activitate: DLC + DEC  - Bondocel își alege o meserie ( lectura predictivă  +  

cântec „Brutarii”- fixare) 
Tipul de activitate: mixtă 
Forma de realizare: Activitate  integrată 
Scop :  
 Formarea deprinderii de exprimare corectă sub aspect fonetic , lexical , gramatical; 
 Formarea deprinderii de a asculta o povestire și de a răspunde la întrebări pe marginea 

textului povestirii;  
 Formarea deprinderii de a face predicții pe marginea unor fapte relatate;  
 Formarea capacității de exprimare prin muzică. 

Obiective:  
- Să asculte cu atenție povestirea educatoarei;  
- Să facă predicții explicând cu cuvintele lor ce cred că urmează în povestire;  
- Să răspundă la întrebările adresate pe marginea povestirii demonstrând înțelegerea textului;  
- Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv cu cuvinte ce denumesc meserii, unelte sau 

produse ale meseriașilor; 
- Să se exprime în propoziții simple formulate corect din punct de vedere gramatical; 
- Să interpreteze corect cântecul învățat anterior;  
- Să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzică. 

Strategia didactică:  
1.Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, lectura predictivă, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul, 
munca independantă, turul galeriei 
2.Material didactic: Planșe cu meseriile ce apar în povestire, fişe de muncă independentă, creioane 
colorate, jetoane cu imagini reprezentând meserii, meseriași și ustensile adecvate meseriilor;   
3. Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
Bibliografie:        Noul curriculum preşcolar, 2008 
 Mariana Pintilie, ,,Metode moderne de învăţare”, Editura Eurodidactic, Cluj 

Napoca, 2006. 
 Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, ,,Metode interactive 

de grup”, Editura Arves, Craiova, 2002. 
 

Desfășurarea activității  
Eveniment 

didactic 
Conținut științific  Strategii didactice Evaluare  

1.Moment 
organizatoric 

Aranjarea mobilierului;  
Pregătirea materialelor necesare pentru 
activitate , asigurarea unui climat 
educaţional favorabil în concordanţă cu 
tema săptămânii . 

  

2.Captarea 
atenţiei  

Se realizează prin intermediul unui 
„factor poștal” care aduce un plic 
surpriză în care se află imaginile 
sugestive a mai multor meserii și cartea 

Surpriza  
Conversaţia  
Plicul 
Frontal  

 



„Bondocel își alege o meserie”. 
3.Reactualizarea 
cunoştinţelor  

Voi cere copiilor să-şi amintească ce 
mai știu despre meseriile învățate. Să 
numească meseria și meseriașul din 
imagine, să numească produsele muncii 
lui. 

Conversaţia 
Frontal  
Individual  

 
Apreciere 
verbală 

4.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor  

- Astăzi vă voi lectura o povestire 
despre Bondocel care dorește să-și 
aleagă o meserie după care vom colora 
fiecare o imagine cu una din meseriile 
alese de Bondocel, iar apoi vom 
interpreta cântecul „Brutarii”. 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
 

 

5.Dirijarea 
învăţării  

Cer copiilor să fie atenţi la lectură 
pentru a putea face predicții și apoi să 
afle ce meserie își va alege Bondocel.  
Lecturaz cu intonație prezentând pe 
rând și imaginile sugestive și explicând 
cuvintele necunoscute de copii. 
Cer copiilor din când în când să facă 
predicții pentru a menține treaz 
interesul.  

Lectura predictivă 
 
Convesrația  
 
Problematizarea  
 
 
 

 
 
 
 
Apreciere 
verbală  

6.Obţinerea 
performanţei  

Cer copiilor să răspundă la câteva 
întrebări:  
-Ce meserie și-a ales Bondocel?  
-Ce face medicul?/profesorul?/zidarul?.. 
-Voi ce veți dori să deveniți când veți fi 
mari? De ce?  
Pe melodia 1,2,3, mergem toți în pas vioi 
copiii se îndreaptă spre măsuțe unde vor 
colora fiecare o imagine cu o meserie 
aleasă de Bondocel.  
Pe măsură ce termină lucrările sunt 
afișate pe panou.  
Copiii revin în semicerc și interpretează 
de câteva ori cântecul „Brutarii” 

 
Conversația  
 
 
Ciorchinele  
 
 
Brainstormingul  
 
 
Munca 
independentă 
 
Exercițiul  

 
 
Aprecierea 
verbală 
 
Observarea 
sistematică a 
modului în care 
copiii realizează 
sarcinile 
 
 
 

7. Asigurarea 
feed-back-ului 

Copiii apreciază lucrările efectuate, își 
aleg o meserie preferată și motivează 
alegerea făcută. 

Turul galeriei  
Problematizarea  

Analiza 
lucrărilor 
Aprecierea 
verbală 

8. Încheierea 
activității 

Se fac aprecieri asupra modului de 
participare a copiilor la activitate şi 
comportamentul acestora și se împart 
stimulente.  

Conversaţia 
 
Stimulente 
 

Aprecierea 
verbală 

 
 
  



 
380. PROIECT DIDACTIC 

Educatoare: Ursachi Adriana 
Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 

 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 
Educatoare: Ursachi Adriana 
Nivel de vârstă / Grupa: Nivel II, grupa mare ,,Ursuleții”  
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului: Magia primăverii 
Tema săptamânii: Bucurie şi culoare 
Tema activităţii integrate: Surprizele primăverii (DLC+DŞ) 
Elemente componente ale activităţii integrate:  
ADE: - DLC: „Primăvara, anotimpul bucuriei” – convorbire tematică; 
           - DŞ: ,,Surprizele primăverii” – joc didactic ; 
Tranziții: T1- ,,Primăvara” – poezie;  T2- ,,Imităm şi ne distrăm” –  exerciţiu-joc; T3-,,Cu primăvara ne jucăm” – cântec;  T4- ,,Ne jucăm şi ne 
grupăm“– joc de mişcare;                   
Scopul activităţii: 

Sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la anotimpul primăvara, precum și utilizarea calităților expresive ale limbajului oral, 
estetic și creativ în rezolvarea unor sarcini de lucru. 
Obiective operaţionale: 

- să identifice elemente de primăvară pe baza unor ghicitori; 
- să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul lor; 
- să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical pe baza unei imagini; 
- să identifice sunetul iniţial dintr-un cuvânt; 
- să formuleze întrebări de tipul: Ce?  Cine?  Unde? Când? De ce?; 
- să efectueze operaţii de adunare şi scădere în limitele 1-10; 
- să utilizeze corect semnele <, =, > precum şi un limbaj matematic adecvat; 
- să identifice vecinii unui număr, precizând care este mai mare şi care este mai mic.  
- să interacţioneze cu colegii de echipă, cooperând în realizarea sarcinilor; 

REGULILE  JOCULUI: 
- la atingerea cu bagheta magică copilul rezolvă sarcina jocului; răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate cu o bulină; acesta poate fi ajutat  
de coechipieri dacă nu ştie răspunsul; deschiderea cutiilor conform cerinţelor din scrisoare; 
ELEMENTE DE JOC: bagheta magică, elementele surpriză, mişcarea, mânuirea materialului, recompensele; 



SARCINI DIDACTICE: 
- descoperirea răspunsului la ghicitori ;recunoaşterea elementelor de primăvară;despărţirea cuvintelor în silabe, reprezentarea lor grafică şi stabilirea 
cifrei corespunzătoare ; utilizarea corectă a semnelor <, =, > ; identificarea sunetului iniţial dintr-un cuvânt;formularea de propoziţii interogative ; 
efectuarea operaţiilor matematice date şi utilizarea unui limbaj adecvat; 
Strategii didactice: 

d) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, metoda interactivă de grup –Explozia stelară, 
problematizarea. 

e) Resurse materiale: Siluetă fluture, scrisoare de la Zâna Primăvară, cutii, ghicitori, Titirezul florilor, bilete cu sarcini, plic cu elemente de 
primăvară, cifre, jetoane semne matematice ( <, =, > ), cub cu imaginea  unor unelte de grădinărit, steluţe, panou, buline colorate, brăţări; 

f) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.  
Durata: 1 h 
Bibliografie:  
 MECT  – ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani)”, Editura Didactica Publishing House, București, 2008; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 
Activitatea va debuta cu intrarea copiilor în sala de grupă și așezarea acestora pe scăunele sub formă de semicerc. Atenţia lor va fi îndreptată 

spre fluturaşul prezent în grupă şi plicul deţinut de acesta. Din conţinutul scrisorii (Anexa 1), află că Zâna îi roagă să-i ajute prietenul (Fluturaşul) 
rămas fără culori. Pentru ai reda culorile aripilor, ei vor desfăşura un concurs pe echipe care constă în parcurgerea  mai multor probe. Sarcinile jocului 
le vor descoperi prin deschiderea corectă a cutiilor lasate de Zână prin grupă. 

După descoperirea acestora, educatoarea îi îndeamnă pe copii să rezolve operaţiile matematice inscripţionate pe cutii pentru a afla care va fi 
deschisă prima. Pentru desfăşurarea jocului, colectivul de copii se împarte în trei echipe.  După stabilirea ordinii deschiderii cutiilor, educatoarea va 
preciza regulile jocului. La finalul jocului, vom număra bulinele din fiecare culoare, iar echipa câştigătoare va deschide cutia surpriză.  

Sarcina din cutia cu numărul 1 îi invită pe copii să dezlege nişte ghicitori. Fiecare reprezentant al echipei va veni şi va extrage dintr-un bol un 
răvaş, în interiorul căruia va fi scrisă o ghicitioare (Anexa2) şi va răspunde la aceasta. Apoi vor recita poezia ,,Primăvara” de V. Alecsandri  T1. 

După epuizarea ghicitorilor se va citi proba din cutia cu numărul 2. Copiii află că se vor juca cu  ,,Titirezul florilor”. Fiecare reprezentat al 
echipei  va veni și va învârti titirezul, apoi va denumi imaginea și va rezolva sarcina din spatele imaginii (Anexa3). Bucuroşi că au trecut această probă, 
,,Fluturaşii”  vor desfăşura exerciţiul-joc - ,,Imităm şi ne distrăm!”T2. 

Dupa identificarea tuturor elementelor de pe titirez se va deschide cutia cu numărul 3. În continuare  se vor juca cu un plic care se va plimba  
din mâna în mâna, iar la semnalul ,,Stop’’ al educatoarei plicul se va opri. Copilul în mâna căruia se va opri plicul va scoate un jeton, va denumi 
imaginea şi va despărţi cuvântul în silabe. Un alt coleg din echipa sa va lua jetonul, îl va aşeza la tablă şi va trasa sub el atâtea liniuţe orizontale câte 
silabe are. Un alt coleg va aşeza sub liniuţele trasate cifra corespunzatoare numărului lor. Joculeţul se va repeta până la epuizarea jetoanelor din plic. 
La final între cifrele corespunzătoare numărului de silabe se va aşeza semnul corespunzător (< sau>). Mulţumiţi copiii vor intona cântecul ,,Cu 
primăvara ne jucăm” T3 dornici s-o convingă pe Zână că merită surpizele ei.  



Educatoarea  va citi proba propusă  în  cutia cu numărul 4. Preşcolarii  se vor juca cu un cub pe feţele căruia vor fi ilustrate diverse unelte de 
grădinărit folosite în anotimpul primăvara. Ei vor rostogoli cubul, vor denumi imaginea reprezentată pe faţa de sus a acestuia, apoi vor preciza sunetul 
cu care începe cuvântul. 

Complicarea jocului se va realiza cu ajutorul metodei intreactive de grup –Explozia stelară, probă care se găseşte în cutia cu numărul 
5..Înainte de a se juca cu steluţele, se va desfăşura jocul: Ne jucăm şi ne grupăm!- joc de mişcare.T4.  

Drept recompensă pentru ajutorul acordat Zânei şi Fluturaşului, copiii deschid cadoul surpriză din care primesc câte o brăţară a prieteniei.  



 
Nr. 
crt. 

 
Etapele 

activităţii 

 
Conţinut ştiinţific 

Strategii didactice Evaluare/ 
metode şi 
indicatori 

Tipul de 
inteligenţă 

activată 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

1. Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 

          Orientarea atenţiei copiilor către conţinutul activităţii 
se realizează prin intermediul Fluturaşului şi al scrisorii 
primite de la Zâna Primăvară, care are menirea să dirijeze 
comportamentul copilului către o activitate intenţionată. 

 
Conversaţia 
Observaţia 

 
-Siluetă fluture - 
scrisoare de la 
Zâna Primăvară 

  
Inteligenţa 
spaţial-
vizuală 

2. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
activităţii 

Se prezintă copiilor tema activității  ,,Surprizele primăverii” 
și obiectivele acesteia, în termeni accesibili vârstei 
preșcolarilor. 

Conversația 
Explicaţia 
 

 
 

  

3. Prezentarea 
noului 
conţinut şi 
dirijarea 
învăţării 

       Se va continua lecţia prin antrenarea planului senzorio-
perceptiv în decodificarea  semnificatiilor noului conţinut şi 
subordonarea acestuia acţiunii.  
     Anunţarea jocului de către educatoare va orienta atenţia 
copiilor către surprizele Zânei. Analiza acestora se va realiza 
prin percepţie senzorială, clasificare, cuantificare, comparare 
şi comunicarea rezultatelor. 
     Explicarea şi demonstrarea jocului va cuprinde laturile 
constitutive ale acestuia: sarcinile didactice, regulile şi 
elementele de joc. Aceste elemente se vor găsi în continuţul 
scrisorii primite de la Zâna Primăvară, cu funcţie reglatoare 
asupra acţiunii copiilor. Ele vor fi materializate în jocul de 
probă. 
     Desfăşurarea propriu-zisă a jocului va antrena copiii în 
rezolvarea unor sarcini, exersându-li-se limbajul şi gândirea. 
     Sarcinile vor fi prezentate drept obstacole în redarea 
culorii Fluturaşului. 
     Ordinea deschiderii cutiilor se va stabili în urma 
efectuării unor operaţii matematice de adunare şi scădere (2-
1=1; 4+1=5; 3-1=2; 5-1=4; 2+1=3 
    Numerotarea cutiilor se va face în ordine crescătoare (de 
la 1 la 5), în funcţie de rezultatele obţinute în urma rezolvării 
operaţiilor.  
     Cutia cu numărul 1 - răvaşe cu ghicitori despre păsările 
călătoare. 

 
Explicaţia 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţia  
 
 
Conversaţia 
 
Problematiza
rea 
 
 
 
Exerciţiul 
 

 
 
- cutiile Zânei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Siluetă Fluture   
- buline colorate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversaţia 
de verificare 
 
Rezolvarea 
corectă a 
sarcinilo 
 
Dezlegarea 
ghicitorilor 
 
Identificarea 
imaginii şi 
rezolvarea 
sarcinilor 
propuse 
 
Executarea 
corectă a 
acțiunilor 
motrice 
 
Despărţirea 
corectă a 
cuvintelor în 

 
 
Inteligenţa 
lingvistică 
 
 
Inteligenţa 
spaţial- 
vizuală 
 
 
 
 
Inteligenţa 
interpersona
-lă 
 
 
 
Inteligenţa 
logico-
matematică 
 
Inteligenţa 
cognitivă 



 

T1: ,,Primăvara”de V. Alecsandri - poezie; 
     Cutia cu numărul 2 - ,,Titirezul florilor” (6 laturi) se va 
urmări identificarea unor flori de primăvară şi precizarea: 
pluralului/diminutivului unui substantiv, a vecinilor unui 
număr, a formei cu patru laturi egale, identificarea unor 
însuşiri şi alcătuirea unei propoziţii. 
T2:Imităm şi ne distrăm!”- exerciţiu joc; 
     
Cutia cu numărul 3 - un plic cu jetoane;  
-se va urmări despărţirea corecta în silabe a cuvintelor ce 
denumesc imaginile de pe jeton şi reprezentarea grafică a 
silabelor. Se va stabili cifra corespunzătoare numărului de 
silabe şi semnele corespunzătoare dintre cifre         (<, > sau 
=). 
T3: ,,Cu primăvara ne jucăm”- cântec; 
    
Cutia cu numărul 4 - un cub care are pe feţele sale imagini 
cu diverse unelte de grădinărit: 
- se va urmări precizarea sunetului cu care începe; 
T4: ,,Ne jucăm şi ne grupăm’’- joc de mişcare; 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
Observaţia  
 
Conversaţia 
Jocul 
Exerciţiul 
 
Explicaţia 
 
Conversaţia 
Problematiza
rea 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
Jocul 

 
- răvaşe cu 
ghicitori; 
 
 
-titirezul 
florilor; 
- sarcini; 
 
 
- plic cu jetoane; 
- flipchart ;   
- jetoane cu 
numere şi 
semne; 
- marker; 
 
 
- cub cu feţe 
ilustrate; 

silabe , 
reprezentarea 
lor grafică şi 
stabilirea 
cifrei 
corespunză-
toare 
numărului de 
silabe; 
Precizarea 
sunetului 
iniţial; 
Gruparea 
copiilor în 
funcţie de 
comanda 
primită 

 
Inteligenţa 
lingvistică 
 
 
Inteligenţa 
corporal-
kinestezică 
 
 
 
Inteligenţa 
lingvistică 
 
Inteligenţa 
corporal-
kinestezică 
 

4. Obţinerea 
performanţei 

          Se va realiza cu ajutorul cutiei cu  numărul 5, în care 
se vor găsi materialele specifice metodei interactive de grup 
- EXPLOZIA STELARĂ. Copiii vor adresa întrebări de 
tipul: Ce?, Cine?,  Unde?, Când?, 
 De ce? despre anotimpul primăvara. 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
Explozia 
stelară 

-  steluţe 
specifice 
metodei 
interactive 
de grup 
,,Explozia 
stelară’’ 
 

Respectarea 
algoritmului 
de lucru. 
 
 

Inteligenţa 
lingvistică 
 
Inteligenţa 
cognitivă 

5. Evaluare       Stimularea autoevaluarii şi a coevaluării având ca mobil 
conţinutul activităţii în integralitatea sa. 
     Aprecierea activităţii de către educatoare şi 
recompensarea copiilor. 

Conversaţia 
evaluativă 
 
Observaţia 
 

Brăţări 
 
 

Autoevalua-
rea 
 
Aprecieri 
globale 

Inteligenţa 
lingvistică 
 



381. MICUL MEȘTER 
 

Prof. Marin Ionica 
Grădinița nr. 72, sector 5, București 

 
 La vârsta preşcolară este necesară stimularea potenţialului creator al copiilor, prin 
activitatea acelor valori intrinseci latente, precum originalitatea, perseverenţa, interesele 
cognitive şi cele artistice.  

Activitatea opţionala ”Micul Meșter” îşi propune o maximă valorificare a resurselor 
multiple ale preşcolarilor. Caracterul practic- aplicativ al acestor activităţi de abilităţi practice 
permite îmbinarea muncii fizice, practice cu cea intelectuală.  

Rolul abilitătilor practice se concretizează în dezvoltarea psihomotorie, intelectuală, 
afectivă şi estetică a copilului. Prin aceste activităţi de abilităţi practice copilul învaţă să-şi 
coordoneze mişcările, capătă pricepere şi îndemânare, îşi formează unele deprinderi practice 
de a opera cu diverse materiale şi instrumente, toate cunoştinţele însuşite în alte discipline îşi 
găsesc cadrul de exprimare şi se adâncesc, se educă simţul estetic, se îmbogăţeşte sfera 
afectivă prin educarea în spiritul dragostei pentru muncă şi a respectului pentru ceea ce a creat 
el şi cel din jurul lui.  

Abilităţile practice, prin caracterul lor recreativ- creativ- atractiv, vin să canalizeze 
eforturile de învăţare ale copiilor, de la alte discipline, fiind ca un „decantor” al tuturor 
cunoştinţelor acumulate. De exemplu, dacă s-a parcurs perioada studierii unui anotimp, 
copilul poate realiza  o machetă - el va şti sa plaseze corespunzator elementele distinctive ale 
anotimpului respectiv in cadrul machetei. 

Activitatea practică acordă o mare pondere obiectivelor pedagogice de tip cognitiv şi 
afectiv, prezintă importanţă informativă, dar mai ales formativă, stimulând creativitatea, 
curiozitatea, imaginaţia şi spiritul de iniţiativă al copiilor, formând şi dezvoltând  priceperi şi 
deprinderi, dezvoltând simţul practic şi estetic. 
 Prin iniţierea preşcolarilor  cu atributele diferitelor materiale şi cu tehnici de lucru 
variate şi complexe vom urmări menţinerea interesului pentru acest tip de activităţi. 

„Mânuţa mea nu stă degeaba,                       Să-mpleteşti, să răsuceşti 
   Ştie cum să-şi facă treaba,                          Jucării să-ţi construieşti, 
   Lucrează mereu ceva                                   Un mic dar să pregăteşti. 
   Şi te-nvaţă de vei vrea:                                Când te joci, tu poţi lucra, 
   Să îndoi şi să lipeşti,                                   Caută câte ceva, 
                                                                       Mânuţa te va ajuta.” 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, Bucureşti, 2008 
2. Mirela Tăbârcă, Alexandra Manea , Domeniul Estetic şi Creativ Nivel 3-5 ani , Editura 

Delta Cart , Piteşti, Argeş ,2011 
3. Emilia Soriţeu, Marinela Diaconescu, Mariana Popa, Elena Filipescu, Valeria 

Voiculescu, Abilităţi practice în grpdiniţă, Editura Tiparg, Bradu, 2007 
4. M.E.C., Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a 

revizuită şi adăugită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005 
5. Petrica, Maria, Petre, Maria, Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţele de 

copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 
6. Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura  AS,S, Iaşi, 2000 

 
  



382. PROIECT DIDACTIC INTEGRAT “PUIŞORUL CAFENIU” 
 

 Hodiş Camelia 
Grădiniţa Buneşti, Cluj 

 
Proiect integrat pe o zi 
Grupa: mare 
Tema: Cum este a fost si va fi pământ? 
Tema proiectului: “Din lumea celor care nu cuvântă” 
Subtema: “În grădină la bunici păsări mari şi păsări mici” 
Tema zilei: Puişorul cafeniu 
Tipul activitaţii:Transmitere, verificare şi consolidare de cunoştinţe; 
Categorii de învăţare: ALA1+DLC+DOS+ALA2 
Scopul activităţii: -Dezvoltarea deprinderii de a memora şi de a reproduce voluntar şi logic 
poezia; 
-Îmbogăţirea şi actualizarea vocabularului copiilor prin înţelegera unor cuvinte noi; 
-Consolidarea deprinderilor practice specifice nivelului de dezvoltare; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- să reţină conţinutul de idei al poeziei; 
- să memoreze textul poeziei; 
- să recite poezia corect şi expresiv; 
- să reţină cuvinte şi expresii noi ( “îndoială”, “cafeniu”, “ponosit”); 
-să completeze lacunele din textul scris cu imagini si cifre; 
- să identifice materialele puse la dispoziţie; 
- să mânuiască corect materialele folosind tehnicile învăţate ( decupare, lipire) pentru a realiza 
puişorul; 
- să respecte reguli privind ordinea la locul de lucru; 
STRATEGII  DIDACTICE 
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia dirijată, memorizarea, recitarea, exerciţiul, 
demonstraţia, Turul Galeriei; 
Materiale didactice: Planşa cu păsări de curte, planşa cu imagini din poezie,  model puişor, 
ecusoane cu puişori, hartie colorată, lipici, foarfecă, machetă reprezentand curtea, 
Forme de organizare a activităţii: pe grupuri, frontal şi individual. 
Durata: o zi. 
 
1. Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP) 
        -Întâlnirea de dimineaţă: “Bunădimineaţa, puişori veseli”! 
       - Rutine: sosirea copiilor, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena- spălatul şi toaleta, 
plecarea copiilor. 
       - Tranziţii: “Trenul puişorilor veseli”,” Găinuşa moţată”, 
2. Activităţi liber alese( ALA): 
ALA1: Bibliotecă:-“Cărticica puişorului cafeniu”- colorare , asamblare 
Artă:”Mâncare pentru puişorii (bobiţe de porumb şi râme)”- modelaj 
                       Construcţii:”Adăposturi pentru pui”- cuburi lego; 
 ALA2: “Cursa puişorilor”- joc de mişcare 
3.Activităţi pe domenii experenţiale(ADE):  
        DLC- memorizare-“ Puişorul cafeniu” de Otilia Cazimir 
        DOS- activitate practică- puişorul confecţionare 
 
SCENARIUL ZILEI 



Întâlnirea de dimineaţă 
    Chemarea la întâlnirea de dimineaţă se face prin versurile: 
            “Dimineaţa ne-am trezit, 
              La grădiniţă am venit, 
              În cerc să ne adunăm, 
              Cu toţii să salutăm,” 
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei: 
            „ Bună dimineaţa puişorilorilor  
              Mă bucur că sunteţi aici. 
              A început o nouă zi. 
              Bună dimineaţa dragi puişori!” 

Copii se adună în cerc şi se salută. Educatoarea salută copilul din stânga ei, acesta îi 
răspunde la salut, apoi se întoarce la colegul din stânga şi repetă salutul.Se procedează în acest 
mod până când toţi copiii se salută. 
Prezenţa:“După ce ne-am adunat 
                 Şi frumos ne-am salutat 
                 Colegii ne-am întâlnit 
                 Cine oare n-a venit?” 
 Calendarul naturii: 
             “ Calenaru-i încântat 
               Că va fi iar completat 
               Cu nori ,ploaie, vânt, furtună, 
               Mai bine cu vreme bună! 

Se va reactualiză ,,calendarul naturii’’ amintind în ce anotimp suntem,în ce lună, în ce 
zi şi în ce dată, marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar. 

Împărtăşirea: Se realizeaza prin jocul “ Pasează zâmbetul”. Copiii sunt aşezaţi pe 
scaunele şi se prefac supăraţi. Dintr-odată pe faţa primului copil apare un zâmbet, şi va spune 
“ Ceea ce ma face să zâmbesc este…” , acesta îi pasează zâmbetul următorului copil, astfel 
încât vor ajunge toţi sa zâmbească primind câte un ecuson cu puişor zâmbitor. 

 Activitatea de grup: Ne vom juca un joc “Adevărat/ Fals”. Le voi spune copiilor 
câteva propoziţiidespre  păsările de curte iar ei vor trebui să recunoască dacă este adevărat sau 
fals. 
    Noutatea zilei: 

Le povestesc copiilor, că de dimineaţă, venind la grădiniţă am întâlnit un puişor care 
era foarte supărat. L-am  întrebat de ce este aşa de abătut şi dacă pot să îl ajut cu ceva. Mi-a 
povestit ca mama lui este foarte supărată pentru că el este diferit de fraţii lui şi că se simte 
foarte singur. Ştiind că în grupă sunteţi copii descurcăreţi m-am oferit să îl ajut împreună cu 
voi de aceea l-am adus la noi în grupă şi va fi invitatul nostru de azi. 

Pentru ca puişorul să nu mai fie trist şi singur azi vom desfăşura o activitate care se 
numeşte “Puişorul cafeniu”, activitate în cadrul căreia vom confecţiona o carte despre puişori, 
vom construii catreţe pentru puişori şi le vom pregati şi hrană pentru ei, vom memora o 
poezie (care este chiar povestea puişorului supărat) şi vom confecţiona puişori pentru ca 
puişorul cafeniu să nu se mai simtă singur. 

Vom realiza momentul de mişcare după care copiii îşi vor alege centrele la care vor 
lucra . Se trece la prezentarea centrelor, a materialelor şi sarcinilor ce urmează a fi rezolvate 
în fiecare centru. 

După desfăşurarea activităţilor pe centre se analizează lucrările şi vom organiza turul 
galeriei. 

Copiii vor merge la baie se vor spăla pe mâini şi vor servi micul dejun. 
Trecerea la activităţi se va face prin tranziţia:” Trenul puişorilor veseli” 



            Copiii se vor aşeza în faţă pe scăunele şi le voi spune ca puişorul ne-a adus un plic şi o 
planşe pentru a vedea şi auzi povestea lui. Deschid plicul şi le spun că în plic se află o poezie 
care se numeşte “Puişorul cafeniu” de Otilia Cazimir dupa care afişez  planşa care ilustrează 
conţinutul poeziei. Prezint conţinutul poeziei şi recit poezia clar, expresiv, însoţita de mimica 
şi gesticulaţie adecvată trezind emoţii, motivând copii pentru învatarea ei. Recit încă o dată 
poezia în timp ce voi afişa paginile din “Cartea puişorului” confecţionată de ei la centrul 
bibliotecă cu conţinutul poeziei şi apoi explic cuvintele noi din text: “cafeniu”, “îndoială”, 
“ponosit”. 
 Se învată poezia pe strofe: prima strofă, a doua strofă; apoi se recită ambele strofe; a 
treia strofa iar apoi se reia întreaga poezie. Se exersează memorarea poeziei pe grupuri si 
individual cu fiecare copil.  

Pe un carton mare va fi scrisă poezia, o voi citi, dar lipsesc câteva cuvinte pe care 
copiii le vor completa cu imagini care le reprezintă “soare”, “puişor”, “găină”, “cifra 7”, 
“cifra 6”, “ciocolată”. 
 Prin tranziţia “ Găinuşa cea moţată” ne vom întoarce la măsuţe. 

Prin găsirea surprizei de pe măsuţe anunţ copiii o să confecţionăm cate un puişor, 
pentru ca puişorul cafeniu să nu se mai simtă singur şi să fie şi el vesel la fel ca ei.Le voi 
prezenta macheta pregătită, sub formă de surpriză, şi le voi spune că macheta reprezintă 
curtea iar lânga ea voi aduce catreţele construite de ei la centrul construcţii, pe machetă vom 
aşeza hrana modelată de ei, şi puişorul suparat. Le voi spune că dupa ce vor confecţiona 
puişorii îi vom pune în curte alături de puişorul cafeniu, unde vor avea hrană şi adăpost, iar 
puişorul va fi vesel.  
Copii vor fi împărţiţi în două grupe, grupa puişorilor galbeni care vor realize câte un puişor 
galben, iar echipa puişorilor cafenii vor confecţiona câte un puişor cafeniu prin tăierea şi 
lipirea hârtiei glasate.  
Prezint obiectivele pe care trebuie să le urmărim în realizarea puişorului.Prezint planşa model 
pentru fiecare grupa şi le voi demonstra copiilor cum să o realizeze. Le spun că trebuie să 
respectăm normele de igienă şi modul de realizare. 
O altă etapă importantă în desfăşurarea  activităţii practice o reprezintă „încălzirea mâinilor” 
şi o voi realiza prin câteva versuri: 
   „Ploaia cade neîncetat/ Vârful degetelor bat/ Le deschid ca pe o floare/ Degetele-mi sunt 
petale/ Si apoi le rasfiram/ Si la un pian cantam”.   
După ce mă asigur că toţi copii au înţeles modul de realizare, le dau voie să înceapa.Voi 
supraveghea şi voi da indicaţii unde este cazul; voi atenţiona copii dacă folosesc greşit lipiciul 
şi-i voi ajuta acolo unde este cazul.După ce consider că sarcinile propuse au fost îndeplinite, 
voi aprecia munca depusă de către copii şi îi voi ruga să aprecieze munca celorlalti copii. 

Lucrările realizate se analizează de către copii, cu ajutorul educatoarei, prin metoda 
„Turul galeriei”, avându-se în vedere criteriul estetic, al acurateţii, aspectul general, 
corectitudinea rezolvării sarcinilor, dupa care le vom aşeza pe machetă şi ne vom aduna în 
jurul lor şi vom recita încă o dată poezia pentru a auzi puişorii cât de frumos recită. 

Copiii vor primi recompense iar pe urma vom trece la jocul “Cursa puişorilor”, unde ne 
vom împărţi în două echipe aranjate pe doua rânduri, fiecare echipă va primi câte un coşuleţ 
în care vor aduna de pe jos boabe de porumb.  
      Va castiga echipa care adună cele mai multe bobițe. 
 
  



 
383. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Mariana Boicu, Carmen Dunca 

G.P.P Nr.1 Vișeu de Sus 
 
NIVEL: I (grupa mijlocie) 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?’’ 
TEMA SĂPTĂMÂNII:  ,,Fericiți și sănătoși’’ 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Supărarea lui Ionuț’’ 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: APD+ADE (DLC+DOS)+ALA  
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoștințe priceperi și deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
 Stimularea copiilor în vederea unei exprimări emoționale deschise, spontane și 
exersarea abilităților empatice, a conduitelor de socializare; consolidarea și exersarea 
potențialului creativ; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
 să empatizeze cu personajul principal; 
 să execute lucrări practice utilizând diferite tehnici; 
 să reproducă prin desen expresii faciale (bucuria sau tristețea); 
 să facă o sinteză a poveștii; 
 să exprime prin pantomimă emoții (bucurie, tristețe, furie, frică); 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, mâna 
oarbă, piramida, turul galeriei, jocul, munca în grupuri ; 
Mijloace didactice: calendarul naturii, suporturi pentru pozele copiilor prezenți și absenți, 
textul poveștii, ,,covorul’’ poveștii, jetoane pentru piramidă, textul și emoticoanele pentru 
jocul ,,Ghicește și mimează’’, jetoane pentru mâna oarbă, coifuri, floricele, carioca, ghivece, 
răsaduri de flori, pământ, lopățele, stropitori, ,,grădina’’pentru ghivece ‚biscuiți, cremă, cuțite 
din plastic, farfurii, șorțuri, coifuri de bucătari, hârtie colorată, creioane grafice, pastă de lipit, 
suporturi pentru tablouri, baloane colorate, laptop, tabla magnetică; 
BIBLIOGRAFIE: 

1. LOLICA TĂTARU, ADINA GLAVA, OLGA CHIȘ, Piramida cunoașterii: 
repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant,Pitești, 2014. 
2. ODARCA BOUT, Ghid metodic pentru elevi, studenți și profesori debutanți,    
Literatură , Limba română , Comunicare – învățământ primar și preprimar, Editura    
Ceconi , Baia Mare , 2014. 
3. BOCOȘ  MUȘATA,LETIȚIA CÂRLOGEAN, CAMELIA DRĂGHICI, 
Antologie de proiecte tematice pentru activități integrate, Editura Diana, Pitești, 2011. 
4. PREDA, V. (coord), Metodica activităților instructiv- educative în grădinița 
de   copii, Editura Gheorghe- Cârțu Alexandru, Craiova, 2009. 
5. Revista Învățământului Preșcolar și Primar, Editura Arlequin, București, 
2017. 

 
SCENARIUL ZILEI 

          După intrarea în sala de grupă, copiii se așază în semicerc pe scăunele pentru întâlnirea 
de dimineață (,,Azi sunt vesel’’). În acel moment intră în grupă un  băiat care aduce o carte cu 
povești. ,,Bună ziua, dragi copii din grupa mijlocie! Pe mine mă cheamă Ionuț și am venit la 
voi ca să vă aduc o poveste scrisă de mine despre o întâmplare din vremea când mergeam la 
grădiniță la fel ca voi. O rog pe doamna educatoare să v-o citească, iar la sfârșitul activității 



voi reveni ca să-mi spuneți dacă v-a plăcut povestea.’’ După plecarea lui Ionuț îi voi saluta pe 
copii cu formula ,,Bună dimineața, copii veseli!’’,  vom face prezența și vom completa 
calendarul naturii, iar sărbătoritul zilei va fi Ionuț. 
       Se exersează rutina zilei ,,Mă bucur că suntem împreună’’ prin încurajarea copiilor în a 
avea o comunicare pozitivă, relaxată. 
        Le propun copiilor să aflăm despre ce este vorba în povestea ,,Supărarea lui Ionuț’’ 
(DLC-Educarea limbajului). Pe un fond sonor relaxant, copiii vor fi introduși în atmosfera de 
poveste. Le voi citi adoptând  intonația și mimica sugerate de text. Pe un ,,covor al poveștii’’ 
voi așeza imagini sugestive pe care le voi arăta simultan cu expunerea poveștii. La sfârșit îi 
voi întreba dacă sunt de acord să organizăm o petrecere pentru a-l înveseli pe Ionuț așa cum s-
a întâmplat și în poveste. 
          Ne vom prinde de mâini în cerc și vom cânta ,,Vivat veselia’’, făcând astfel tranziția la 
ALA1. Folosind metoda mâna oarbă copiii se repartizează la centrele ARTĂ, JOC DE ROL 
și ȘTIINȚĂ în funcție de jetonul pe care l-au luat, le voi explica sarcinile de  lucru, apoi vom 
începe pregătirile pentru petrecere. Astfel la centrul ARTĂ (,,Decorăm coifuri’’) copiii 
decorează coifuri lipind floricele și făcând desene cu carioca pe acestea, la ȘTIINȚĂ,  
îmbrăcați cu pelerine și mănuși protectoare pun pământ cu lopățele în ghivece, apoi răsădesc 
flori, iar la sfârșit le udă cu stropitoarea (,,Răsădim flori’’). La JOC DE ROL, echipați cu 
șorțulețe, coifuri și mănuși protectoare, umplu biscuiții cu cremă (prăjituri), cu ajutorul unor 
cuțite de unică folosință, apoi îi așază pe farfurii (,,De-a cofetarii’’). 
          Cu jocul de mișcare ,,Dacă vesel se trăiește’’ facem  tranziția la DOS (Activitate 
practică) unde copiii vor confecționa ,,Tablouri pentru Ionuț’’. După derularea etapelor 
premergătoare (distribuirea materialelor, așezarea lucrării model în raza vizuală a copiilor, 
introducerea în activitate, anunțarea temei, intuirea materialelor, analizarea lucrării model, 
explicarea și demonstrarea realizării tabloului, exerciții fizice pentru încălzirea mușchilor mici 
ai mâinilor), copiii vor îndoi hârtia respectând etapele (tabloul), vor desena ochii, nasul și 
gura care să exprime starea emoțională a copilului pe forma unui cap de copil decupat, pe care 
apoi o vor   lipi pe tablou. Copiii își apreciază lucrările, apoi expun tablourile din care vom 
alcătui un album, pe suporturi diferite –pentru copii veseli și copii triști. 
         Folosind jetoane cu imagini care vor fi așezate pe 4 rânduri de cartoane pătrate, facem  
piramida poveștii ,,Supărarea lui Ionuț’’. În jocul pantomimă ,,Ghicește și mimează’’ copiii 
vor ghici care sunt stările emoționale sugerate în propoziții, se vor așeza pe emoticonul 
potrivit și vor mima starea emoțională. Vizităm apoi expoziția cu tablourile copiilor și fiecare 
dintre ei spune care îi place cel mai mult și de ce (turul galeriei).  
         Când toate pregătirile pentru petrecere vor fi gata, în sala de grupă va intra Ionuț care va 
participa alături de copii la Activitatea recreativă ,,Petrecere de ziua lui Ionuț’’ (ALA2) și le 
va mulțumi pentru surpriză. Copiii își vor pune pe cap coifurile, vor primi baloane, vor dansa 
pe fondul muzical al cântecului ,,O lume minunată’’ și vor savura împreună cu Ionuț 
prăjiturile pregătite de ei și vor bea suc de fructe. 
         La sfârșitul activității voi face aprecieri generale și individuale  referitoare la modul de 
implicare în activitate al copiilor. Le voi oferi recompense sub formă de emoticoane vesele. 
           

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
EVENIMEN

T 
DIDACTIC 

 
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII 
DIDACTIC

E 

EVALUARE 
(instrumente  
și indicatori) 

1. 
Moment  
organizatoric 

Asigurarea unei atmosfere optime pentru 
desfășurarea activității: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- așezarea mobilierului și a materialelor  

  



didactice; 
- asigurarea unui fond sonor relaxant; 

2. 
Captarea 
atenției 

Surpriza zilei constă în intrarea în sala de grupă 
a  unui băiat care adresează copiilor: ,,Bună 
ziua, dragi copii din grupa mijlocie! Pe mine mă 
cheamă Ionuț și am venit la voi ca să vă aduc o 
poveste scrisă de mine despre o întâmplare din 
vremea când mergeam la grădiniță la fel ca voi. 
O rog pe doamna educatoare să v-o citească, iar 
la sfârșitul activității voi reveni ca să-mi spuneți 
dacă v-a plăcut.’’ 

 
 
elementul 
surpriză 
 
conversația 
 

 
observarea  
comportamentului  
copiilor 
 
-cel puțin 95% dintre 
copii vor fi captați 
 

3. 
Anunțarea 
temei și  
enunțarea  
obiectivelor 

Le spun copiilor că azi le voi citi povestea adusă 
de către Ionuț, (,,Supărarea lui Ionuț’’). Vom 
pregăti apoi o petrecere de ziua lui, așa cum au 
făcut doamna educatoare și colegii lui din 
poveste: vom răsădi flori în ghivece, vom 
pregăti prăjituri și vom decora coifuri. La sfârșit 
vom confecționa tablouri pe care le vom oferi 
lui Ionuț adunate într-un album. 

 
 

explicația 

 
observarea 
comportamentului 
copiilor 

4. 
Dirijarea 
învățării 

Așezați pe scăunele, pe un fond sonor relaxant, 
copiii vor fi introduși în atmosfera de poveste. 
Le voi expune povestea ,,Supărarea lui 
Ionuț’’(DLC) folosind intonația și mimica 
potrivită, iar pe un stativ voi derula un ,,covor al 
poveștii’’ pe care vor fi așezate imagini 
sugestive din poveste.  
Vom face tranziția la ALA1 cântând ,,Vivat 
veselia’’ așezați în cerc. 
Folosind metoda mâna oarbă, copiii vor fi 
repartizați la centre în funcție de jetonul pe care 
îl vor extrage din cutie. 
La Artă copiii vor decora coifuri lipind floricele 
și făcând desene cu carioca.  
La Știință vor răsădi flori în ghivece, iar la Joc 
de rol vor umple biscuiți cu cremă (prăjituri). 

 
expunerea 
 
 
mâna oarbă 
 
demonstrația 
explicația 
conversația 
exercițiul 
 
munca în 
grupuri 
 
jocul 

 
-100% dintre copii 
vor asculta cu atenție 
conținutul poveștii; 
 
-cel puțin 90% dintre 
copii vor lipi 
floricele și vor face 
desene pe coifuri;  
-cel puțin 85% dintre 
copii vor răsădi flori 
în ghivece; 
-cel puțin 90% dintre 
copii vor umple 
biscuiții cu cremă; 

5. 
Obținerea  
performanței 

Vom face trecerea la Activitate practică (DOS) 
cu jocul muzical ,,Dacă vesel se trăiește’’. 
Așezați la măsuțe, copiii vor confecționa 
,,Tablouri pentru Ionuț’’ prin îndoirea hârtiei, 
vor desena ochii, nasul și gura care să exprime 
starea emoțională a copilului pe forma unui cap 
de copil decupat, care apoi va  fi  lipită pe 
tablou. Tablourile vor fi așezate pe două 
suporturi: pentru copii veseli și pentru copii 
triști. 

 
explicația 
 
conversația 
 
demonstrația 
 
exercițiul 

 
-cel puțin 90% dintre 
copii vor îndoi 
hârtia, vor desena și 
vor lipi tabloul; 

6. 
Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

Folosind jetoane cu imagini din poveste, copiii 
vor completa piramida poveștii alcătuită din 4 
rânduri de cartoane pătrate. Imaginile vor 
reprezenta următoarele aspecte din poveste: 
- Personajul principal al poveștii (Ionuț); 

 
piramida 
 
 
 

 
-cel puțin 85% dintre 
copii vor vor selecta 
jetoanele conform 
cerințelor; 



- Motivul supărării lui Ionuț (cadoul primit- 
,,Nu te supăra, frate!’’, cadoul dorit- tableta); 
-Stările emoționale prin care trece Ionuț 
(tristețe, furie, bucurie); 
- Surprizele pregătite de către copii pentru Ionuț 
(ghivece cu flori, prăjituri, coifuri, tablouri); 
În jocul pantomimă ,,Ghicește și mimează’’ 
copiii vor ghici care sunt stările emoționale 
sugerate în propoziții, se vor așeza pe 
emoticonul potrivit și vor mima starea 
emoțională. Vom face apoi un tur al galeriei în 
care fiecare copil va spune care tablou îi place 
cel mai mult și de ce. 

 
 
 
 
 
 
 
jocul 
 
 
turul galeriei 

 
 
 
 
 
-cel puțin 95% dintre 
copii vor ghici și vor 
mima stările 
emoționale; 
-cel puțin 85% dintre 
copii vor face 
aprecieri obiective; 

7. 
Încheierea 
activității 

Pentru Activitatea recreativă ,,Petrecere de ziua 
lui Ionuț’’ (ALA2) copiii își vor pune coifurile 
pe cap, vor primi baloane și vor dansa pe fondul 
muzical al cântecului ,,O lume minunată’’ 
împreună cu Ionuț care s-a întors la ei pentru a 
petrece împreună și pentru a le mulțumi. Vor 
servi apoi prăjiturile făcute de către ei și suc de 
fructe. 
Voi face aprecieri generale și individuale 
referitoare la implicarea copiilor în activitate, le 
voi oferi recompense sub formă de emoticoane 
vesele. 

 
conversația 
 
jocul 

-cel puțin 95% dintre 
copii vor dansa ; 
 
 
aprecieri verbale 
 
recompense 

 

  



384. PROIECT DIDACTIC 
 

prof.inv.preşcolar Ene Violeta  Florentina  
Grădiniţa cu Program Prelungit - Secţie La Şcoala Gimanzială ,,Ion H.Rădulescu”, Urziceni, 

Judeţul Ialomiţa 
 
PROPUNĂTOR: prof.inv.preşcolar ENE   VIOLETA  FLORENTINA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SECŢIE LA ŞCOALA GIMANZIALĂ ,,ION 
H.RĂDULESCU”, URZICENI,   JUDEŢUL IALOMIŢA 
GRUPA: MARE   
ADE DOMENIUL STIINŢĂ :Activitate matematică 
TEMA ACTIVITĂŢII ,,RĂSPUNDE REPEDE ȘI BINE” 
FORMA DE REALIZARE: JOC DIDACTIC  
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi consolidare de cunoştinţe 
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
*consolidarea şi sistematizarea numeraţiei matematice în limitele 1-10; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
*  Să numere crescător si descrescător în limitele 1-10, folosind jetoane si cifre; 
*  Să raporteze numărul la cantitate şi invers; 
* Să determine locul fiecărui număr în şirul numeric, folosind limbaj matematic adecvat; 
*  Să rezolve probleme ilustrate simple cu ajutorul imaginilor ; 
 
 SARCINA DIDACTICĂ : 
 Verificarea si consolidarea cunoştinţelor însuşite privind numeraţia în limitele 1-10; 
 
REGULILE JOCULUI : 
#Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare; 
#Să răspundă folosind limbaj matematic adecvat; 
# Să  respecte cerinţele educatoarei; 
# Fiecare răspuns va fi aplaudat si recompensat; 
 
 ELEMENTE DE JOC : 

#Surpriza; 
 #Mânuirea materialelor; 
#Aplauze; 
#Deplasarea de la un punct la altul al grupei; 
# Inchiderea şi deschiderea ochilor; 
# Mânuirea baghetei; 
#Versuri cu rimă; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 
METODE SI PROCEDEE:  conversaţia, explicaţia,  exerciţiul, expunerea; descoperirea, 
problematizarea,  jocul didactic ;  
 
 



 Materiale :  scrisoare, jetoane cu flori,  jetoane cu cifre,   fluturaşi,  coş 
cu plicuri , machetă, bagheta fermecată, probleme ilustrate, fişe de lucru, creioane colorate, 
recompense; 
 
          
 
 

BIBLIOGRAFIE : 
 
#  Curriculum Invătământ  Preşcolar; 
# Dumitrana  Magdalena,  Activităţi matematice în grădiniţa; 
# Laboratorul Preşcolar;



 
Nr 
crt. 
 
 

    
Evenimentele 
activităţii 

 
Conţinut ştiinţific 

 
 

Strategii didactice 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Evaluare 
 

1.       MOMENT  
ORGANIZATORI
C 

   * Pregătirea materialelor necesare pentru buna 
desfaşurare a  activităţii. 
   *Asigurarea unui climat educaţional 
favorabil,în concordanţă cu tema activităţii. 

 
 
 
 

  

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

CAPTAREA 
ATENTIEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNŢREA 
TEMEI SI  

ENUNŢAREA 
OBIECTIVELOR 

Se descoperă surpriza de la activitatea noastra. 
Prezint coşuletul ,bagheta fermecată, plicurile si 
scrisoarea prin care Zana Vară îi invită pe copii 
la un joc matematic. 
Citesc copiilor scrisoarea şi le propun să 
accepte provocarea . 
 
 
 
 
Anunţ copiii că la activitatea de astăzi vom 
desfăşura împreuna jocul “RASPUNDE 
REPEDE SI BINE”  
Daca veţi fi atenti, veţi reuşi în jocul acesta nou  
sa număraţi corect, să recunoaşteţi cifrele, să vă 
amintiţi vecinii numerelor şi locul lor în şirul 
numeric. 

 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 

Coş cu plicuri, 
Baghetă 
fermecată, 
 
 
Scrisoare de la 
Zâna Vară 
 
 

Evaluare orală 
 
 
Inţelegerea 
mesajului 
transmis; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.4 

 
REACTUALIZA-

REA 
CUNOSTINTELO

R 

Dar înainte de a incepe jocul, v-am pregatit o 
surpriză.  
-Priviţi ! Am aici o machetă. Pe ea sunt mai 
multe obiecte. Să le numărăm împreună! 
Cu o scurta povestire, voi prezenta elementele 
de pe machetă, iar copiii vor asocia cifra 
potrivită. 
-Bravo,copii aţi numărat corect ! 

Conversaţia 
Expunerea 
Exerciţiul 

Machetă Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREZENTAREA 
CONTINUTULUI 

SI  
DIRIJAREA 
INVĂŢĂRII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A)Prezentarea regulilor jocului 
-Acum vă rog să fiţi atenţi la mine ! 
Le prezint copiilor regulile jocului. 
 In coşul trimis de Zana Vară exista mai multe 
plicuri.Să le număram împreuna!  
Se constata faptul că în  coş exisă 3 plicuri. 
Fiecare plic va avea pe el inscriptionată o cifră 
In fiecare plic sunt întrebări .Cu ajutorul 
baghetei fermecate si cu versurile : 
              „Bagheta fermecaăa 
               Il va atinge –ndată pe.....”, 
copilul ales va deschide plicul şi alege un bileţel 
Eu voi citi sarcina de pe bileţel şi la formula 
„Răspunde repede şi bine !” , copilul trebuie să 
găsească răspunsul corect. Dacă a răspuns 
corect va fi aplaudat si va primi un ‚Zămbărici’. 
B) Jocul de probă 
Un copil va începe jocul şi eu voi urmări dacă 
au fost înţelese regulile.  
C) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului  
La joc participă toţi copiii, iar eu îi îndrum. 
 
  
PLICUL 1:  
 
Deschidem plicul pe care este scrisă cifra 1. 
Scoatem bileţelul verde şi citim:” 
 Număraţi crescător de la 1 la 9! 

 
 Scotem bileţelul galben şi citim : 
 Număraţi descrescător de la 9 la 1! 

 
PLICUL 2: 
Deschidem  plicul cu nr.2 şi găsim  bileţele prin 

 
Explicaţia 
 
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
Instructajul 
verbal 
Exerciţiul oral 
 
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
Conversaţia 

 
Coşuleţ cu  
„Zâmbărici” 
Recompense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri si bilete 
colorate 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inţelegerea 
mesajului 
transmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

care Zâna Vară ne solicită : 
 
# Numără din doi în doi începând cu 1; 
# Numără din doi în doi folosind numere pare; 
# Găseşte în coşuleţ cifra corespunzătoare 
mulţimii cu cinci elemente;. 
Copilul ales de bagheta va răspunde şi apoi va 
fi recompensat. 
 
PLICUL 3 
 
Solicit rezolvarea sarcinilor din ultimul plic. 
#  Găseşte in coşuleţ  cifra corespunzătoare 
piticilor din povestea „Alba ca Zăpada” 
#  Alege jetonul care are o mulţime cu 9 
elemente; 
# Caută cifra care îţi arată câţi iezi are capra  
din poveste; 
 
VARIANTA  1. 
Acum fiţi atenţi că ne vom juca altfel.  
Un copil numit de mine, va trebui să ia din 
coşuleţul trimis de Zâna Vară toate florile şi să 
le aşeze în şir la tablă. Copilul numit aşază 
florile. 
-Vreţi să le numărăm împreună?  
Se constată faptul că pe tablă sunt 9 flori de 
culori diferite. 
-Priviţi,şi spuneţi  : 
-A câata floare are culoarea rosie?ş 
-Care este prima floare? Dar ultima? 
Eu aşez acum un fluturaş pe o floare. 

- Să-mi spună cineva pe a câta floare s-a 
aşezat fluturasşl. 

 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
Jocul,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrul în echipă 
 
 
 
 
 
Munca în echipă 
Conversaţia 
 
 
 
 
 

 
 
Plicuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
fluturaşi, 
floricele,  
 

 
 
Evaluare orală 
 
Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
Proba orală; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGURAREA 
RETENŢIEI SI 
TRANSFERUL 
 
 
EVALUARE 
 
 
 
INCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 
 

- Bravo, copii! 
-  Fiţi acum atenţi! Când am să bat din palme, 

veţi închide ochii. Fluturaşul va zbura şi se 
va aşeza pe o altă floare. Tot la semnal, veţi 
deschide ochii şi veti ghici pe a cîta floare  

s-a aşezat fluturaşul . 
Jocul se repetă de 2-3ori. 
 VARIANTA 2. 
 Fiindcă v-aţi descurcat foarte bine. v-am mai 
pregătit o surpriză. Prezint la tablă o problemă 
ilustrată. 
-Priviţi cu atenţie şi spuneţi ce vedeţi? 
Citim imaginea. 
-Câţi pisoi beau lâptic? 
-Câţi pisoi mai vin apoi? 
-Deci, câti pisoi sunt toţi? 
-Foarte bine, copii! Cred că Zâna Vară e 
mulţumită de voi şi speră că veţi  număra corect 
flori, fluturi, păsări şi gâze.  
 
Copiii vor primi fişe de la Zâna Vară . 
Se vor citi sarcinile şi se  vor da indicaţii . 
Acum, copii, veţi trece la măsuţe pentru a 
rezolva sarcinile dupa fişe. 
Se  vor face aprecieri asupra participării 
copiilor la activitate. 
Se împart stimulente. 

Problematizarea 
 
 
Jocul 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Conversaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probleme 
ilustrate 
 
 
 
 
Fişe matematice 
 
 
 
 
Stimulente 
 
 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare  
orală: citirea 
imaginilor 
 
 
 
 Evaluare 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
  



385. PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Educatoare : Lihor Raluca-Mihaela 
Grădinița Cu Program  Normal  Satu Nou 

 
 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM  NORMAL  SATU NOU 
GRUPA MARE  
EDUCATOARE : LIHOR RALUCA-MIHAELA 
DATA : 25 SEPTEMBRIE 2017 
Categoria de activitate : Activitate matematică 
Tipul activității : Activitate de consolidare 
Tema activității : “Rezolvăm probleme” 
Mijlocul de realizare : Joc didactic 
Scopul activității : Consolidarea deprinderii de a rezolva probleme de adunare și scădere și de a folosi 

în mod corect simbolurile matematice; 
Comportamente urmărite în activitate : 

• Să rezolve problemele enunțate de educatoare; 
• Să  utilizeze simbolurile matematice . 

Obiective operaționale :  
• Să raporteze conștient numărul la cantitate, cantitatea la numărul exprimat verbal și la cifra 

corespunzătoare ; 
• Să efectueze exerciții de adunare și scădere cu una sau mai multe unități, folosind pe lângă 

obiecte și cifre și simboluri matematice ; 
• Să realizeze sarcinile în succesiunea dată de educatoare și să se integreze în ritmul impus de 

activitate ; 
• Să respecte regulile jocului ; 

Sarcina didactică : Rezolvarea problemelor enunțate de educatoare prin manipularea directă a 
materialului didactic și transpunerea enunțului problemei într-o operație 
matematică. 

Regulile jocului : Copilul desemnat de educatoare cu ajutorul fluturașului Colorici va veni în fața 
clasei și va asculta problema. Apoi va așeza pe panou elementele din enunțul 
problemei, exprimând verbal acțiunile intreprinse, iar în final va transpune problema 
și într-o operație matematică de adunare sau scădere. În cazul unui răspuns corect, 
va fi răsplătit cu aplauze. 

Elemente de joc : fluturașul Colorici, surpriza, mânuirea materialului, aplauze ; 
Strategia didactică : 

• Metode și procedee : explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, problematizarea; 
• Mijloace de învățământ : flori de carton, flori din hârtie creponată, vaze pentru flori, fluturi, 

albine, gărgărițe, planșe ilustrate cu probleme, cifrele de la 1 la 10,  jetoane cu simbolurile 
matematice (+, -, = ) 

• Forma de organizare  : frontală, 
Durata : 30 de minute 
Bibliografie : Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii



 
SCENARIUL DIDACTIC  

SECVENȚELE 
ACTIVITĂȚII 

ELEMENTE 
 DE CONȚINUT 

STRATEGII  
DIDACTICE 

EVALUARE  

1. Organizarea 
activității 

• Aerisirea sălii de grupă 
• Aranjarea scaunelelor în 
semicerc; 
• Pregătirea materialului 
didactic necesar desfășurării 
activității. 

  

2.Captarea atenției • Educatoarea va 
prezenta fluturașul “Colorici” 
care vizitează din nou grupa 
mare și care a adus cu el și o 
mulțime de surprize care vor 
fi dezvăluite pe parcursul 
activității. 

 
Conversația 

 

3. Anunțarea temei • Educatoarea anunță copiii 
că în cadrul activității 
matematice se vor juca 
împreună cu “Colorici”, un 
joc didactic: “Rezolvăm 
probleme” 

 
Conversația 

 

5. Desfășurarea 
propriu-zisă a 
activității 

• Explicarea și demonstrarea 
regulilor jocului : copilul 
desemnat de educatoare va 
asculta cu atenție enunțul 
problemei și va afișa pe 
panou elementele ce apar în 
cadrul acestuia, iar apoi va 
reda enunțul problemei și 
printr-o operație matematică 
folosind cifrele și 
simbolurile matematice, 
răspunsurile corecte fiind 
răsplătite cu aplauze; 

• Efectuarea jocului de probă 
; 

• Desfășurarea jocului 
propriu-zis  

( copiii vor rezolva problemele 
enunțate de educatoare) 
 
• VARIANTĂ : Educatoarea 

va afișa o operatie 
matematică și va pune la 
dispoziția copiilor obiecte și 
jetoane cu ajutorul cărora 
aceștia să transpună 
problema în imagine.  

 

 
 
 

Explicația  
 
 
 
 
 
 

Demonstrația 
Exercițiul 

 
Conversația 

 
 
 

Problematizarea 
 

Conversația  
 
 
 
 

Problematizarea 
 
 
 

 
 
Individuale și 
pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuale 
 
 
 
 
 
 



 
• Evaluarea jocului : 

Educatoarea va împărți 
jetoane cu cifre copiilor și 
va enunța o problemă. 
Copiii care au pe jeton cifra 
ce corespunde rezultatului 
problemei vor veni la 
panou. 

6. Încheierea 
activității 

  Aprecieri generale și 
individuale privind 
desfășurarea activității. 

  

 
 
  



386. ”MICII SPORTIVI”  
Proiect sportiv turistic 

Prof.  Ionela IANOȘIGA 
Prof. Adina MUSTEȚA 

Grădiniţa P.P. ,,Palatul Fermecat,, Reşiţa 
 

Proiect: sportiv turistic - cu  finanţare extrabugetară 
În cadrul Proiectul Educațional Național ”Kalokagathia” 

 
PROIECT JUDEȚEAN 

pentru concursurile cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative şcolare şi extraşcolare al 
Inspectoratului Judeţean Caraş-Severin (altele decât cele cuprinse pe calendarul MEN) 

 
                                                                                                            Prof.  Ionela IANOȘIGA 
                                                                                                          Prof. Adina MUSTEȚA 

                                                                                     Grădiniţa P.P. ,,Palatul Fermecat,, Reşiţa 
 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
A.1. Titlul concursului, ediția nr. I : ,,MICII SPORTIVI!” 
Proiect- expoziţie/concurs 
A.2. Domeniul/ specialitatea/disciplina în care se încadrează concursul 
Domeniul sportiv turistic 
A.3. Data, perioada și locul de desfășurare a proiectului 
8  Decembrie 2017- 8 Iunie 2018 
Grădinița P.P.”PALATUL FERMECAT„ REȘIȚA/Unităţile de învăţământ partenere (atunci 
când activitățile desfășurate în concursul o implică) 
A.4. Tipul/nivelul proiectului  
PROIECT  JUDEȚEAN 

 Proiect: sportiv turistic - cu  finanțare extrabugetară 
A.5. Bugetul estimativ al proiectului  

  DEVIZ ESTIMATIV 

           Donații Asociația de Părinți Grădiniţa P.P. ”PALATUL FERMECAT” 
 Donații S.C. GERANIMO.S.R.L 
 Buget estimativ proiect: 300 lei 

Organizarea unor expoziții cu vânzare. 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea cheltuielilor 
Fonduri 
proprii 

Finanţare 
solicitată 

Total 
sumă 

1 
Amenajarea expoziţiei (consumabile, 2 afişe 
color, 15 pliante color, 5 panouri polistiren) 

50 lei   50 lei 

2 Deplasarea juriului (3 persoane)      20 lei   20 lei 
3 Cheltuieli protocol (apă, fursecuri)      30 lei   30 lei 

4 

Diplome pentru participanţi (100 diplome 
participare + 3 I, 3 II, 3 III , 10 menţiuni, 10 
speciale) 

      100 lei  
 

 100 lei 

5 
Inscripţionare 40 CD-uri cu imagini de la 
expozitie. 

      60 lei  60 lei 

6 
Expedierea diplomelor şi adeverinţelor 
(40 plicuri) 

      40 lei  40 lei 

 TOTAL   300 lei 



B. CONTEXT 
Activitățile sportive propuse în cadrul proiectului vor să antreneze un număr cât mai 

mare de preșcolari şi școlari în desfășurarea de jocuri sportive, întreceri, ștafete, în vederea 
cultivării relațiilor de prietenie, de colaborare, a inițiativei şi imaginației creatoare prin 
activitatea sportivă. 

Consider oportună derularea unui proiect cu tematica sportivă deoarece educația fizică 
este domeniul iubit de toți copiii, dar şi pentru ca poate oferi preșcolarilor şi școlarilor o 
alternativă posibilă de a valorifica în mod plăcut şi reconfortant deprinderile şi priceperile 
motrice însușite în orele de educație şi prin activitățile extraccuriculare. 

C. REZUMATUL PROIECTULUI 
a. Scopul proiectului 

Stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de 
sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului. 

Scopul reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul 
intelectual şi cel fizic, între sedentarism şi activitate dinamică în acest contest se impune cu 
necesitate o stimulare corespunzătoare a posibilităţilor de dezvoltare fizică armonioasă şi de 
manifestare ale copiilor cât mai de timpuriu prin intermediul activităţilor de educaţie fizică 
şi sport- acestea asigurând formarea şi dezvoltarea armonioasă, liberă, integrală a 
personalităţii umane favorizarea unor atitudini de cooperare, fair-play. 

b. Obiectivele proiectului 
O1. Promovarea unor modele de bune practici în ceea ce priveşte desfăşurarea 
lecţiilor de  educaţie fizică, dar şi în sensul activităţilor nonformale 
O2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sport, în general; 
O3. Dezvoltarea abilităţilor de a reda în imagine şi în cuvânt aspecte ale activităţii 
sportive. 

 c. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice 
implicate în proiect 

20  școlari C.S.E.I. Aurora Reșița/cadre didactice: Camelia FODOR, Maria HUDAK, dir. 
Liviu MOISE 
20 preșcolari Grădinița P.P.”Palatul Fermecat” Reșița/cadre didactice: dir. Tamara-
Nicoleta POTOCEANU, Adina MUSTEȚA, Maria GOLÎMBA, Ana-Rodica DABROCK, 
Alina GUȘCĂ, Andreea GOJEI, Simona AFALTER, Diana PANĂ, Mihaela PUFU, 
Antonela-Petronela BALAURE, Maria-Elisabeta NOVĂCESCU. 

d. Grupul țintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcți și indirecți 
preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi 

e. Descrierea activităților propuse, în ordinea în care se vor desfășura 
 

NR. 
CRT. 

ACTIVITĂŢI TERMEN LOCUL DE 
DESFĂŞURARE 

PARTICIPANŢI 

1 Lansarea proiectului Decembrie Grădiniţă/Școală Unitățile de învățământ 
implicate 

2 ,, Bucuriile iernii,,-cel mai haios 
om de zapada-album  foto 

Februarie Grădiniţa  P.P. ,,Palatul 
Fermecat,, Reşiţa 

Unitățile de învățământ 
implicate 

3 Expoziţie, concurs,, ; 
,,Sporturile preferate,, - Desen 
pictură 

Mai Grădiniţa P.P. ,,Palatul 
Fermecat,, Reşiţa 
C.S.E.I. Aurora Reșița 

Unitățile de învățământ 
implicate 

4 ,Premierea câștigătorilor; ,, Şut 
şi goooolll,, 

Iunie Grădiniţa P.P. ,,Palatul 
Fermecat,, Reşiţa 
Unitățile de învățământ 
implicate 

Unitățile de învățământ 
implicate 

 



f. Unități de învățământ partenere și rolul lor în derularea activităților 
Grădinița P.P. ”FLOAREA SOARELUI”  Reșița- partener 

 Grădinița. P.P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ” Reșița-partener 
 C.S.E.I. Aurora  Reșița- partener 
  Grădinița .P.N. ”PRICHINDELUL” Reșița-partener 

Grădinița .P.P. NR.53 Timișoara-partener 
g. Instituții partenere şi rolul lor 

S.C. GERANIMO.S.R.L- sponsorizare  proiect 
h. Modalități de monitorizare și evaluare ale concursului 

 Ne propunem să urmărim impactul care l-a avut demersurile inițiate pentru a 
promova un stil de viaţă sănătos prin amplasarea unui panou în holurile unităţilor de 
învăţământ implicate în proiect  pe care pot fi trecute păreri, opinii, sugestii vis-a-vis de 
acțiunile desfășurate sub sloganul ”MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS - 
părerea ta contează!”; atragerea de sponsori; popularizarea acțiuniilor în presa locală 

i. Asigurarea continuității proiectului prin diverse modalități  
  Atragerea de sponsori, alţii decât cel implicat în proiect deoarece activităţile sportive 
sunt primordiale pentru sănătate fizică şi psihică. Iar următoarele firme partenere pe lângă  
promovarea obţinută în urma implicării în proiect pot participa alături de echipa de proiect 
în diverse activităţi. Resursa umană de la agenţii economici partenerise pot constitui într-un 
grup, în cadrul proiectului  constituind astfel un program de tip bealting care să vină în 
sprijinul nevoilor lor interne 

j. Activitățile de promovare, mediatizare și de diseminare din perioada de implementare 
a proiectului și după încheierea acestuia 

Prin mass-media; 
Prin album foto; 
Prin amplasarea unui panou în holurile unităţilor de învăţământ implicate în proiect  pe 

care pot fi trecute păreri, opinii vis-a vis de activităţile desfăşurate în proiect. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

387. PROIECT TEMATIC “EU SUNT UNIC” 
 

Prof.Costin Angelica& Enache Alina 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 3 VASLUI 

   
          În cadrul temei “CINE SUNT/SUNTEM?” am dezvoltat proiectul tematic « EU SUNT 
UNIC ». Proiectul s-a desfãşurat pe o perioadã de cinci sãptãmâni astfel: 
• sãptãmâna I am abordat subtema “Eu şi familia mea”; 
• sãptãmâna a-II-a, am abordat subtema “Înfãţişare, îmbrãcăminte, încãlţãmin-te, obiecte de 
toaletã, obiecte de veselã”; 
• sãptãmâna a-III-a, am abordat subtema “Politeţea  la ea acasã”.  
• Săptãmâna a-IV-a, ambordat subtema” Ştim cine suntem?”-evaluarea proiectului. 

          Aplicând în practicã noul curriculum pentru învãţãmântul preşcolar (3-6/7 ani) şi ajutându-ne 
de experienţa şi interacţiunea directã a majoritãţii copiilor cu subiectul, precum şi de interesul 
exprimat de unii dintre ei în legãturã cu aceastã temã am dezvoltat acest proiect “EU SUNT UNIC”. 
          În cadrul fiecãrei subteme a sãptãmânii am avut în vedere, pe de o parte, folosirea diferitelor 
tipuri de jocuri, pentru sporirea atractivitãţii domeniilor experenţiale şi menţinerea intereselor 
copiilor, iar pe de altã parte, am urmãrit atragerea şi implicarea pãrinţilor în echipa  organizatoricã a 
proiectului prin intermediu unei scrisori: 
  

“Dragi pãrinţi” 
  
          Pe o perioadã de cinci sãptãmâni, pe;colarii vor derula  proiectul tematic « EU SUNT UNIC » 
cu subtemele : “ Eu şi familia mea“, “ Înfãţişare, încãlţãminte, înbrãcãminte, obiecte de toaletã, 
obiecte de veselã”, “Politeţea la ea acasã”. 
          Pentru reuşita derulãrii acestuia, sunteţi rugaţi sã participaţi şi sã ne sprijiniţi cu orice fel de 
material pe care îl aveţi la îndemânã legat de subteme, cum ar fi:atlase, reviste, imagini, fotografii, 
jocuri, toate ne sunt de ajutor în derularea proiectului nostrum. 
           Vã multumim. 

        Copiii şi educatoarea grupei.    
 

OBIECTIV CADRU:   
OBIECTIVE DE REFERITĂ VIZATE: 
• sã participe la activitãţile de joc, de învãţare, atât în calitate de vorbiror cât de auditor, sã 
manifeste interes pentru «citit»; sã transmitã un mesaj simplu în cadrul jocului sau a activitãţii de 
învãţare; sã utilizeze instrumentele de scris, stãpânind deprinderile motrice elementare necesare 
folosirii acestora ; 
• sã-şi îmbogãţeascã experienţa senzorialã, ca bazã a cunoştinţelor matematice referitoare le 
denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri dupã anumite 
criterii(formã, mãrime, culoare) ; 
• sã cunoascã şi sã respecte normele necesare integrãrii în viaţa socialã; sã aprecieze în situaţii 
concrete unele comportamrnte şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; sã cunoascã 
şi sã utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activitãţi practice;  
• sã diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediu apropiat şi al sunetelor 
muzicale; sã intoneze cântece; sã redea teme plastice specifice desenului; 
• sã cunoascã şi sã aplice reguli de igienã referitoare la igiena echipamentului, sã-şi formeze o 
ţinutã corporalã corectã (în poziţia stand, şezând şi în deplasare). 

 
  



 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
         Subiectul proiectului a fost ales în urma unei întâmplãri adevãrate petrecute la grupa noastrã 
(mare ,,FLUTURASII,,). Sandra lipsea de mai bine de douã sãptãmâni, nu aveam nici o informaţie 
despre ea. Într-o zi se aude o bãtaie în uşã, intraţi vã rog le rãspund. În sala de grupã intrã Sandra cu 
mama ei, Sandra pãşeşte cu sfialã parcã sã nu se loveascã. Mama ne povesteşte cã Sandra a suferit o 
intervenţie chirurgicalã, de aceea a lipsit şi acum umeazã recuperarea în liniştea familiei. Copiii au 
început sã se îmbulzeascã în jurul ei mai, mai sã o dea jos, asaltând-o cu întrebãrile:  Ce este 
operaţia ?; Cum e sã te operezi ?; Ce ţe-au scos ?; Cum te-ai îmbolmãvit ? Am fost nevoitã sã 
intervin pentru a putea s-o protejez pe micuţa Sandra de coatele şi îmbrânceala colegilor. Ne-am 
luat la revedere de la colega noastrã, urându-i însãnatoşire grabnicã, a trebuit sã dau cât mai multe  
explicaţii ca sã potolesc avalanşa de întrebãri ce curgea de la copiii mei, fiind foarte interesaţi despe 
acest subiect. Vãzând cât de interesaţi sunt de acest subiect le-am propus sã studiem proiectul ˝EU 
SUNT UNIC˝. Deorece copiii au acceptat bucuroşi, plecând de la întrebãrile puse de ei am întocmit 
împreunã Inventarul de probleme, în care am notat toate cunoştintele copiilor despre acest subiect şi 
ce doreau ei sã afle. Pe baza acestor întrebãri am întocmit Harta proiectului, împãrţitã pe subteme pe 
durata celor trei sãptamâni, am ţinut sã ne planificãm urmãtoarele teme :˝Eu şi familie mea˝, 
˝Înfãţisare, îmbrãcãminte, încalţãminte,obiecte de toaletã, obiecte de veselã˝, ˝Politeţea la ea acasã˝ 
şi ˝Ştim cine suntem ?˝, acoperind gama de probleme iscate la nivel de grupã la momentul respestiv.     
         De asemenea, pentru a-i înştiinţa pe pãrinţi despre noul proiect, am afişat la panoul pãrinţilor, 
o scrisoare, în care le-am cerut ajutorul în procurarea  diverselor materiale.   
          În fiecare zi am organizat conţinuturile într-un scenariu care sã permitã realizarea obiectivelor 
din  ziua respectivă, în manierã integrate, într-o formã plãcutã, care sã-i ofere fiecãrui copil impresia 
cã el dicteazã ceea ce este de fãcut.  
          Finalitãţile proiectului au fost: Expoziţii cu lucrãrile copiilor, Album-˝Familia mea, Familia 
noastrã˝, puzzle: ˝Fetiţa şi bãiatul˝, ˝Chipuri vesele˝, culminâd cu brigada veselã˝ Copii model de 
azi vom fi˝, unde vom critica acele trãsãturi necorespunzãtoare şi îndreptarea lor. 
          Activitãţile zilnice s-au derulat dupã un anumit scenariu, copiii fiind motivaţi iar spaţiul, 
materialul şi timpul le-au permis sã se implice în desfãşurarea activitãtilor preferate şi le-au oferit 
posibilitatea ca, prin joc, sã gãseascã rãspunsuri la întrebãrile lor şi sã-şi formeze unele deprinderi 
de lucru, aceasta fiind, de fapt, finalitatea fiecãrui proiect de activitate integratã. 
 
  



 
HARTA PROIECTULUI  

 
 
 
Membrii familiei                                                     Responsabilitãţi în familie                               
 
                                                  
                                    
 
                                                                                 Familia în diferite ipostaze 
                                                                                 (în parc, în excursie, la bunici) 
 
 
 Norme de comportament :  
      -în grãdiniţã  
      -în familie, 
      -în societate. 
 

 
 

 
 
 
 
                                                        
                                                                                                         Imbrăcăminte: 
 
 Reguli de aur                                                                              Haine mai groase,  
                                                                                                         încãlţãminte,etc. 
                              Rase 
 
 
 
Corpul uman: 
-     alcãtuire,        
- clasificare, 
- organe de simţ 
                                          
                          
 
 
 
Obiecte personale : 
- toaletă : pieptăn, oglindă, suport săpun, periuţă dinţi 
- veselă : farfurie, lingură, furculiţă,cană, etc. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                     Norme de igienã 
 
  

EU ŞI FAMILIA MEA 

POLITEŢEA LA EA ACASĂ 

EU SUNT 
 

 

ÎNFĂŢIŞARE, ÎMBRĂCĂMINTE                                                                 
OBIECTE DE VESELĂ,                                                     
OBIECTE DE TOALETĂ 

 



388. PROIECT  EDUCAŢIONAL  NAŢIONAL 
ECOGRĂDINIŢA 

“ NATURA  NE  DĂRUIEŞTE  ” 
 

Prof.înv.preşc. Pomohaci  Răduţa – Elena 
G.P.N. Nr. 6 Structură a Şc. Gimnaziale “Ghe.Popadiuc” Rădăuţi 

 
 

COORDONATOR : 
PROF.ÎNV.PREŞC. POMOHACI  RĂDUŢA – ELENA 

G.P.N. Nr. 6 structură a ŞC. GIMNAZIALE “GHE.POPADIUC” RĂDĂUŢI 
 

Str. Mihai Viteazu F.N. tel.fax.0230561428,gradinitanr.5radauti@yahoo.com 
DENUMIREA PROIECTULUI : ECO-GRĂDINIȚA 
Titlu- slogan “ Natura ne dăruieşte” 
Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: știință, cunoașterea mediului 
Tipul de proiect: educațional – național 
APLICANTUL 
G.P.N. Nr. 6 RĂDĂUŢI , str. Mihai Viteazu F.N. 
tel.fax.0230561428,gradinitanr.5radauti@yahoo.com 
Experiență în domeniu.  
De la lansarea proiectului în unitatea noastră a avut un impact pozitiv asupra copiilor și părinților 
care au fost receptivi și au participat în număr mare la acțiunile desfășurate în cadrul proiectului. 
Pomohaci Răduța, prof. înv. preșc. G.P.N.Nr.6  Rădăuți 
ECHIPA DE PROIECT: 
PROF. POMOHACI  RĂDUŢA - G.P.N. Nr. 6  Rădăuți 
PROF. CANCIUC GABRIELA  -  G.P.N.  Nr.6 Rădăuți 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 
PROF.INV.PRESC. ECHERT MIHAELA -  G.P.N.  “ Voinicelul ” Rădăuți 
PROF. DOSECIUC  STEFANIA- G.P.N.  “Voinicelul” Rădăuți 
PROF.INV.PRESC.: MANDRIC ROXANA - G.P.N.  “Voinicelul” Rădăuți 
PROF.INV.PRESC.:BUSUIOC FLORENTINA  - G.P.N.  “Voinicelul” Rădăuți 
EDUCATOARE : DUDICI ELEONORA - G.P.N “Alba ca Zapada” Rădăuți 
PARTENERI: 
G.P.N. NR.4 “ALBINUŢELE”  Rădăuți 
G.P.P. “ PRICHINDELUL” Rădăuți 
G.P.P. “MICUL PRINT” Rădăuți 
COLEGIUL “EUDOXIU HURMUZACHI” Rădăuţi 
Clubul Copiilor si Elevilor Rădăuți 
Prof. biologie Postolache Horia 
Centrul de testare al plantelor- ing.Dohotaru Dumitru 
Reprezentantul consiliului local 
Părinţi  
 
CONTEXTUL 
ARGUMENT  
 

“Natura nu există numai pentru a fi contemplată, ci şi pentru a fi înţeleasă şi utilizată 
raţional. “ ( C. Rădulescu Motru ) 

Ecologia este ştiinţa care studiază raporturile dintre fiinţele vii şi mediul în care trăiesc, 
încercând în acelaşi timp să înţeleagă legile care reglementează aceste raporturi.  



Proiectul ECO-GRĂDINIŢA îşi propune sensibilizarea celor mici, şi nu numai, faţă de mediul 
înconjurător. Pentru copii mediul este un loc de cercetare prin joc, învăţând modul de comportare 
faţă de acesta, experimentând.Flora şi fauna naturală este atât de bogată şi „ dăruită ” necondiţionat, 
încât omul din ignoranţă sau neatenţie le distruge. Valoarea nepreţuită a tot ce ne înconjoară va fi 
apreciată doar atunci când nu le vom mai avea. Pentru a nu fi deja prea târziu, atunci când ne vom 
gândi că „ ce bine era când aveam…”,  ne-am propus ca împreună cu părinţii şi alţi factori de 
importanţă socială să   desfăşurăm proiectul cu tema “Să  învăţăm  din  tainele  naturii  ”. Astfel 
vom contribui la creşterea gradului de conştientizare al copiilor dar mai ales a adulţilor, asupra 
problemelor de mediu, a ameninţărilor la care este supus, punând bazele dezvoltării durabile prin 
acţiuni concrete, de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de tot ce-l înconjoară. 
Poluarea de orice natură, rezultată din activităţile umane, pune în pericol echilibrul natural, 
distrugând mediul înconjurător, ducând la dispariţia a numeroase specii de plante şi animale. Omul 
s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate darurile acesteia avem obligaţia şi menirea de a-i 
deprinde pe copii cu un mod sănătos de relaţie „ OM – NATURĂ ”, să-i ajutăm să-şi lărgească sfera 
de cunoştinţe, să-şi formeze priceperi şi deprinderi de muncă, dar şi de respect pentru tot ce ne 
înconjoară. Rezultatele muncii de acum se vor vedea mai târziu când, adulţi fiind vor înţelege că 
soarta acestui pământ stă în mâinile fiecărui dintre noi. Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a 
tuturor, este o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece  fenomenele de 
poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a 
mediului poate declanşa o criză ecologică având consecinţe grave. De aceea este necesară formarea 
conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar. Copiii percep 
ceea ce este în jurul lor, dispun de reprezentări despre mediul natural în care trăiesc şi admiră ceea 
ce îi înconjoară dar trebuie să le transformăm sentimentele de admiraţie faţă de frumuseţile naturii 
în convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. 
DESCRIEREA  PROIECTULUI 
SCOP: 

Formarea si cultivarea conduitei responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea 
mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic, a unei atitudini de cunoaştere 
activ - pozitive; 
Uutilizarea materialelor oferită de natură in scop estetico-practic,  amenajarea unui spaţiu viu, 
natural în grădiniţă. 
OBIECTIVE: 
Sa le stimulam curiozitatea copiilor şi a interesul pentru cunoaşterea, ocrotirea si ingrijirea plantelor 
şi animalelor; 
Sa le formam şi cultivam atitudini pozitive faţă de mediu, implicandu-i în desfăşurarea unor 
activităţi de păstrare şi conservare a mediului; 
Sa-si insuşeasca comportamente de economisire a energiei şi apei, formandu-le deprinderi de 
conservare a naturii; 
Sa-i antrnam în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să 
contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat; 
RESURSE  UMANE 
Copiii,colectivul cadrelor  didactice, parinţii,partenerii 
 
PUNCTE TARI 
amplasarea grădiniţei în mijlocul unei zone verzi in apropierea centrului de cercetare; 
dispozitia părinţilor de a se implica în activităţile desfăşurate în grădiniţă; 
curiozitatea copiilor în contactul cu mediul; 
dorinţa de a uni părinţii şi copiii, factori de răspundere pentru acţiuni benefice; 
OPORTUNITĂŢI 
-educaţia ecologică concretizată în iubire şi dragoste faţă de natură; 
-atitudine ecologistă şi preţuirea mediului ca un întreg, nu fragmentar; 



colectarea, reciclarea şi utilizarea în scop estetico-creativ a tuturor resurselor din mediul 
înconjurător. 
formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre 
calitatea vieţii şi a mediului; 
recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei umane asupra naturii; 
GRUP ŢINTĂ  
Direct: copiii de la G.P.N. “Voinicelul” şi unităţile implicate în parteneriat 
Indirect: educatoare, parinti, specialisti, profesori, scolari 
DURATA: 1 an 
 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 
 

NR. 
CRT. 

TITLUL ACŢIUNII 
MIJLOCUL DE REALIZARE 

PERIOADA 

 
 

1. 

„ Culegem din bogatiile toamnei ” 
Plimbare în parc, colecţionarea de frunze, castane, conuri, 

crengi uscate, seminţe. 

 
Octombrie 

 
2. 

   “Din culoare si materiale, o serbare” 
Carnavalul toamnei 

 
Noiembrie 

 
3. 

    “ Povestea bradului de Crăciun ” de Katryn Smith 
Povestirea  educatoarei 

 
Decembrie 

 
4. 

“Prietenii naturii se numesc ECOLOGIŞTI” 
Colectarea de deseuri din hartie si plastic, valorificarea lor. 

 
Ianuarie 

 
5. 

,,Şi animalele pădurii au dreptul la viaţă…” 
Vizionare PPt 

 
 

Februarie 
 

6. 
“  Apa,  izvor de  viaţă  ” 

Experimente pentru marcarea Zilei Mondiale a Apei 
 

Martie 
 

7. 
  “  Un pom – o viaţă de om ” 
 Activitate practică comună părinţi, copii, şcolari, ing.  
horticol, marcarea Zilei Mondiale a Pământului 

 
 

Aprilie 
 

8. 
           “Cu primăvara în paşi de dans” 
Parada costumelor (utilizarea materialelor reciclabile) 

 
Mai 

 
9. 

          
   „Ne bucuram de frumuseţile si bogăţiile naturii”! 
                                   Excursie  

 
 

Iunie 
 
METODE SI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE: 
Activităţi de tip şcolar şi extraşcolar prin: observări, convorbiri, experimente, investigaţii, acţiuni si 
activităţi practice, povestiri si discutii, plimbări, excursii, drumeţii, orientări turistice, colecţii 
,expoziţii, scenete ecologice, spectacole, concursuri 
REZULTATE:  
apariţii în mass-media locală 
pliante ecologice 
afse, anunţuri, invitaţii, scrisori de intenţie 
realizarea şi prezentarea unor albume  
excursie, plimbari, vizite 
carnaval 
RESURSE UMANE: 
cadre didactice de la G.P.N.  “ Voinicelul ” si cele incluse in proiect 
părinţii copiilor  de la aceste grupe,  voluntari. 



şcolari 
reprezentanţi ai comunităţii locale 
inginer horticol 
profesori de geologie si biologie de la C.C.E. si C.N.E.H. 
RESURSE MATERIALE: 
Unelte de lucru, material săditor, deşeuri reciclabile, materiale din natură, computer, casetofon 
aparat foto, xerox, planse, ecusoane, halate si manusi de protectie,veste, enciclopedii, reviste, cărţi 
planşe, albume, jetoane, vase, eprubete. 
RESURSE FINANCIARE: materiale donate de parinti si de la centrul de cercetare, bani obtinuti 
din vanzarea deseurilor 
PARTENERI INTERNI  
Unităţi preşcolare care implementează un proiect din acelaşi tip de educaţie; 
PARTENERI EXTERNI: mass media 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
EVALUARE: 
mediatizarea cu ajutorul mass media   
-un C.D.cu inregistrarea evenimentelor; 
-un album foto; 
-curtea si gradina gradinitei curata si frumoasa; 
-postere; pliante; 
excursie, plimbari, vizite 
carnaval 
REZULTATE ASTEPTATE: 
implicare, entuziasm, participare 
dragoste faţă de natura, atitudine si deprinderi ecologice, 
o concepţie corectă de protecţie a mediului înconjurător; 
 
 
  



 

389. PROIECT DIDACTIC 
 

Prof.în învățământul prescolar, Popescu Aspazia 
G.P.P”Gulliver”-structura G.P.P”ABC”, Suceava 

 
 

         Data: 24.11.2016  
         Prof. Popescu Aspazia 
         Unitate de învăţământ: G.P.P.”ABC” Suceava 
         Nivelul / grupa :II/ mare  
         Tema anuală de învăţare : ”CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
         Tema săptămânală : ”Povestea toamnei”  
         Domeniul experențial: –Limbă și comunicare (DLC) 
         Tema activităţii : ”Povestiri cu arici” 
         Mijloc de realizare: - povestire creată de copii 
         Tipul de activitate:- fixare și consolidare 

 
          SCOP:  - exersarea limbajului creativ prin compunerea  unei poveşti libere, dezvoltarea inteligenţei     
                          verbale a copiilor și a capacităților de creație calitative și cantitative, cu ajutorul  
                          resurselor din mediul natural, valorificându-se cunoștințele referitoare la anotimpul                        

 toamna; 
 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să elaboreze povestiri libere într-un mod creativ ,utilizând intuitiv elemente expresive; 
• să povestească liber întâmplări reale sau imaginare într-o succesiune logică; 
• să utilizeze limbajul oral corect, din punct de vedere gramatical; 
• să exprime gânduri şi sentimente legate de personaje şi întâmplări, utilizând elementele limbajului verbal, nonverbal și paraverbal; 
• să explice sensul cuvintelor folosite în contextele narative create; 
• să audieze întâmplările narate de povestitor, demonstrând înțelegerea acestora prin relatarea secvențelor logice sau prin completarea acestora; 
• să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare, îmbogăţindu-şi experienţa   

           cognitivă, psiho - motrică, socială şi estetică; 



 

 
STRATEGII   DIDACTICE: 
 
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  povestirea, cvintetul, munca în echipă,               problematizarea; 
Elemente de joc:  - surpriza, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze; 
Resurse materiale: traistuța, cărți cu povești, cd-uri,  machete de toamnă, personaje confecţionate din materiale  naturale (arici, urs, vulpe, 
broasca testoasa, fetiță), casetofon, casetă; 
Forme de organizare: frontal, individual, în grupuri; 
Durata : 45 minute 
 

Bibliografie: -Activităti bazate pe inteligente multiple –Silvia Breben, Georgeta Ruiu, Elena  
                        Gongea-Ed. Reprograph - 2008; 

                                  -Curriculum pentru învăţământul preşcolar  M.E.C.I. 2008; 
                                  -Ghid pentru proiecte tematice, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 
                                  - Laboratorul preşcolar,  ghid metodologic, Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana  
                                    Ezechel; 
                                  - Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar,    Humanitas Educational, Bucuresti 2005,  

Florica Mitu, Stefania Antonovici; 
 
 



 

Nr  
Cr
t 

Etapele 
activităţii 

Conţinut ştiinţific 
 

Strategii didactice Evaluare/Meto
de şi indicatori 

Tipul de 
inteligență 
activat 
 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

1. Captarea 
atenţiei 

 ”Traistuța cu povești” în care se află carți de 
povești, cd-uri  îi va orienta pe copii spre elementele 
surpriză-machetele ,care au menirea de a le crea o 
stare afectivă pozitivă prin noutatea situaţiei şi le va 
trezi interesului pentru descoperirea ofertei de lucru 

Conversaţia 
Explicaţia 
 
 

Trăistuța cu 
povești 
Carți cu 
povești 
cd-uri, 
dvd-uri; 

Proba orală: 
 
-răspunsurile 
copiilor 
 

Interpersonală 
 
 

2. Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 

Contextul creat va permite accesibilizarea 
obiectivelor propuse și va oferi copiilor situații care 
să le trezească dorința de a afla lucruri interesante 
prin oferta de lucru.  

Conversaţia 
 

  Lingvistică. 

 

3. Reactualizare
a 

cunoștintelor 
anterioare 

Îmbogăţirea, consolidarea şi sistematizarea 
cunoştinţelor  despre anotimpul toamna, cât şi  
stimularea interesului şi a curiozităţii pentru 
explorarea mediului înconjurător, prin realizarea 
jocului exerciţiu   ,, Spune mai departe” . 

Problematizare
a 

 Proba orală: 
-identificarea de 
cuvinte care dau 
sens logic 
textului 

Lingvistică. 

 

4. Prezentarea 
optimă a 

conţinutului şi 
dirijarea 
învăţării 

Exerciții ale aparatului fonoarticulator. 
 Exersarea abilităților de pronunție corectă a 
sunetelor va fi realizată prin: imitarea vâjâitului 
vântului, foşnetul frunzelor, umflarea balonului, 
suflarea fulgilor din palme, mirosirea unei flori, toate 
acestea având rolul de exersare a aparatului 
fonoarticulator, unde copiii vor repeta sunete, 
grupuri de sunete de dificultate medie și mare, care îi 
vor ajuta în exprimarea expresivă logică şi coerentă. 
 
 

 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probă orală: 
-pronunţarea 
corecta a 
sunetelor,  
a grupurilor de 
sunete; 
-imitarea unor 
sunete din 
natură; 
 
 
 
 

 

Corporal 

kinestezică 

 

 

 



 

Rolul educatoarei în stimulare creativităţii 
copiilor. 
Se va valorifica conținutul fiecarei machete urmarind 
dezvoltarea gândirii divergente, a caracteristicilor ei: 
(originalitate, flexibilitate, fluiditate). 
Machetele se prezintă sub formă de supriză, copiii 
inchizând și deschizând ochii la auzul sunetului 
vântului. Conținutul fiecarei machete se valorifică cu 
ajutorul întrebărilor de sprijin adresate de către 
educatoare. Se solicită  un copil să sintetizeze 
conținutul primei machete, stabilind locul, cadrul, 
anotimpul, personajele principale, acținuea acestora, 
starea sufletească. Restul machetelor se observă pe 
rând prezentându-le tot sub formă de surpriză,  
valorificândule utilizand capacitatea de observare a 
copiilor și ajutându-i cu întrebări de sprijin. Se 
solicită câte un copil să sintetizeze conținutul 
machetei prezentate, reluând unitățile logice 
valorificate anterior cu accente originale pe 
exprimare și limbaj artistic, corect din punct de 
vedere gramatical, folosind formulele de început si 
mediene specifice unei povești. 
În timp ce copiii povestesc, se urmăreşte şi se 
intervine în cazul în care relatarea lor este lipsită de 
logică, de sens sau se abate de la tema  respectivă.  

 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povestirea 

 
 
 
Macheta 
 
 
 
Animale 
confecţionate 
din materiale 
din natură 

  
 
 
 
 
 
 
 
- Probă orală 
utilizarea 
elementelor de 
limbaj expresiv 
-descrierea 
 
 
 
 
 
 
-utilizarea în 
mod 
corespunzator a 
structurilor 
gramaticale într-
o structură 
narativă logică 

 

 

 

Vizuală  

 

Lingvistică 

 

 

Logico-

matematică 

Lingvistica 

 

5. Obținerea 
performanţei 

 Expunerea povestirii de către copii: 
Copiii, împărtiti în două grupe vor găsi un final 
poveștii, ghidati fiind de  personajele surpriză (o 
țestoasa și o fetiță), cărora copiii le vor da nume.  
Fiecare echipă își alege un lider care prezintă finalul 

 
Povestirea 
 
 
Conversația 

 
-machete 
-animale 
confecţionate 
din materiale 

 
- Probă orală 
compunerea si 
expunerea unor 
povestiri 
originale 

 
Corporal 
Kinestezică 
 
 
Interpersonală 



 

 
 
  

pe care l-au stabilit, urmărind utilizarea calităţilor 
expresive ale limbajului oral în transmiterea unor 
idei şi sentimente prin  realizarea unor povești libere, 
dându-se frâu liber imaginaţiei, spontaneităţii, 
creativităţii. 
 
Se cere gasirea unui titlu și se alege varianta cea mai 
potrivită contextului dat. 
Se extrage morala din cadrul povestirii create și se 
solicită copiii să dea exemplu de alte povești, 
cunoscute care transmit același mesaj. 
Povestirile copiilor, cu accente originale pe 
exprimare și limbaj artistic,  corect din punct de 
vedere gramatical folosind formulele de început, 
mediene și de final specifice unei povești, vor fi 
înregistrate pentru a le putea păstra în ”Traistuța cu 
povești”. 

 Povestirea 
 

din natură  
 
 
 
 
 
 
Probă orală: 
-stabilirea 
titlului prin 
negociere 
Proba orală: 
-denumirea 
poveștilor 
cunoscute 

 
 
 
 
 
 
 
Lingvistică 
 
 
Intrapersonală 
 

6. Evaluare  Dezvoltarea capacităţii de a rezuma şi sintetiza 
informaţiile, de a surprinde  complexitatea unor idei, 
sentimente, a exprimării unor  gânduri, idei 
personale asupra subiectului, a gândirii creative şi a 
imaginaţiei, prin intermediul cuvântului, utilizându-
se metoda Cvintetul. 
Aprecieri în ceea ce priveşte activitatea, 
comportamentul copiilor şi aportul adus la realizarea 
temei. 

Cvintetul 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
evaluativă 

Flipcard 
 
 
 
 
 
Diplome  

Autoevaluarea Lingvistică 
 
 
 
 
 
 
 



 

390. PROIECT DE ACTTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Prof. Cazacu Camelia 
Grădiniţa cu P. N. Popeni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA: Mijlocie 
DATA:  6.04.2017 
Prof. înv.preşcolar: Cazacu Camelia 
TEMA ANUALĂ: ” Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: ”Darurile Primăverii”  
TEMA SĂPTĂMȂNII: ” Chipul primăverii   ” 
TEMA ZILEI: “În grădina Primăverii” (DLC, DOS) 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  
TIPUL ACTIVITĂŢII: evaluare 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Verificarea cunoştinţelor despre propoziţii, cuvinte, silabe, 
caracteristici şi elemente specifice anotimpului primavara;  
 
FORMA DE ORGANIZARE:  frontal, individual, pe grupe 
 

~ ACTIVITĂȚI DE ȊNVĂȚARE ~ 
 (ADP)    1. Intȃlnirea de dimineață: ,,Salutare, primăvară, timp frumos, bine ai venit!’’ 
                2. Rutina:  „Afara e cald,e soare,unde să mă duc eu oare”   (deprinderea de a se juca 
frumos la    
     locul de joaca). 
                3.Tranziţii - „La lecţii cuminţi să stăm,lucruri bune să învăţăm!” 
                                    ,,Vine  primăvara!’’ 
 
 ALA 1     ARTĂ: „Crenguţe înflorite,flori,fluturi şi pasari”(macheta) 
CONSTRUCŢII: -“Castelul Primăverii’’  
BIBLIOTECĂ: Exerciţii grafice: ,, Decorăm rochia Zânei Primăvara’’ 



 

 
ALA II   Joc distractiv  ,, Bucheţele, bucheţele’’ 
                   Dans : ,, Valsul fluturilor’’ 
 
ADE  1.  DLC : Educarea limbajului: „Darurile primăverii” – Joc didactic 
           2. DOS: Activitate practică „ Tablou de primăvara” –lipire 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• să  numească pluralul unor cuvinte, respectiv singularul; 
• să despartă corect cuvintele în silabe, precizând numărul acestora; 
• să formuleze corect propoziţii după imaginea dată; 
• să păstreze aspectul îngrijit al lucrării; 
• sa manuiască materialul in mod organizat; 
• sa manifeste spirit de echipa ; 

 
  ALA1. ARTĂ : „Crenguţe înflorite, flori, fluturi şi păsări”(macheta) 

• copiii infăşoara hârtia creponată pe crengute; 
• decupează floricele , fluturi, păsări şi le asamblează pe machetă.                                                                                                    

 BIBLIOTECĂ: Exerciţii grafice: ,, Decorăm rochia Zânei Primăvara’’ 
 

• Să traseze elementele grafice învăţate într-un spaţiu dat, păstrând poziţia corectă a corpului; 
• Să accepte şi să ofere sprijin atunci când este nevoie. 

 
CONSTRUCŢII: -“Castelul Primăverii”- construcţii din diferite materiale 

• Să ansambleze piesele de construcţii pentru a realiza tema propusă; 
• Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă. 

 
ALA 2.  
1.  Joc distractiv:,, Bucheţele, bucheţele’’.              
 2. Dans: ,, Valsul fluturilor’’ 
 „Bucheţelele”:  copiii dansează în cerc. La un moment dat, educatoarea strigă un număr, de 
exemplu 4. Copiii trebuie să formeze bucheţele de câte 4. Cei care nu au reuşit, vor fi penalizaţi să 
stea într-un picior, până se numără la 4. Jocul continuă şi se strigă alte numere din cele învăţate.  
 
STRATEGII  DIDACTICE 
METODE SI PROCEDEE:  

exerciţiul, explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, descrierea, problematizarea, 
piramida, puzzle, învăţarea prin descoperire, ghemul călător. 
 

RESURSE MATERIALE: jetoane cu elemente de primăvară , planşă cu aspecte de primăvară, 
puzzle, coşuleţe,elemente de primăvară: flori, copac, rândunele, barza, fluturi, buburuze decupate 
din carton, lipici,şerveţele, panou, jetoane stimulente, ghem de sfoară,  medalioane cu flori şi 
buburuze pentru delimitarea echipelor,  recompense ( iepuraşi cu ouă de ciocolată ),  
ELEMENTE DE JOC: 
Surpriza, cooperarea, întrecerea, ghicirea, aplauzele, mânuirea pieselor de puzzle, a jetoanelor, a 
plicurilor, aplauze, recompense. 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă  
Bibliografie: 

1. Ezechil, Liliana; Lăzărescu, Mihaela Păişi, Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ediţia a 
II-a revizuită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002 



 

2. Lespezanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc, O metodică 
a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti, 
2007 

3. Laurenţia Culea, Aplicarea noului Curriculum pentru educaţia timpurie-o provocare?, 
Editura Diana, Piteşti 

4. Laurenţia Culea; Angela Sesovici; Filofteia, Grama; Mioara Pletea, Activitatea integrată din 
grădiniţa, Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Editura DPH, 2008 

5. Maria Taiban; Mioara Petre, Valeria Nistor, Antonia Berescu, Jocuri didactice pentru 
grădiniţele de copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976 

6. Viorica Preda; Mioara Pletea, Filofteia Grama, Ghid pentru proiecte tematice, Abordare în 
manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 
2005 

7. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, 
Ghid metodic, Editura Arves, 2002 

 
 

 
     SCENARIUL ZILEI 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă . copiii vor fi aşezaţi în semicerc se face Salutul 
prin recitarea poeziei: 

„Dimineaţa a sosit 
La grădiniţă noi am venit 

În semicerc ne aşezăm 
Cu toţi să ne salutăm. 
A-nceput o nouă zi 

Bună dimineaţa copii 
Bună dimineaţa d-na educatoare.” 

 
     Prezentarea invitaţilor: 
 Se joacă jocul: ,,M-a rugat boierul’’ prin mişcările sugerate de textul jocului se realizează în 
acelaşi timp şi gimnastica de înviorare. 
 Se face PREZENŢA copiilor: se strigă catalogul grupei, fiecare copil îşi aşează fotografia la 
panou, se vor număra  copii absenţi. 

După ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am întâlnit 
Cine oare n-a venit? 

 
CALENDARUL NATURII: „A-nceput o nouă zi 
                                                 Cum e vremea azi copii?” 



 

Se precizează ziua în care ne aflăm, se aminteşte ce zi a fost ieri, ce zi va fi mâine, luna, anul 
în care ne aflăm. 
Se lucrează la panou: 
- în ce anotimp suntem? Care sunt lunile anotimpului Primăvara? (prezentarea celor 4 anotimpuri) 
- ce zi a săptămânii este astăzi? 
- ce zi a fost ieri? 
 - ce zi va fi mâine? 
- în ce lună suntem? 
 
  
Discutăm pe tema: ,,Salutare, primăvară, timp frumos, bine ai venit!’’  

 Educatoarea le cere să spună tot ce le vine în minte când rostesc cuvântul “primăvară”. 
Apoi le îndrept atenţia spre centrul tematic unde am descoperit un coşuleţ care a fost lăsat de un 
musafir surpriză împreună cu o scrisoare în care le transmite copiilor că trebuie să descopere 
darurile primăverii  prin rezolvarea unor sarcini, pentru a descoperi cine este. 
              Le-a sugerat copiilor să joace jocul „Darurile primăverii” pentru  a-i arăta cât de isteţi 
sunt.  

Cu ajutorul jocului cu text şi cânt:,, Vine primăvara !’’, se face tranziţia către centrele de 
interes puse la dispoziţia copiilor. 

• Artă: copiii infaşoara hartia creponata pe crengute; 
• Bibliotecă: preşcolarii trasează elemente  grafice , decorând rochiţa Zânei Primăvara’’ 

 
• Construcţii: preşcolarii realizează castelul Zanei Primăvara prin îmbinări şi suprapuneri ale 

pieselor de construcţie. 
Se părăseşte sala de grupă cu jocul cu text şi cânt ,, Vine primăvara!’’şi se revine în acelaşi mod, 
după ce a fost aşezat mobilierul şi distribuit materialul pentru activitatea practica  cu tema „Tablou 
de primăvara”. 
 Pentru momentul distractiv copiii au pregătit un  dans: ,,Valsul fluturilor’’ şi jocul distractiv ,, 
Bucheţele, bucheţele’’. 
        La sfârşitul activităţii se fac aprecieri asupra participării copiilor la activitate ,dupa care vor 
părăsi sala de grupa intonand cantecelul,, Fluturaşul meu’’. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
SECVENŢELE 
ACTIVITĂŢII 

 
 
conţinutul instructiv educativ 

 
STRATEGII DIDACTICE 
 

 
 
evaluare 

metode şi 
procedee 

mijloace de 
invatamant 

forme de 
organizare 

 
1. Moment 
organizatoric 

 
• Pentru buna desfăşurare a activităţii voi 
face pregătirile necesare: voi aranja 
mobilierul şi voi pregăti materialul didactic 
înainte de intrarea copiilor în sala de grupă. 
 

    

 
2. Captarea 
atenţiei 

 
 „Dimineaţa a sosit 
Noi la grădiniţă am venit 
În semicerc ne aşezăm 
Cu toţii să ne salutăm. 
A-nceput o nouă zi 
Bună dimineaţa copii 
Bună dimineaţa d-na educatoare.” 
 
Prezenta : 
După ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am întâlnit 
Cine oare n-a venit? 
 
Calendarul naturii: 
 
Se lucrează la panou: 
- în ce anotimp suntem? Care sunt lunile 
anotimpului Primăvara? (prezentarea celor 4 

 
conversaţia 

 
invitat surpriză, 
bagheta magică, 
calendarul naturii 

 
frontal 

 



 

anotimpuri) 
- ce zi a săptămânii este astăzi? 
- ce zi a fost ieri? 
 - ce zi va fi mâine? 
- în ce lună suntem? 
Tranzitie: ,,La lectii cuminti sa stam,lucruri 
bune sa invatam’’ 

 
3. Reactualiza 
rea cunostintelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

Copiii se indreaptă către centrele de interes 
deschise.După intuirea materialelor se 
formeaza grupele de lucru. 
•Artă: copiii infăşoară hârtia creponată pe 
crengute  
Bibliotecă: preşcolarii trasează elemente  
grafice , decorând rochiţa Zânei Primăvara’’ 
 
Construcţii: preşcolarii realizează castelul 
Zanei Primăvara prin îmbinări şi suprapuneri 
ale pieselor de construcţie. 
•Cu ajutorul cantecului: ,, Vine 
primavara’’se face tranziţia către  
urmatoarea activitate. 
 
• Se poartă o discuţie introductivă cu copiii 
despre un invitat surpriză care a lăsat o 
baghetă magică şi un puzzle sub care vor 
descoperi chipul invitatului surpriză, cu 
condiţia să treacă mai multe probe de 
cunoştinţe. 
• Sunteţi împărţiţi în 2 echipe: Florile si 
Buburuze. Cum vouă vă place cel mai mult 
să vă jucaţi, m-am gândit să desfăşurăm 
activitatea de astăzi pe baza unui puzzle. 
• După cum observaţi, puzzle-ul este format 
din 4 piese de joc, iar sub piese se află o 

 
expunerea 
exerciţiul 
 
explicaţia 
 
 
exerciţiul 
explicaţia 
 
 
 
exerciţiul 
explicaţia 
 
 
 

 
Flori, fluturi, 
modelul educatoarei, 
coşuleţe 
 
 
 
jocuri de construcţie 
 
 
 
 
 
jetoane 
 
 
 
 
 

 
frontal 
 
 
individual 
 
pe grupuri 
 
 
 
 
 
 
 

 
aprecieri 
individuale 
 
 
 
aprecieri 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

imagine pe care o vom descoperi la 
momentul respectiv. 
 
• Anunţ copiii că vom desfăşura câteva 
activităţi interesante cu titlul: „Darurile 
primăverii’’ 
 

 
 5.Dirijarea 
invatarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le prezint obiectivele operaţionale, pentru 
fiecare domeniu de învăţare, pe înţelesul lor. 
• Explic celor mici regulile jocului şi 
demonstrez prin jocul de probă. 
• Pe piesa de puzzle nr.1 scrie: „Eu spun 
una, tu spui multe!- denumeşte , alintă’’ 
• copilul indicat prin intermediul unei 
baghete denumeşte imaginea de pe jeton, 
găseşte apoi forma de plural, alintă cuvântul. 
                  
• Pe piesa de puzzle nr. 2  scrie:  
„DESPARTE ÎN SILABE” 
• un copil din prima echipă extrage un jeton 
din plic, numeşte imaginea reprezentată pe 
jeton, desparte cuvântul în silabe, stabilind 
numărul de silabe; copilul din a doua echipă 
alcătuieşte o  propoziţie pe baza imaginii 
respective stabilind numărul cuvintelor din 
propoziţie. 
•Pe piesa de puzzle nr.3 scrie: „GHEMUL 
CĂLĂTOR” 
• alcătuiesc propoziţii despre anotimpul de 
primăvară. 
•Pe piesa de puzzle nr. 4 scrie: 
• Se fixează tema jocului: „Darurile 
primăverii” prin metoda piramidei, copiii 
având de aşezat începând de sus in jos, de la 

exerciţiul 
explicaţia 
 
demonstrarea 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul, 
explicaţia, 
învăţarea prin 
descoperire  
 
 

puzzle, imagini, 
bagheta magică, 
buline 
 
 
panou ,jetoane, 
buline 
 
 
 
 
 
 
 
 
ghem de aţă,  buline 

 
individual 
în grup 
 
 
 
 
 
individual 
 
Pe echipe  

 
 
 
 
 
aprecieri 
individuale, 
 buline 
 
 
 
 
aprecieri 
individuale, 
buline 
 
aprecieri 
individuale, 
buline 
 



 

stânga la dreapta pe baza ghicitorilor: 
copacul înflorit, apoi păsări călătoare, 
insecte şi in final flori de primăvară. 
  
•În final se descoperă sub puzzle Zâna 
Primăverii. 
• O bulină va fi oferită celei mai disciplinate 
echipe. 
• Câştigă echipa care are mai multe buline. 
• Se fac aprecieri asupra participării copiilor 
la activitate. 
• Se părăseşte sala de grupă cu jocul cu text 
şi cânt: „Vine  primavara!”. 
 
 

 
6. Asigurarea 
retentiei si a 
transferului 

 
DOS 
• Pentru că la activitatea anterioară am 
descoperit pe Zâna Primăverii, îi vom face o 
surpriză, arătându-i printr-un tablou de 
primavara că ştim totul despre ea. 
Se mentin aceleasi echipe,Florile si 
Buburuzele, copiii sunt aşezaţi in 
semicerc,fiecare echipă va primi cate un 
coşuleţ in care se afla materialul pentru 
realizarea tabloului. 
- intuirea materialului didactic; 
- intuirea modelului educatoarei; 
-explicarea şi demonstrarea modului de 
lucru,la semnalul educatoarei cele doua 
echipe vor începe lucrul. 
Se va evidenţia: 
- modul de utilizare a materialelor de lucru 
- încadrarea corectă a elementelor 

 
 
 
Conversaţia 
Explicatia  

 
 
 
panou 

 
 
 

 
 
 
aprecieri 
formative,  
buline 
 



 

compoziţionale în spaţiul de lucru. 
- Încălzirea muşchilor mici ai mâinii 
conform mişcărilor sugerate de poezia 
recitată în ritm lent de către educatoare: 
”Degetele-mi sunt petale  
Le deschid ca pe o floare 
Boboc- floare, boboc- floare 
Si apoi le rasfirăm  
Si la un pian cântăm 
Batem palmele de zor 
Să avem la lucru spor!’’ 
Copiii execută lucrarea , educatoarea îi 
urmăreşte şi le acordă ajutorul acolo unde 
este cazul. 
Tranzitie -,, Vine primăvara’’ 

Incheierea 
activitatii 

• Când lucrul este gata, invit copiii să facă 
un tur al galeriei, apreciind cu o bulină roşie 
lucrările care au respectat cerinţele date. 
• Lucrările vor fi puse la expoziţie 
• Mi-a plăcut cum v-aţi descurcat astăzi, dar 
vreau să ştiu ce aţi lucrat    
la activitatea practica? 
• Astăzi am  lipit „Tablou de primăvara”. 
• Fac aprecieri asupra lucrărilor şi a 
comportamentului copiilor la activitate. 
 

    
aprecieri 
stimulative 

 
 
  



 

 
391. METODE,MIJLOACE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 

 
  Prof. Iancu Constantina 

  Prof.Bolborici Maria 
  Grădinița cu program prelungit nr.1,Urziceni, jud.Ialomița 

 
           Uniunea Europeană a adoptat o serie de recomandări cu privire la promovarea în interiorul 
fiecărui stat european a unei educații care să cuprindă nu numai structural ci și în planul 
conținuturilor educaționale elemente de apropiere cum ar fi: 
    *Educația pentru democrație; 
    *Educația pe parcursul întregii vieți; 
    *Educație multiculturală. 
           Dimensiunea europeană în învățămantul preșcolar se poate realiza prin promovarea unor 
deziderate cum sunt: 
  -Cunoașterea și respectarea drepturilor copilului; 
  -Democrația (egalitate, libertate, dreptate); 
  -Realizarea integrării sociale; 
  -Formarea unui comportament tolerant care să stimuleze -întelegerea și cooperarea; 
  -Eliminarea discriminărilor de orice tip; 
  -Dezvoltarea capacității de interacțiune dintre copil și mediu; 
  -Susținerea și facilitarea accesului la acțiune comunitară; 
  -Asumarea de roluri și responsabilități în viața socială; 
  -Implicarea copiilor în rezolvarea problemelor vieții cotidiene; 
  -Cresterea capacității instituțiilor școlare de a participa la aplicarea politicilor europene. 
            Pentru a înțelege care este nivelul de cunoștințe al copiilor referitoare la UE(dupa activitățile 
pe care le-am desfașurat pe parcursul a 2 ani și ce doresc copiii să mai afle am recurs la metoda: 

Știu Vreau să știu Am învățat 

-Copiii știu că este o 
,,familie” formată din mai 
multe țări. 
-Cunosc drapelul UE. 
-Știu că țara noastra a fost 
primită în UE.-Că trebuie 
să avem mai multa grijă de 
natură.-Că putem face 
schimb de cunoștințe, 
impresii prin intermediul 
Internetului.-Că putem 
colabora la diferite 
proiecte europene 

-Ce face UE pentru copii? 
-Cum trăiesc copiii din alte 
țări?  
-Ce înseamnă terorism? 
-Cum va arăta țara noastra 
cand  vom fi mari?-Ce 
schimbări se vor produce?- 
Cum ne înțelegem cu alți 
copii?  
-Ce învață ei? 
-Ce trebuie să facă , ce 
responsabilități au în 
celelalte țări   ale UE 
copiii?  
-Ce drepturi au? 

-UE este preocupată de 
protejarea mediului; 
-UE susține cooperarea 
țărilor membre în vederea 
înlăturării poluării. 
-Toți europenii își doresc 
ca apa din lacuri și râuri să 
fie curată. 
-Copiii au înțeles că au 
drepturi la fel ca toți 
ceilalți copii din Europa. 
-UE dorește pacea în toate 
țările. 
-Toate popoarele luptă 
împotriva terorismului. 

 
STAD(metoda învățării pe grupe mici): 
-Se formează, prin numărare, grupuri mici, de patru copii. 
-Se anunță tema: “Drepturile copiilor” 
-Fiecare grup primește o fișa (în mijloc este desenat un copil).  
-Copiii trebuie să deseneze și să scrie în jurul copilului, care sunt drepturile copiilor sau care cred ei 
că sunt aceste drepturi (scrisul nu este obligatoriu). 
-Copiii dintr-un grup lucreaza utilizând culori diferite. 



 

 
Reguli: 
1.Copiii din fiecare grup discută între ei timp de 2-3 minute tema. Fiecare spune ce contribuție 
poate avea la realizarea temei. 
2.Copiii anunță rezolvarea sarcinii prin metoda “Creioanele la mijloc”(când termină fiecare copil 
pune creionul la mijlocul mesei iar cand toate creioanele sunt la mijloc înseamnă că acel grup a 
terminat). 
Fiecare grup realizează sarcina primită. 
 
Se analizează produsele prin : 
Turul galeriei, fiecare grupă prezintă ce a facut; se fac completări, corectări. 
Pentru a verifica cunoștințele însușite de copii despre UE am aplicat următoarele procedee: 
 a)  Harta conceptuală 
 b) Analiza ,,SWOT’’ 
 
a)Harta conceptuala 
Reguli: 
1.fiecare copil se gandeste ce a învatat din toate activitățile desfășurate și își fixează un anumit 
aspect pe care să-l reprezinte pe fișă. 
2.anunță terminarea temei prin metoda ,,Creioanele la mijloc” 
*Copiii rezolvă sarcina primită. 
*Fiecare copil ,,citește fișa”. 
*Se fac completari, aprecieri. 
*Copiii au redat, prin desen, că au învățat de la UE : 
   -Sa fie prieteni cu toți copiii; 
   -Să fie ecologiști, să iubească natura, animalele; 
   -Că au drepturi; 
   -Că pot calatori; 
   -Să ajute pe cei aflați în dificultate; 
   -Să planteze pomi, flori, să ingrijească parcurile. 
 
b.Analiza ,,SWOT’’ 
 
Metoda fiind cunoscută copiilor de la alte activități, mi-a fost ușor să o aplic la ,,Țara noastră, 
România parte din UE’’ 
 
Copiii și-au spus ideile, eu le-am reformulat și le-am notata în tabel: 

Puncte tari Puncte slabe 
-Să respecte drepturile copiilor. 
-Putem circula în alte țări. 
-Tata muncește în Italia și avem tot ce ne 
trebuie.  
-Cunoaștem drapelele altor țări. 
-Suntem mai mulți împotriva terorismului.  
-Suntem apărați de război. 
-Avem Euro pe care îi putem folosi în toate 
țările. 
-Toti trebuie să avem grijă de animale, de 
natură. 
-Trebuie să avem grijă de copiii săraci și de 
cei fără părinți, de bătrâni.  
-Avem mai multe informații. 

-Salarii mici, nu putem călători. 
-Nu cunoaștem limbi străine. 
-Părinții vor să plece să muncească în 
alte țări. 
-Nu toți oamenii care vin la noi în 
țară respectă legile din țara nostră: 
unii fură, ucid, mint, produc 
accidente. 



 

 
Oportunități Pericole (Amenințări) 

-Colaboram cu copii din alte țări. 
-Învțăm obiceiuri și tradiții din alte țări  
-Învățăm limbi străine. 
Putem învăța și locui în alte țări. 
-Avem Internet la grădiniță. 
-Putem să vedem cum lucrează copiii din 
alte țări și să le arătăm cum lucrăm noi. 
Putem colabora unii cu alții în diferite 
proiecte chiar dacă suntem din țări diferite.-
Avem calculator și mai multe jucării. 

-Gradinița mică. 
- Majoritatea oamenilor, a copiilor, 
nu îngrijesc animalele , nu îngrijesc 
orașul, nu îi ajută pe cei săraci sau pe 
cei bolnavi. 
-Nu toți copiii ajută oamenii aflați în 
dificultate.  
-Se aduc droguri în țară. 
 

 
Concluzii 
     Gradinița este o mica societate, un loc unde se poate practica educația europeană, un loc unde se 
asigură nu numai un volum important de cunoștințe, dar se și formează mentalități moderne, 
deschise. 
       Deși rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul nostru să ofere continuitate 
pe tot parcursul școlarității, astfel încât, peste ani, copiii noștri să poată fi cetățeni ai uniunii 
Europene, capabili să înțeleagă schimbările și să ia decizii înțelepte, adaptându-și comportamentul 
nu numai în beneficiul propriu, dar și în cel public și colectiv. 
 
 
  



 

 
392. PROIECT  DIDACTIC 

 
Profesor  Învăţământ  Preşcolar :  Negoescu  Mariana 

Grădiniţa ,,Strop De Rouă” Sector  4 Bucureşti 
 
GRUPA: Mică ,, Piticii  Voinicii” 
TEMA ANUALĂ: ,,Când ,cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Legume de primăvară - Ridichea” 
DOMENIUL  DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţǎ  (DŞ- Cunoaşterea mediului) 
TEMA ACTIVITATII:,, Ridichea - observare”. 
FORMA DE REALIZARE: : Activitate pe domenii experienţiale (ADE) 
FORME DE ORGANIZARE:  frontal; 
TIPUL ACTIVITĂŢII: dobândire de noi cunoştinţe 
SCOPUL  ACTIVITĂŢII:  -  formarea unor reprezentări corecte despre ridiche  , prin  exersarea  
                                                   analizatorilor vizual,  tactil, olfactiv şi gustative;     
                                                -  stimularea curiozităţii pentru   investigarea mediului  înconjurător. 
                                               
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 
 O1. Sǎ  descopere caracteristicile specifice legumelor de primăvară(ridichea) prin folosirea 
analizatorilor vizual, tactil, olfactiv. 
 O2. Sǎ  recunoască părţile componente ale ridichiei. 
 O3. Sǎ  respecte  reguli de igienă referitoare la consumarea acestei legume. 
 
 STRATEGII  DIDACTICE: 
 
       Metode şi procedee: -  explicaţia,   
                                          -  demonstraţia, 
                                          -  observaţia, 
                                          -  conversaţia. 
                                          -  expunerea. 
                                          -  problematizarea. 
 
      Materiale  didactice: un copil de la altă grupă îmbrăcat în ridiche, 2 coşuri cu legume de 
primăvară( ridichi, salată, ceapa verde, spanac, usturoi verde, ceapă roşie castravete,) 2 boluri 
transparente şi 1 bol pentru salata de primăvară, 1 ridiche în ghiveci, laptop, CD ,  imagini şi  planşe 
cu legume de primăvară, flipchard, un cuţit,un fund, 2 furculiţe, 1 lingură, sare, oţet,ulei, 1 pereche 
mănuşi, ridichi cu rădăcină, tulpină şi frunze, recompense – medalioane cu ridichi şi bomboane de 
ciocolată. 
    LOC DE  DESFĂŞURARE: sala de grupă. 
    DURATA: 15-20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

EVENIMENTELE 
ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUAREA 
 

 
1. Momentul 
organizatoric. 

Se asigurǎ condiţiile optime 
necesare desfǎşurǎrii activitǎţii:  

• aerisirea sǎlii de grupǎ; 
• aranjarea  scǎunelelor în 

semicerc; 
• pregǎtirea mesei cu  

materialul didactic. 
• introducerea copiilor în 

sala de grupă 

  

2.Reactualizarea 
cunoştinţelor. 

Voi purta o scurtǎ conversaţie 
despre ceea ce am învǎţat în zilele 
trecute ( legume de primăvară). 

 
 
Conversaţia 

 
 
Verificare oralǎ 

 
 
 
 
 
 
 
3. Captarea atenţiei 

Captarea atenţiei  se  face prin 
intrarea unui copil  mai mare  
îmbrăcat în ridiche cu un coş 
încărcat cu legume de primăvară. 
,,- Bună ziua dragi copii. Eu sunt 
Rodica Ridichea. Am venit la voi 
la grupă deoarece am auzit  că 
sunteţi copii  cuminţi, deştepţi şi 
vă plac activităţile din grădiniţă.” 
Educatoarea le spune copiilor că 
Rodica  Ridichea are un cadou 
pentru ei. Ea le  prezintă coşul cu 
legume şi începe să scoată câte o 
legumă pe care copii trebuie să o 
denumească. Fiecare răspuns va fi 
aplaudat. Pentru ridiche 
educatoarea spune o ghicitoare: 
 
,,Are frunze, lucru mare 
Rădăcina-i de mâncare. 
Roşie şi bucălată 
O amesteci în salată.”( Ridichea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verificare oralǎ 

4. Anunţarea temei şi 
a obiectiv elor. 

Educatoarea le spune copiilor cǎ 
astăzi  vor observa ridichea care 
este o legumă de primăvară şi vor 
învăţa din ce este alcătuită şi cum 
o putem folosi la mâncare.La 
sfârşitul activităţii  vor primi ca 
recompensǎ medalioane cu ridichi 
şi  bombonele de ciocolatǎ. 

Explicaţia  



 

5.Intuirea materialului 
didactic 
 
 
 

Copiii sunt întrebaţi ce materiale 
didactice se aflǎ pe mǎsuţǎ. 
Materialele expuse pe măsuţă 
sunt: un coş mare cu legume de 
primăvară ( ceapă verde,  usturoi 
verde, ridichi, salată, spanac, 
castraveti),  un cuţit, un fund de 
tocat,  laptop,  2 boluri  
transparente  cu ridichi 1 bol 
pentru salată,1 ridiche în ghiveci, 
2 furculiţe, sare, oţet,ulei, 1 
lingură, 1 pereche mănuşi. 

 
Conversaţia 
 
 
 
 

 
 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   6. Dirijarea     
      învǎţǎrii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Educatoarea  împarte copiilor 
toate ridichile cu rădăcină şi 
frunze din bolul transparent. 
 
Copii ce aţi primit ? 
 
Ce este ridichea? 
 
Ce culoare are ridichea? 
 
 
Hai să pipăim ridichile,cum sunt 
la pipăit ? 
 
Separat pe măsuţă educatoarea ia 
o ridiche şi demonsrează copiilor 
faptul că ridichea se rostogoleşte. 
 
Ce   formă are ridichea? 
 
Cu ce seamănă ridichea? 
 
 
 
De care parte a ridichiei ţin eu 
acum? 
 
Ce culoare au frunzele? 
 
 
Cum este frunza ridichii când o 
pipăim? 
Educatoarea  arată copiilor o 
ridiche în ghiveci o smulge  şi le-o 
arată.  
 
 
Care  parte de la ridiche se 
mănâncă? 
Priviţi rădăcinile, ce observaţi? 

Exerciţiul 
 
 Conversaţia 
 
Noi am primit o 
ridiche. 
Ridichea este o 
legumă. 
Ridichea are culoare 
roşie. 
 
Ridichile sunt tari. 
 
 
 
 
 
Ridichea are formă 
rotundă. 
 
Ridichea seamănă 
cu o minge, o bilă 
 
 
Acestea sunt 
frunzele. 
 
Frunzele au culoarea 
verde; acestea sunt 
crestate pe margine. 
Frunza este aspră 
 
Aceasta este o 
ridiche. 
 
 
Noi mâncăm 
rădăcina ridichi 
Pe suprafaţa ei se 
află nişte firişoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare curentǎ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educatoarea taie în faţa copiilor o 
ridiche de   coajă   şi le 
demonstrează faptul că ridichea 
are  coajă de culoare roşie  iar în 
interior miezul este de culoare 
albă.  
 Pe urmă educatoarea serveşte 
copii cu ridichi curăţate şi spălate 
pentru a fi gustate. 
 
În acest timp ce copii gustă  la 
laptop sunt vizualizate imagini cu 
prezentări power point despre 
ridiche. 
 
Ce gust au ridichile ? 
 
Sfat: Înainte de a fi consumate 
legumele trebuie spălate şi 
curăţate. 
Copii ridichile le consumăm cu 
coajă deoarece conţin multe 
vitamine. 

albe cu ajutorul 
cărora extrag hrana 
din pământ. 
Ridichea are o coajă 
roşie iar în interior 
are un miez de 
culoarea albă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridichile au gust 
bun, iute, acrişor. 
 
Înainte de a fi 
mâncate ridichile 
trebuie spălate bine 
şi curăţate. 

 
7.Obţinerea 
 performanţei. 
 
 

 Sinteza finală. 
Sinteza finală o voi efectua 
împreună cu copiii referindu-ne la 
părţile componente, însuşiri, locul 
unde creşte (grădină), cine o 
îngrijeşte (grădinarul), cum o 
îngrijeşte (o uda, curăţă 
buruienele din jurul ei ca să aibă 
soare, lumină), reguli de igienă 
referitoare la consumul acestei 
legume.Copiii vor realiza un 
puzzle din patru bucăţi ce  
reprezintă ridichea (2 puzzle A3, 
4-5 copii). 

 
 
Dialogul 
          Conversaţia 

 

 
8. Încheierea 
activitǎţii. 

În încheiere educatoarea găteşte o 
salată cu legume de primăvară. 
Se fac aprecieri frontale iar  copiii 
vor primi ca recompensǎ  
medalioane cu ridichi şi 
bomboane de ciocolatǎ. 

 
 
 Conversaţia. 

 
Recompense 
Aprecieri globale. 

  
 
  



 

393. PROIECT DIDACTIC 
 

Educatoare: Pop Anamaria Andreea 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 1 Vişeu de Sus 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                           

 
 
 
 
  



 

 
PROIECT DIDACTIC 

 
EDUCATOARE: Pop Anamaria Andreea 
UNITATEA: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1  Vişeu de Sus 
NIVELUL II: Grupa Ciupercuţelor 
TEMA DE STUDIU: „Cine şi cum planifică/organizează o activitate?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”De pe câmp, pe masa noastră - drumul bobului de grâu” 
TEMA  ACTIVITĂȚII : ”Prietenii unui bob de grâu” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE ( DLC+DOS) 
MIJLOACE DE REALIZARE: 
            ADE: DLC: „Prietenii unui bob de grâu” - povestirea educatoarei 
                               DOS: „Pâinea” -  activitate gospodărească 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi verificare de priceperi şi deprinderi 
FORMA DE EVALUARE: frontală, individuală 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

• Consolidarea capacității copiilor de a asculta o poveste în grup, de a se 
exprima oral în propoziţii şi dezvoltarea abilităţilor practice-gospodăreşti; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
• să identifice personajele poveştii; 
• să descrie pe baza poveştii ascultate transformările bobului de grâu în etapele 

succesive până la obţinerea făinii (semănatul grâului, seceratul, treieratul, 
măcinatul); 

• să recunoască elementele componente ale pâinii: făina, drojdia, apa, sarea; 
• să înţeleagă mesajul educativ al poveştii; 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: observaţia ,conversaţia, explicaţia, povestirea, problematizarea, demonstraţia, 
exerciţiul, piramida, jocul; 
 
Materiale didactice: macheta cu personajele poveştii, moara din polistiren,cuptor, făină, apă, 
drojdie, sare, tăvi, şerveţele, imagini pentru piramidă 
 
RESURSE              TEMPORALE: 90 minute 

                                 DE SPAȚIU: sala de grupă 

                                 UMANE: educatoarea, copiii grupei mari, 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar M.E.C.T.  2008; 
2. Lolica, Tătaru, Adina, Glava, Olga,  Chiș  Piramida cunoaşterii : repere 

metodice în aplicarea curriculumului preşcolar  Editura Diamant, Pitești, 
2014 

3. Odarca, Bout: Ghid metodic pentru elevi, studenți și profesori debutanți, 
Literatură , Limba română , Comunicare – învățământ primar și 
preprimar, Editura Ceconi , Baia Mare , 2014 

 
 
 
  



 

SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 
 
            Activitatea integrează două domenii experențiale DLC şi DOS 

Prin tranziția „1-2, 1-2, mergem toţi în pas vioi” copiii intră în sala de grupă unde vor avea 
parte de o surpriză: sala de grupă este parte din decorul unei poveşti. Pentru a înţelege mai bine de 
ce sala de grupă este decorată astfel, invit copiii să asculte povestea ”Prietenii unui bob de grâu”. 

Urmează redarea conţinutului poveştii pe baza machetei, până în momentul în care 
Furnicuţa cere ajutorul Greierelui şi Buburuzei să ducă sacii cu grâu la moară. Fiind refuzată din 
nou de cei doi prieteni, propun copiilor să o ajutăm noi pe Furnicuţă să ducă grâul la moară pentru 
a-l macina. La întoarcerea de la moară ne îndreptăm spre mese făcând trecerea la DOS prin 
tranziţia ”La moară”. 

Pe parcursul poveştii copiii vor imita seceratul şi treieratul grâului, încălzind astfel mâinile 
pentru activitatea gospodărească. 

Pe mese sunt pregătite materialele pentru aluat, iar pe baza reţetei, copiii vor pregăti aluatul. 
După ce este gata, fiecare copil îşi acoperă bolul cu un şerveţel magic pentru ca aluatul să dospească 
mai repede. Punem pâinile în tăvi şi le băgăm la cuptor. 

Pe versurile cântecului ”Brutarii” mergem la spălător, iar la întoarcerea în grupă propun 
copiilor să vedem ce s-a întâmplat cu Greierele şi Buburuza şi să ascultăm povestea în continuare. 

Fixarea cunoştinţelor se face prin metoda piramidei. 
Furnicuţa le multumeşte copiilor pentru ajutor şi le oferă recompense. 

 

 
 

DEMERSUL DIDACTIC 
 
EVENIMENTU
L DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

1. Moment 
organizatoric 
 

Asigurarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea activităţii: se aeriseşte sala de 
grupă şi se pregăteşte decorul grupei  

Amenajarea  
spaţiului  
educaţional 

 

2. Captarea 
atenţiei 

  Educatoarea prezintă o surpriză: un bob de 
grâu magic. 
Se iniţiază o scurtă conversaţie: 
„Despre ce învăţăm săptămâna aceasta?” 
(despre boabele de grâu) 
„Ce ştim despre boabele de grâu?” 
(se face făina din ele) 
„Vreţi să aflăm povestea acestui bob de grâu 
magic?” (Da) 

 
 
- observația  
 
- conversaţia 
 
 

Evaluare orală 
 
- cel puțin 90% 
dintre copii 
răspund corect 
la întrebările 
adresate de 
educatoare   
 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Educatoarea îi anunță pe copii că vor afla  
ce s-a întâmplat cu bobul de grâu ascultând 
împreună povestea ”Prietenii unui bob de 
grâu”. 
Se repetă titlul poveştii cu 2-3 copii pentru a 
ne asigura că cei mai mulţi dintre ei l-au 
reţinut. 

                 
- explicația 

Evaluare orală : 
- cel puţin 90% 
dintre copiii din 
grupă  vor reuşi 
să  reproducă 
titlul poveștii  



 

4. Dirijarea  
învăţării 

  Educatoarea expune povestea cu mimica și 
intonația necesară, ajutându-se de decorul 
grupei, machetă şi imagini ce reprezintă 
personajele povestirii: Furnicuţa hărnicuţa, 
Greierele şi Buburuza. 
    Conţinutul poveştii va fi expus 
urmărindu-se succesiunea momentelor 
principale. 
În timpul povestirii, educatoarea îi 
stimulează pe copii să imite seceratul şi 
treieratul grâului, încălzind astfel mâinile 
pentru activitatea gospodărească (DOS). 
Educatoarea întrerupe prezentarea textului 
poveştii în momentul în care Furnicuţa cere 
ajutor Greierelui şi Buburuzei să ducă grâul 
la moară, iar aceştia o refuză. 
Educatoarea propune copiilor să o ajute ei pe 
Furnicuţă, iar prin tranzitia „La moară” se 
face integrarea în povestire a activităţii 
gospodăreşti (DOS). 

- povestirea 
 
 
 
 
 
 
Problematiza-
rea 
 
 
 
 
 
- conversaţia 
 
- explicaţia 
 
 
 

     
 
   
 
 
 
 
 
 

5. Obţinerea 
performanţei 
 

De la moară copiii merg la mese unde sunt 
pregătite materialele necesare: făină, apă, 
sare, drojdie, şerveţele. 
- se intuieşte materialul; 
- se explică şi se demonstrează modul de 
lucru. 

 
- explicația 
 
- demonstrația 
 
 

Probă practică : 
- cel puțin 80% 
dintre copii vor 
modela aluatul 
pentru pâine. 
- aprecieri vb. 

6. Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului de 
cunoştinţe 

Prin tranziţia ”Brutarii” se revine la poveste 
pentru a afla finalul poveştii.  
Educatoarea le expune copiilor ultima parte 
a povestirii, insistând pe mesajul educativ al 
acesteia.  
 
Pentru  valorificarea textului se folosește 
piramida cu următoarele întrebări: 
 
1. Cine munceste cel mai mult in poveste? 
(Furnicuţa) 
2. Care sunt cei doi prieteni ai Furnicuţei? 
(Greierele şi Buburuza). 
3. Care sunt etapele bobului de grâu până 
să ajungă la moară?” 
( semănat , secerat, treierat) 
4. De ce ingrediente avem nevoie pentru 
aluat?(făină, drojdie, apă, sare) 

 
 
 
 
 
 
- povestirea 
 
 
- conversația 
 
 
- piramida 
 
 
 

Proba 
aplicativă : 
 
- se consideră 
că 80% din 
copii rețin 
mesajul 
poveștii.                            
    
Proba  practică: 
 
-cel puțin 80% 
dintre copii vor 
intui corect 
imaginile 
pentru 
realizarea 
piramidei. 

7. Încheierea 
activităţii 

 Se fac aprecieri generale şi individuale 
referitoare la modul de participare la 
activitate şi la felul cum s-au comportat în 
timpul activităţii 

 
- conversația 
 
 

Aprecieri 
verbale 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
                                 
                        PRIETENII UNUI BOB DE GRÂU 
        Într-o zi frumoasă de primăvară, trei prieteni se plimbau prin câmp: Furnicuţa hărnicuţa, 
Greierele şi Buburuza. În timp ce hoinăreau împreună, Furnicuţa găsi un bob mic de grâu. Fără să 
stea prea mult pe gânduri şi harnică de felul ei, ea lua bobul şi se gândi ce să facă cu el. 
      - Am să-l plantez, spuse ea fericită! Cine mă va ajuta să plantez bobul acesta de grâu? 
      - Eu nu! zise Greierele. 
      - Nici eu! zise Buburuza. 
      - Atunci îl voi planta eu! zise Furnicuţa cea harnică. E păcat să se piardă! Şi aşa a făcut. 
        În curând grâul a crescut înalt, frumos, cu spice galbene ca razele soarelui. 
      - Grâul este copt! zise Furnicuţa prietenilor săi. Cine mă va ajuta sa îl secer? 
      - E prea cald! zise greierele. 
      - Da, ai dreptate! se grăbi să răspundă Buburuza. Nu vom reuşi pe căldura aceasta! 
      - Atunci îl voi secera eu, zise Furnicuţa! Şi harnică din fire, se şi apucă de treabă. 
      După ce grâul a fost gata secerat, Furnicuţa întrebă din nou: 
      - Cine mă va ajuta sa treier grâul acesta? 
      - Nici gând! zise Greierele! Nu pot azi! Am concert cu brotăceii pe lac! 
      - Nici eu nu pot! Am ceva mai important de făcut! zise Buburuza. 
      - Atunci îl voi treiera tot eu! îşi zise Furnicuţa tare dezamagită. 
       Dupa ce grâul a fost treierat, Furnicuţa a întrebat din nou: 
      - Cine mă va ajuta să duc grâul acesta la moară? Haideţi vom face o pâine mare şi o vom mânca 
împreună! 
      - Îmi pare rău, azi nu am timp, însă promit că te voi ajuta data viitoare! zise greierele. 
      - Şi eu sunt tare, tare ocupată se grăbi să răspundă buburuza. 
      - Bine, nu-i nimic! Îl voi duce tot eu, zise Furnicuţa şi se porni cu sacii grei la drum. 
A dus grâul la moară, a cernut făina şi a făcut din ea o pâine mare, frumoasă, rumenă şi moale de îţi 
era mai mare poftă să o mănânci. Când totul a fost gata, simţind mirosul din jur, Greierele şi 
Buburuza şi-au făcut prezenţa la casa Furnicuţei şi ca şi cum nimic nu    s-ar fi întâmplat, cei doi 
întrebară: 
      - Cu ce te putem ajuta dragă  prietenă? 
      - Ei bine, acum nu mai aveţi la ce! Eu am frământat aluatul, apoi am copt pâinea şi acum totul 
este gata! Ia priviţi ce bine mi-a ieşit! 
      - Într-adevăr dragă prietenă, dar hai să vedem cum e, zise Greierele! 
      - Şi eu aş vrea să gust puţin, zise Buburuza! 
      - Nu, nu, dragii mei prieteni! Cine munceşte singur, singur primeşte şi răsplata! Doar eu voi 
mânca din această pâine! Şi asta a făcut! Iar cei doi se întoarseră ruşinaţi şi lihniţi de foame, fiecare 
la casele lor, pierzând astfel, pe lângă o masă bună şi o prietenie frumoasă cu Furnicuţa! 
  



 

 
394. „ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

 
Prof.înv.preşcolar  Ungureanu Corina 

Prof.înv.preşcolar  Tătaru Cristina 

 

Motto “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi 
satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să 
intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e 
secretul marilor literaturi pentru copii.”(George Călinescu). 

 Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii personalităţi, fiind una din 
cele mai mari producătoare de valori umane, sociale şi educaţionale.  
 Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. 
Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o 
formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce 
se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime. 
 Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor de 
exprimare a creativităţii. Pornind de la memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a 
cuvintelor, expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real, dar şi cu 
sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a preşcolarului de a inventa, de a crea 
în materie de comunicare. 
 Dar pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre 
poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi 
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă  
 Sarcina prioritară a educatoarei rămâne aceea de a identifica de timpuriu, din marea masă a 
copiilor de 5-7 ani, pe aceia care dispun de potenţial creativ într-o mai mare măsură şi de a-i 
îndruma, încuraja în demersul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a operelor literare 
valoroase, din literatura pentru copii. 

Tocmai acest lucru îşi propune acest opţional. 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII OPŢIONALE 

 Activitatea opţională se planifică o dată pe săptămână, iar durata activităţii nu depăşeşte 
durata normală a unei activităţi pe domenii experienţiale (aprox. 35 min.). 
 Se lucrează cu un grup de 20 preşcolari. 
 Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de resursele 
materiale existente, de nivelul grupei de copii, durata de timp pentru care este gândit opţionalul, 
particularităţile individuale ale copiilor. 
 Modalităţile de evaluare prin care se finalizează acest opţional sunt: 
* concursuri de creaţie la nivelul grupei, al grădiniţei, al comunităţii locale sau concursuri naţionale 
pentru preşcolari; 
* spectacole cu dramaţizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi ori după textele create 
de preşcolari; 
* o culegere de texte create de copii. 
DURATA OPŢIONALULUI: 1 an şcolar 
GRUPA: mare 
TIPUL: opţional la nivelul mai multor domenii: „Domeniul limbă şi comunicare”, „Domeniul om 
şi societate”, „Domeniul stetic şi creativ”. 
STRATEGII DIDACTICE: 
* Metode didactice: conversaţia, expunerea, povestirea, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, 
brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol. 



 

*  Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: cărţi cu poezii, poveşti, desene ale copiilor, 
creioane colorate şi acuarele, costumaţie pentru dramatizări, calculator şi imprimantă, panouri 
publicitare. 
*  Forme de organizare: cu întregul grup, pe grupuri mai mici, individual.            
OBIECTIVE CADRU 
I. Educarea sentimentelor de dragoste pentru literatura română şi universală pentru copii 
II. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral 
III. Educarea sentimentului de apreciere pentru munca de creaţie 
IV. Educarea simţului estetic, stimularea imaginaţiei creatoare 
V. Trezirea conştiinţei şi a valorii de sine 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
1. Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului acestora 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
1.1 Să asculte cu atenţie un 

text citit sau povestit 
- audierea unor texte literare înregistrate pe casete audio; 

1.2 Să înţeleagă conţinutul 
unui text literar audiat sau 
citit 

- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor şi 
expresiilor necunoscute; 

- exerciţii de identificare a celor mai importante 
momente din desfăşurarea acţiunii unui basm, 
poveste, povestire; 

- exerciţii de ordonare a momentelor principale dintr-
un text narativ, urmărind succesiunea logică; 

1.3 Să aprecieze comporta-
mentul personajelor 

- exerciţii de identificare a personajelor (pozitive, 
negative); 

- identificarea, cu ajutorul educatorului, a trăsăturilor 
fizice şi psihice ale personajelor principale; 

- exerciţii de exprimare a opiniilor proprii în legătură 
cu comportamentul personajelor. 

 
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
2.1 Să “citească” imagini - exerciţii de citire a imaginilor şi de integrare a 

acestora în text; 
- exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare 

firului epic dintr-un text; 
2.2 Să formuleze întrebări şi 

răspunsuri în legătură cu 
textul audiat 

- formularea de întrebări legate de conţinutul textului; 

2.3 Să prezinte conţinutul 
textului literar 

- exerciţii de povestire şi repovestire a textelor studiate; 
- dramatizări, joc de rol; 
- exerciţii de memorare şi recitare a versurilor; 

2.4 Să creeze noi texte pornind 
de la un text cunoscut 

- exerciţii orale de creare a unui scurt text cu început 
sau final dat. 

 
3. Dezvoltarea interesului pentru lectură 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
3.1 Să manifeste grijă şi 

interes pentru carte, ca 
obiect de valoare; 

- prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi; 
- vizite la biblioteca şcolii şi la o bibliotecă din oraş; 
- organizarea unei colecţii de cărţi ilustrate. 

3.2 Să manifeste atitudine 
pozitivă faţă de lectură; 

- concursuri pe teme date; 
- realitarea unor momente artistice. 

 



 

4. Dezvoltarea capacităţii de reprezentare ale unor secvenţe ale poveștilor prin desene 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
4.1 Să redea prin desene 

proprii personajele, 
respectiv acţiunile acestora 
şi să le interpreteze verbal. 

- exerciţii de însuşire a reprezentării expresiei unui chip ( 
bunătate, răutate, bucurie, tristeţe); 
- exerciţii de folosire a tonurilor reci pentru redarea 
gravităţii unei situaţii şi a tonurilor calde pentru a sugera 
liniştea; 

4.2 Să redea prin desen 
punctul culminant al 
textului audiat: 

- exerciţii de intuire a unor imagini, prezentări Power 
Point care ilustrează secvenţe din povestire; 
- exerciţii de surprindere prin formă şi culoare 
momentul/acţiunea cea mai sugestivă a textului; 
- exerciţii de povestirea reciprocă, între colegi a desenelor 
realizate. 

4.3 Să manifeste interes şi 
plăcere pentru lectura 
textelor literare, pentru 
redarea lor in lucrări 
plastice: 

- propuneri pentru lecturarea unor texte îndrăgite; 
- realizarea unei biblioteci a grupei, cu îndeplinirea 
rolului de ,,bibliotecar”  
- întocmirea de caiete de ,,lectură desenată”. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1) Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3  la 6/7 ani, M.E.C.T. 2008 ; 
2) Revista Învăţământul preşcolar, nr.3-4/2010; 
3) „Curriculum pentru discipline opţionale”, Bucureşti, 2000; 
 
 

395.PROIECT DIDACTIC 
”OMUL VESEL, OMUL TRIST” 

 
Ed. Pătraşcu Diana Andreea 

Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, Dâmboviţa 
 

Grupa: mare 
Tema : „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?” 
Denumirea: DLC: Educarea limbajului  
Tema activităţii: Joc didactic:”Omul vesel, omul trist”– formare de propoziţii;  
Tipul activităţii: consolidare  de cunoştinţe şi deprinderi  
Scopul activităţii: consolidarea capacităţilor de a alcătui propoziţii utilizând cuvinte sugerate de 
imagini; stimularea inteligenţei emoţionale; 
                                                      
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
-să denumească imaginea de pe jeton identificănd emoţiile sugerate; 
-să formuleze propoziţii corecte gramatical relatând propriile emoţii; 
-să completeze propoziţia începută cu mai multe cuvinte; 
-sa precizeze, comparând durerile fizice si cele sufleteşti, emoţiile plăcute şi cele neplăcute. 
Sarcina didactică: alegerea jetonului, denumirea imaginii acestuia identificând emoţia, alcătuirea 
de propoziţii, aşezarea acestuia la locul potrivit.  
Elemente de joc: mânuirea materialului, mimarea emoţiilor, surpriza, încurajarea, recompensa, 
aplauze. 
Regulile jocului: Pe rând, fiecare preşcolar, anunţându-se va extrage un jeton, va denumi imaginea, 
va identifica emoţia sugerată, va forma o propoziţie şi  va aşeza jetonul la locul potrivit.  
Pentru răspunsul corect, va primi, drept recompensă, o faţă veselă. 
Complicarea jocului se va realiza prin completarea propoziţiei începute cu mai multe cuvinte. 



 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, jocul, lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în 
perechi, observaţia, turul galeriei. 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: jetoane cu imagini,imagini cu feţe vesele, feţe triste, fotografii 
şi imagini cu persoane şi personaje vesele şi triste, cântece vesele şi triste, calculator, fişe de lucru, 
cariocă, fragmente literare, stimulente. 
 Forma de organizare: frontală      
   MATERIAL BIBLIOGRAFIC:    

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), MEC. – 2008 
• Elias, Maurice J.,Tobias, Steven E., Friedlander , Brian S.,(2007).Inteligenţa 

emoţională în educaţia copiilor. Bucureşti. Editura Curtea Veche 
• Ştefan, C. A., Kallay E. (2010). Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la 

preşcolari. Cluj-Napoca.  Editura ASCR.  
 
 

DEMERSUL DIDACTIC 
 

 
 

EVENIMEN- 
TE 

DIDACTICE 

 
 
 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 

 
STRATEGII DIDACTICE 

 
EVALUA

RE 
METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DE 
ÎNVĂŢĂ-
MÂNT 

FORMA 
DE 
ORGANI
ZARE 
 

1. Moment 
organizatoric 

  Vor fi asigurate condiţiile 
necesare desfăşurării optime 
a activităţii: 
- se vor pregăti mijloacele de 
învăţământ necesare 
desfăşurării activităţnecesare 
desfăşurării activităţii; 

 
 
 
Conversaţia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frontal 

Observarea 
comporta-
mentului 
iniţial. 

2. Captarea 
atenţiei copiilor 

  Se prezintă copiilor un cd.  
Rulează prezentarea PPT cu 
mesajul unui copil trist. 

Conversaţia 
Explicaţia 

 
cd 
 

 
 
 

Răspunsuril
e date 
Observarea 
comporta-
mentului 
nonverbal 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

       Se anunţă sarcinile şi 
modul de realizare al 
acestora: copiii vor trebui să 
formeze propoziţii corecte, 
să identifice emoţia specifică 
fiecărei imagini, să o aşeze 
la locul potrivit.  

Conversaţia 
Explicaţia 
 

  observarea 
comporta-
mentului 

4. Dirijarea 
învăţării 
(a procesului de 
consolidare a 
cunoştinţelor şi 

            La centrul Bibliotecă 
se va desfăşura jocul „Omul 
vesel, omul trist”. Pe rând, 
fiecare preşcolar, anunţându-
se va extrage un jeton, va 

Explicatia 
Conversaţia 
 
 
Exerciţiul 

jetoane, 
imagini  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

deprinderilor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

denumi imaginea, va 
identifica emoţia sugerată, 
va forma o propoziţie şi  va 
aşeza jetonul la locul 
potrivit.  
Pentru răspunsul corect, va 
primi, drept recompensă, o 
faţă veselă. 
În cadrul jocului de probă, 
educatoarea prezintă copiilor  
o imagine cu un personaj 
trist (Fetiţa cu chibriturile) si 
un personaj vesel( 
Cenusareasa la bal)şi 
analizează împreună starea 
sufletească pe care acestea o 
exprimă.  
Se va solicita aşezarea 
imaginilor  în drepul omului 
vesel sau omului trist, dupa 
caz, motivând alegerea 
facuta : 
Fetiţa cu chibriturile este 
tristă pentru că: nu are 
mamă, nu are casă, tata o 
bate, îi este frig, îi este 
foame, de Crăciun nu 
primeşte nimic etc. 
Cenuşăreasa este veselă 
deoarece a ajuns la bal, 
poartă o rochie frumoasă, 
prinţul dansează numai cu 
ea, toată lumea o admiră , 
mama si surorile nu o 
recunosc etc , după care 
urmează executarea 
propriu-zisă a jocului, 
fiecare copil aşeazând pe 
tablă sau panou imaginea pe 
care a primit-o argumentând 
alegerea. 
Complicarea jocului se va 
realiza prin completarea  
propoziţiei începute cu mai 
multe cuvinte.  

 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Conversaţia 
 
 
 
Demonstra-ţia 
Exerciţiul 
 
 
Explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
stimulente. 

 
 
În grupuri 
mici 
În perechi 
 
 
 
 
 
 
 
 
În grup 
 
Individual 
 
În perechi 
 

 
 
Observarea 
comporta-
mentului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comporta-
mentului 
 

5. Obţinerea 
performanţei 

 După finalizarea sarcinilor 
propuse, se vor oferi 
preşcolarilor fişe. 

Explicatia 
Exerciţiul 

 
Fişe de lucru 

 
În perechi 
 

Analiza 
produselor 
activităţii 

6. Evaluarea  
activităţii 

Evaluarea se realizează 
simulănd anumite stări : 
bucuria si 
tristeţea.(Exemplu: Esti 

 
Explicaţia 
 

 
 
 
 

 
 
Frontal 
 

Aprecieri 
scrise 
 
 



 

Scufiţa Roşie si te  întâlneşti 
cu lupul), prin adresarea 
unor întrebări de genul: 
-Ce trebuie sa facem pentru 
a transforma tristeţea în 
bucurie? 
-Ce culori s-ar potrivi pentru 
bucurie? Dar pentru tristeţe? 
-Copiii primesc două 
contururi de feţe omeneşti şi 
vor desena o faţă veselă şi 
una tristă. 
 Vor fi raportate rezultatele 
obţinute urmărind sarcinile 
şi obiectivele propuse. 

 
 
Lucrările 
realizate 

 
 

 
 
Analiza 
produselor 
activităţii 

7. Aprecieri şi 
recomandări 

Se vor emite aprecieri asupra 
felului în care copiii 
preşcolari au participat la 
activitate, se fac aprecieri 
asupra jocului, se realizeaza 
o expozitie cu feţe vesele si 
triste, copiii primesc 
stimulente. 

Conversaţia  
Stimulente 

 Aprecieri 
verbale. 

 
  



 

 
 

396. PROIECT DIDACTIC 
“ASTĂZI NOI SUNTEM ŞCOLARI” 

 
Prof. Scărlătescu Elena 

                                                                       Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, jud. Dâmboviţa 
 
Tema săptămânii : “La revedere, grădiniţă!” 
Tema zilei: “Astăzi noi suntem şcolari”  
Tipul activităţii: verificare  de cunoştinţe şi deprinderi  
Forma de organizare: activitate integrată  
CATEGORII  DE ACTIVITĂŢI: 
ADP: 
Rutine:     
Întâlnirea de dimineaţă: 
 “Clopoţelul sună!” 
  Servirea micului dejun – deprinderi de igienă şi autoservire 
 „Ce idee genială!” – deprinderea de a lua decizii în grup 
Tranzitii: 
 „În rând ne aşezăm/ În clasă să intrăm!” şi „În rând ne aşezăm / În recreaţie să plecăm!”- exerciţii 
de mers 
„Ora-i de plecat la şcoală”   - cântec                 
ADE: 
DS: Activitate matematică: “De-a şcolarii” – joc didactic 
DOS: Activitate practica: “Cartea de abecedar” –confecţionare (ARTĂ) 
ALA I: 
Bibliotecă: “Ştim să scriem frumos?” – antrenament grafic; 
Construcţii: „Şcoala din cartier” – construcţii din LEGO 
Artă: Activitate practică 
ALA II: „La revedere gradiniţă!” cântece şi poezii    
SCOPUL ACTIVITATII:  
 -Verificarea cunoştinţelor matematice referitoare la numeraţia în concentrul 1-10; 
 -Consolidarea unor cunoştinţe şi deprinderi practice însuşite anterior ; 
 -Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi  comunicare, stimularea interesului pentru activitatea de 
şcolar  şi a spiritului competitiv. 
OBIECTIVE  
La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili să: 

- să raporteze corect cantitatea la număr; 
- să recunoască locul unui număr în şirul numeric, precizând vecinii acestuia; 
- să compună şi să rezolve probleme de adunare şi de scădere cu 1-2 unităţi în limitele 1-10; 
- să utilizeze un limbaj matematic adecvat; 
- să găsească soluţii la problemele care apar în timpul desfaşurării jocului; 
- să colaboreze în realizarea unei sarcini comune; 

STRATEGII DIDACTICE: 
           Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, brainstorming, 
 jocul, lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în perechi;   
            Mijloace de învatamant: 
 Ghiozdanul şcolarului, caiete etichetate cu prenumele copiilor, ecusoane, stimulente surpriză, 
carnetul de note, fişe de lucru, jetoane cu cifre şi semne matematice, Lego, lipici, cartoane colorate, 
foi de desen, imagini cu rechizite ale şcolarului.   
 



 

        Sarcina didactică:  
Numeraţia în limitele 1-10 (raportarea numărului la cantitate, aspectul cardinal şi ordinal al 
numerelor, compunere şi rezolvare de probleme – adunare şi scădere cu 1-2 unităţi): 
-să pregătească ghiozdanul cu rechizite conform legendei (raportarea numarului la cantitate si a 
cantităţii la număr) 
-să rezolve sarcini din cartea de matematică de la o anumită pagină (compararea grupelor de 
elemente, completarea şirului numeric, rezolvarea de probleme ilustrate, descompunerea numerelor) 
pe bază de suport intuitiv. 
        Elemente de joc: 
Surpriza, încurajarea, recompensa, aplauzele, versurile, clopoţelul 
        Regulile jocului:  
        Copiii ascultă cu atenţie sarcina; copilul desemnat formulează răspunsul; raspunsurile corecte 
sunt recompensate cu buline în carnetul de elev; răspunsurile incomplete/greşite pot fi completate 
/corectate de colegi 
Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupe           
                                                                                        
DURATA ACTIVITĂŢII: 1 zi 
                                                          
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:    
 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), MEC. – 2008 
 

SCENARIUL ZILEI 
 

Întâlnirea de dimineaţă: 
Copiii vor intra în sala de grupă şi  vor lua loc pe pernele aşezate pe covor. 
Salutul se va realiza prin versurile următoare: „Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În 

cerc să ne adunăm/ Cu toţi să ne salutăm!” 
 Prezenţa este realizată tot prin intermediul unor  versuri: „După ce ne-am adunat/ Şi frumos 

ne-am salutat/ Colegii ne-am întalnit/ Cine oare n-a venit?”.  
Calendarul naturii. Într-o scurtă discuţie cu copiii se vor prezenta cateva aspecte ale vremii, 

alegându-se simbolurile potrivite. Se vor asocia aceste aspecte începutului anotimpului vara. 
  Noutatea zilei o reprezintă  un ghiozdan abandonat pe hol şi o scrisoare din partea unui elev 
care nu ştie cum să se pregatească pentru şcoală. Prin intermediul acestei scrisori copiii află despre 
modul în care se va desfăşura activitatea întregii zile.  

Tranziţia catre sectoarele de activitate se  va realiza prin cântecul „Ora-i de plecat la 
şcoală” 
          În sectorul Bibliotecă vor lucra pe fişe individuale, realizand diferite semne grafice însuşite 
anterior pentru a realiza caietul şcolarului. 
           În sectorul Construcţii vor construi din Lego şcoala din cartier cu elemente de identificare: 
strada, blocurile din vecinătate, curtea cu gardul  împrejmuitor.       
            În sectorul Artă, preşcolarii vor desfaşura activitatea practică cu tema „Cartea”. 
Prin rezolvarea tuturor sarcinilor din centrele de interes, copiii vor arăta că sunt pregătiţi pentru 
şcoală şi vor realiza, totodată, o parte din materialul necesar desfaşurării jocului didactic matematic. 
        Rotaţia se va face astfel încât toţi copiii să participe la sectorul Artă, pentru a realiza tema 
activităţii practice. 
Tranziţia către activitatea matematică se va realiza prin recitarea unor versuri. 
       Evaluarea activităţii se va realiza frontal, prezentându-se toate produsele activităţilor. 
       Ziua se va încheia cu  un moment artistic 
 
 
 
  



 

DEMERSUL DIDACTIC 
 

 
Evenimente 
didactice 

 
Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice  
Evaluare 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

 

 Moment 
organizatoric 

  Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii: 
- se va aerisi sala de grupă 
- se vor pregăti materialele necesare 
Copiii vor intra în sala de grupă şi vor saluta asistenţa 

 
Conversaţia 

  
 
 
 
 

 Captarea 
atenţiei 
copiilor 

Pe covor copiii vor găsi nişte „carneţele” pe care sunt scrise numele lor si 
un număr în limitele 1-9. Fiecare copil işi va căuta numele şi apoi se va 
aşeza pe scaun în ordinea numerelor de la 1 la 9, după culoare. Acesta va 
constitui un prilej de a se forma şirul crescator şi descrescător şi de a se 
trece la anunţarea scopului activităţii . 

 
Conversaţia 
 
Explicaţia 

 
Carnete individualizate cu 
nume şi număr 

 
Observarea 
comporta-
mentului 
nonverbal 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

       Se anunţă tema şi titlul jocului didactic matematic care se numeste 
„De-a şcolarii”. Prin joc se va  verifica dacă preşcolarii sunt pregătiti să 
meargă la clasa pregătitoare.  

 
Explicaţia 
Conversaţia 

 Observarea 
comporta-
mentului 

 Dirijarea 
învăţării 
(desfăşurarea 
jocului 
didactic) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicarea jocului  
Se vor preciza, la modul general, sarcinile pe care le vor avea de 
rezolvat, se vor stabili regulile care trebuie respectate şi se vor 
enumera modalităţile prin care vor fi recompensaţi copiii care 
răspund corect. 
 Executarea jocului de probă 
După explicarea sarcinilor de joc şi precizarea regulilor , se va 
organiza un joc de probă. 
Executarea propriu-zisă a jocului 
Pe parcursul activităţii se vor rezolva urmatoarele sarcini: 
- raportarea numărului la cantitate şi a cantităţii la număr; 
-compararea grupelor pentru stabilirea relaţiei cantitative: mai multe, 
mai puţine sau tot atâtea; 
-completarea şirului numeric;  
-descompunerea unor numere; 
-rezolvarea unor probleme ilustrate; 

Explicatia 
Conversaţia 
Exerciţiul 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghiozdanul şcolarului, 
Rechizite 
Necesarul de rechizite din 
ghiozdan sub forma unui 
tablou cu simbolul fiecărui 
obiect şi cifra 
corespunzătoare numărului de 
rechizite ce trebuie introduse 
în ghiozdan 
Clopoţel 
Carte format A3 cu file 
numerotate de la 1 la 10, pe 
care sunt prezentate sarcini de 
rezolvat 

 
Observarea 
comporta-
mentului 
Analiza 
raspunsurilor 
copiilor 
Observarea 
modului în care 
rezolvă sarcinile 
 
 
 
 



 

 Obţinerea 
performanţei 

  În complicarea jocului se vor rezolva sarcinile: 
-completarea unei  pagini goale din carte cu diverse sarcini de matematică; 
-rezolvarea unor sarcini matematice fără suport intuitiv (vecinii cifrelor, 
probleme de adunare sau scădere, numere mai mari sau mai mici decat un 
număr dat) şi se va completa pagina goală din cartea de matematică prin 
propuneri ale copiilor referitoare la conţinutul de sarcini posibile pentru 
aceasta pagină. 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Problematizarea 
Brainstorming-ul 

Carte format A3 cu file 
numerotate de la 1 la 10, pe 
care sunt prezentate sarcini de 
rezolvat 
Clopoţel 
 

Observarea 
modului in care 
rezolva sarcinile 
Analizarea 
raspunsurilor din 
perspectiva 
concordanţei cu 
sarcina data 
(creativitatea 
gândirii) 

 Evaluarea  
activităţii 

Fiecare copil îşi verifică numărul de stimulente primite în carnet. 
Copiii vor fi recompensaţi cu o diplomă de matematician. 

Conversaţia 
 

  
 

Încheierea 
activităţii 

Se emit aprecieri asupra modului în care preşcolarii au participat la 
activitate şi se fac recomandări pentru viitoarea activitate de şcolar. 

Conversaţia   

 
 
 
  



 

 
397. PROIECT DE ACTIVITATE 

“PRIETENII URSULEŢULUI CAFENIU” 
 

Prof. Tocan Monica 
Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, jud. Dâmboviţa 

 
GRUPA:  MIJLOCIE  
TEMA ANUALĂ:  CȂND, CUM ŞI DE CE SE ȊNTȂMPLĂ? 
TEMA SĂPTAMÂNII: PRIETENI FĂRĂ GRAI-ANIMALE SĂLBATICE 
TEMA ACTIVITĂTII: PRIETENII URSULEŢULUI CAFENIU 
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 
TIPUL ACTIVITĂŢII: lecţie mixtă 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
• Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi de caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi, de identificare şi exprimare a emoţiilor. 
• Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a folosi ca element de limbaj plastic pata de 

culoare în realizarea unor picturi. 
 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul ,Prezenţa,Calendarul naturii, “Ce ştii despre…?” 
Tranziţii: Cântec - “ Ursuleţii s-au trezit”,”Haideţi să călătorim /Şi apoi să ne oprim/Surprize să 
pregătim ,/Despre ele să vorbim” 
 
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ETAPA I) 
JOC DE MASĂ: Prietenii Ursuleţului Cafeniu- mozaic 
BIBLIOTECĂ: Cărticica prieteniei -elemente ale limbajului scris. 
JOC DE ROL: De-a cofetarii-surprize dulci pentru prieteni (bomboane Raffaello) 
 
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ETAPA a-III-a): 
PROGRAM ARTISTIC: Dansul prieteniei cu baloane-“Ursuleţul Bombonel” 
JOC LINIŞTITOR: Plimbă ursuleţul 
 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 
DOMENIUL OM SI SOCIETATE – “Povestea ursului cafeniu” de Vladimir Colin -lectura 
educatoarei 
DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV: EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASICĂ 
Tema plastică-pata de culoare 
“Prietenii ursului cafeniu” - pictură cu ajutorul şabloanelor 
 
OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili : 
• să identifice stările emoţionale de bucurie şi de tristeţe ale Ursului Cafeniu; 
• să manifeste cu cei din jur stări afective pozitive: prietenie, toleranţă, armonie concomitent cu 

ȋnvăţarea autocontrolului; 
• să obţină efecte plastice, forme spontane prin tehnici specifice picturii folosind ca element  de 

limbaj plastic pata de culoare ; 
• să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare 

folosirii acestora; 
• sâ ȋmbine corespunzător piesele mozaic pentru a obţine ȋntregul; 
• să denumească ingredientele folosite prin “citirea” reţetei illustrate. 

 



 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia ,conversaţia, demonstraţia,exerciţiul, problematizarea, 
jocul, lucrul individual, în grup, metoda “RAI”, “Turul Galeriei”, ”diamantul”. 
MATERIAL DIDACTIC: apă, pahare,acuarele,pensule, serveţele umede, CD cu povestea Ursulul 
Cafeniu, videoproiector, animale din pluş (urs alb, urs brun, focă, pinguin), panou polistiren, mozaic 
cu piese din lemn, şabloane din plastic cu animale, coli, cărticele cu semene grafice ,  Ingrediente 
bomboane  ( lapte praf integral,  zahar pudra,  praf nuca de cocos , unt nesarat la temperatura 
camerei, o foaie de napolitana, migdale prajite), şorţuleţe, stimulente. 
DURATA: 1 zi 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.“Curriculum pentru ȋnvăţământul preşcolar 3-6/7 ani’’,Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului ,2008; 
2.“Revista Învăţământului preşcolar” NR. 1-2/2012,Editura Arlequin; 
3.Georgeta Ruiu,Breben Silvia,Gongea Elena-“Metode interactive de grup-ghid metodic pentru 
Învăţământul preşcolar”Editura Arves,2007. 
4.Vernon, Ann, “Consilierea în şcoală.Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional- 
emotivă şi comportamentală”, Ed.ASCL, Cluj-Napoca 2002; 
5.*** “Culegere de texte literare pentru copii” - 1994, EDP, Bucureşti    
 

SCENARIUL ACTIVITATII 
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă marcată printr-un salut. Copiii stau aşezaţi în 

semicerc. Are loc salutul:’’Bună dimineaţa animăluţe frumoase şi jucăuşe”.Toată grupa o salută pe 
doamna educatoare şi apoi se salută între ei. Se face prezenţa. ”Haideţi să ne adunăm,/Un semicerc 
să formăm,/Invitaţii să-i salutăm: Bună dimineaţa!/ Un gând bun noi le urăm: Bine ati venit!/ După 
ce ne-am adunat / Şi frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit / Oare cine n-a venit?”. Se va 
completa calendarul naturii cu datele necesare verbalizând actiunea “Suntem în 
anotimpul…,data…,luna… Copiii vor preciza starea vremii şi vor aşeza imaginea corespunzătoare. 
Apoi vor primi un cub cu imagiuni ȋn care sunt animale sălbatice ,iar prin metoda  RAI  ei vor 
adresa ȋntrebări despre animalul aflat pe cub “Ce şti despre…?” Se va interpreta cântecul “Ursuleţii 
s-au trezit”. 
Noutatea zilei: 

La finalul cântecului, se va auzi un zgomot în uşă. Este poştaşul care a adus o cutie mare pe care 
este adresa noastră şi un plic cu o scrisoare. Voi invita copiii să desfacă cutia ȋn care vor descoperii 
un urs polar, un urs cafeniu, un pinguin şi o focă alături de un DVD. Educatoarea va citi scrisoarea 
ȋn care ursul Fram  de la Polul Nord ne invită să aflăm de ce au venit ei in vizită la noi. 

            Dragi copii, 
 Sunt ursul polar Fram şi v-am trimis aceşti prieteni minunaţi  pentru a descoperii de ce sunt ei 

atât de fericiţi şi doresc să ȋmpărtăşească cu voi peripeţiile prin care au trecut. Dar pentru a 
rămâne la fel de fericiţi vă invit  şi pe voi să urmăriţi filmul cu prietenii mei, să ne scrieţi o 
scrisoare pe cărticelele trimise de mine,  să realizaţi animalele din piesele de lemn şi să faceţi 
bomboane pentru prietenii mei de la Polul Nord, deoarece şi lor le place dulciurile la fel ca şi vouă. 
Sper că o să vă placă această poveste din care toţi am avut de ȋnvăţat lucruri interesante. Ursul 
Fram ȋi aşteaptă pe prietenii săi la Polul Nord cu imagini şi produse ale activităţii noastre. (Doriţi 
ca ei să participle alături de noi la activităţi şi să ne ȋmprietenim?) 

                                                                                  Cu drag, 
                                                                               Ursul Fram 
 
Introducerea ȋn activitate: În cadrul Domeniului Om şi Societate, educatoarea va citi 

povestea Ursului Cafeniu copiii vor viziona povestea ȋn format PPT,  descoperind că prietenia este 
un lucru minunat pentru oameni, prietenii au grijă unii de alţii, ei sunt mereu ȋmpreună atunci când 
au nevoie unii de alţii şi vor mai descoperii că indiferent de culoarea pielii prietenii sunt 
pretutindeni. 



 

Educatoarea îi va anunţa pe copii că astăzi le va spune povestea  „Ursului Cafeniu” ȋn care 
este vorba despre  un urs cafeniu care a dorit să-şi facă prieteni noi şi a ajuns la Polul Nord unde nu 
a fost ȋntâmpinat tocmai cum se aştepta, iar pentru a fi acceptat de prietenii de la Pol a trecut prin 
mai multe peripeţii pe care doreşte să  le ȋmpărtăşească cu voi. 

Expunerea poveştii de către educatoare se va realiza cât mai expresiv. Vocea şi tonul vor fi 
potrivite cu importanţa faptelor, de asemenea, o mimică şi gestică corespunzătoare; se va schimba 
ritmul vorbirii în funcţie de momentul poveştii. Explicarea cuvintelor grele se va face pe parcursul 
poveştii, insistându-se pe acele momente care scot ȋn evidenţă trăsăturile de voinţă şi der caracter. 

Momentele principale ale poveştii sunt:  ANEXA 1 
Fixarea mesajului poveştii. 
Pentru a identifica emoţiile pe care Ursul Cafeniu le-a trăit de-a lungul ȋntregii poveşti, 

copiilor li se propune  desfăşurarea unui joc prin folosirea metodei interactive”Diamantul”. 
Copiii indentifică şi numesc pas cu pas emoţiile pe care ursul cafeniu le trăieşte de-a lungul 

ȋntregii poveşti: 
1. Identifică emoţia pe care ursul cafeniu a trăit-o la ȋnceputul poveştii, ȋn momentul ȋn care 

a fost exclus-TRISTEŢE 
2. Identifică două personaje din poveste care nu l-au acceptat pe MARTIN. 
3. Identifică emoţiile pe care le-a trăit ursul pe parcursul ȋntregii poveşti: TRISTEŢE, 

CURAJ, BUCURIE; 
4. Identifică două personaje care l-au ajutat pe urs să-şi ȋnvingă tristeţea: URSOAICA şi 

PINGUINUL; 
5. Identifică emoţia pe care ursul a trăit-o la finalul poveştii atunci când a fost acceptat şi 

primit ȋn mijlocul celorlalţi urşi- FERICIRE. 
Ȋn urma jocului propus, copiii vor aprecia ȋn situaţii concrete unele comportamente şi 

atitudini, dar şi unele stări emoţionale: tristeţe, bucurie.Copiii ȋşi vor manifesta bucuria, deoarece 
MARTIN şi-a făcut noi prieteni. 
Tranziţie:  Copiii vor porni în descoperirea materialelor pregătite în centre printr-o tranziţie: 
Haideţi să călătorim /Şi apoi să ne oprim/Surprize să pregătim ,/Despre ele să vorbim. 

La centrul ARTĂ copiii vor desfăşura activitatea plastică  cu tema “Prietenii Ursuleţului 
Cafeniu”, având ca element de limbaj plastic, pata de culoare. Copiii vor crea tablouri cu ajutorul 
şabloanelor. 

Activitatea va debuta cu prezentarea şi intuirea materialelor de lucru. Educatoarea le va 
prezenta copiilor materialele de lucru. Copiii vor intui materialele şi le vor denumi, precizând 
împreună cu educatoarea utilitatea lor. Aceştia vor avea la dispoziţie coli de hârtie pe care vor pune 
şabloanele şi vor aplica cu pensula guaşă . Ei vor picta diferite animale de la poli realizând creaţii 
originale. 

Prin demonstrarea şi explicarea modului de lucru, educatoarea le va aminti copiilor cum 
vor folosi instrumentele de lucru, explicându-le acestora cum să le mânuiască pentru a realiza 
lucrări originale. Li se va aminti copiilor că vor picta cu guaşă şi  de aceea trebuie să folosească mai 
multă culoare şi mai puţină apă. 

Educatoarea şi copiii vor executa exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 
mâinilor:„Degeţelele dansează!”, „Cântăm la pian!”, „Prindem mingea/Îi dăm drumul!”, 
“Şerpişorul”, “Aplauze”, “Scuturăm mânuţele”. 

Va urma executarea temei de către copii. În realizarea acesteia, educatoarea va 
supraveghea modul în care sunt realizate picturile şi îi va ajuta pe copii,dacă este cazul. 

La centrul BIBLIOTECĂ, copiii vor realiza “Cărticica prieteniei”, formată din copertă şi 
file. Ei vor trasa semne grafice şi vor colora imaginile . 

La centrul ŞTIINŢĂ copiii vor ȋmbina piesele de mozaic pentru a reda imaginea animalului 
sălbatic. 

La centrul JOC DE ROL copiii vor pregăti bomboane RAFFAELLO pentru prietenii de la 
POL, denumind ingredientele folosite prin citirea reţetei illustrate. 



 

Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele educatoarei şi sarcinile 
pentru fiecare dintre centre.  

După încheierea activităţilor la centre, copiii vor trece în grup pe la fiecare centru. Ei vor 
aprecia activitatea proprie şi pe cea a colegilor.  

Apoi, se vor aşeza pe pernuţe pentru un joc liniştitor „Plimbăm ursuleţul”,desfăşurat prin 
metoda R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Interoghează), Copilul care are ursuleţul , adresează o întrebare 
despre activitatea desfăşurată pe parcursul zilei. Cel care primeşte ursuleţul , va răspunde la acea 
întrebare şi va adresa, la rândul său, o întrebare altcuiva.  

Activitatea se ȋncheie ȋntr-o atmosferă de bună dispoziţie creată prin intermediul dansului: 
copiii vor executa dansul prieteniei cu baloane pe melodia „Ursuleţul Bombonel”. 
 
     
ETAPELE 

ACTIVTĂŢII 
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII 

DIDACTICE 

1.MOMENT 
ORGANIZATORI
C 

Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a 
activităţii. Se va aerisi sala de grupă. Mijloacele de învăţământ 
vor fi distribuite în centre.  
Copiii vor fi introduşi în sala de grupă, unde vor participa la 
întâlnirea de dimineaţă, marcată prin:  

• Salutul; 
• Prezenţa; 
• Stabilirea coordonatelor temporale (anotimp, an, lună, 

ziua săptămânii); 
• Completarea calendarului naturii; 
• Copiii vor primi un cub pe feţele căruia se află animale 

sălbatice. Ei vor rostogoli cubul şi ȋn funcţie de animalul 
care se află pe  faţa cubului ei vor adresa ȋntrebări , prin 
metoda RAI “Ce şti despre…?” 

• Se va interpreta cântecul “Ursuleţii s-au trezit”. 

Întâlnirea de 
dimineaţă 

 
 
 

Conversaţia 
 
 

Metoda RAI 
 
 

Cântec 

2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 

La finalul cântecului, se va auzi un zgomot în uşă. Este 
poştaşul care a adus o cutie mare pe care este adresa noastră şi un 
plic ȋn care se află o  scrisoare. Voi invita copiii să desfacă cutia 
ȋn care vor descoperii un urs polar, un urs cafeniu, un pinguin şi 
o focă alături de un DVD. Educatoarea va citi scrisoarea ȋn care 
ursul Fram  de la Polul Nord ne invită să aflăm de ce au venit ei 
in vizită la noi . 

Conversaţia 
 

3.ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 
 
 
 
 

Educatoarea îi va anunţa pe copii că astăzi le va spune  
povestea „Ursului Cafeniu”, ȋn care este vorba  despre  un urs 
cafeniu care a dorit să-şi facă prieteni noi şi a ajuns la Polul Nord 
unde nu a fost ȋntâmpinat tocmai cum se aştepta, iar pentru a fi 
acceptat de prietenii de la Pol a trecut prin mai multe peripeţii pe 
care doreşte să  le ȋmpărtăşească cu voi.Astăzi vom picta, vom 
scrie prietenilor de la Poli, vom  ȋmbina  piesele de mozaic 
realizând animale sălbatice şi le vom pregăti  bomboane, 
deoarece le place foarte mult la fel cum vă place şi vouă. 

Explicaţia 
 
 

Conversaţia 
 

Explicaţia 



 

4.DESFĂŞURARE
A ACTIVITĂŢII 

Introducerea ȋn activitate: În cadrul Domeniului Om şi 
Societate, educatoarea va citi povestea Ursului Cafeniu copiii 
vor viziona povestea ȋn format PPT,  descoperind că prietenia 
este un lucru minunat pentru oameni, prietenii au grijă unii de 
alţii, ei sunt mereu ȋmpreună atunci când au nevoie şi vor mai 
descoperii că indiferent de culoarea pielii prietenii sunt 
pretutindeni. 

Expunerea poveştii de către educatoare se va realiza 
cât mai expresiv. Vocea şi tonul vor fi potrivite cu importanţa 
faptelor, de asemenea, o mimică şi gestică corespunzătoare; se va 
schimba ritmul vorbirii în funcţie de momentul poveştii. 
Explicarea cuvintelor grele se va face pe parcursul poveştii, 
insistându-se pe acele momente care scot ȋn evidenţă trăsăturile 
de voinţă şi der caracter. 
Momentele principale ale poveştii sunt:ANEXA 1  
Fixarea mesajului poveştii. 
Pentru a identifica emoţiile pe care Ursul Cafeniu le-a trăit de-a 
lungul ȋntregii poveşti, copiilor li se propune  desfăşurarea unui 
joc prin folosirea metodei interactive”Diamantul”. 
Copiii indentifică şi numesc pas cu pas emoţiile pe care Ursul 
Cafeniu le trăieşte de-a lungul ȋntregii poveşti: 
1.Identifică emoţia pe care ursul cafeniu a trăit-o la ȋnceputul 
poveştii, ȋn momentul ȋn care a fost exclus-TRISTEŢE; 
2.Identifică două personaje din poveste care nu l-au acceptat  pe 
MARTIN; 
3.Identifică emoţiile pe care le-a trăit ursul pe parcursul ȋntregii 
poveşti: TRISTEŢE, CURAJ, BUCURIE; 
4. Identifică două personaje care l-au ajutat pe urs să-şi ȋnvingă 
tristeţea: URSOAICA şi PINGUINUL; 
5.Identifică emoţia pe care ursul a trăit-o la finalul poveştii atunci 
când a fost acceptat şi primit ȋn mijlocul celorlalţi urşi- 
FERICIRE. 
Ȋn urma jocului propus, copiii vor aprecia ȋn situaţii concrete 
unele comportamente şi atitudini, dar şi unele stări emoţionale: 
tristeţe, bucurie. Copiii ȋşi vor manifesta bucuria, deoarece 
MARTIN şi-a făcut noi prieteni. 

Conversaţia 
 
 
 

Explicaţia 
 

Expunerea 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 

Explicaţia 
Metoda 
„Diamantul” 
 
 
 
 
 Munca ȋn echipă 
 
 
Problematizarea 

5.OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

Tranziţie:  Copiii vor porni în descoperirea materialelor 
pregătite în centre printr-o tranziţie: Haideţi să călătorim /Şi apoi 
să ne oprim/Surprize să pregătim ,/Despre ele să vorbim. 

La centrul ARTĂ copiii vor desfăşura activitatea plastică  
cu tema “Prietenii Ursuleţului Cafeniu”, având ca element de 
limbaj plastic, pata de culoare. Copiii vor crea tablouri cu 
ajutorul şabloanelor. 

Activitatea va debuta cu prezentarea şi intuirea 
materialelor de lucru. Educatoarea le va prezenta copiilor 
materialele de lucru. Copiii vor intui materialele şi le vor denumi, 
precizând împreună cu educatoarea utilitatea lor. Aceştia vor 
avea la dispoziţie coli de hârtie pe care vor pune şabloanele şi vor 
aplica cu pensula guaşă . Ei vor picta diferite animale de la poli 
realizând creaţii originale. 

Prin demonstrarea şi explicarea modului de lucru, 
educatoarea le va aminti copiilor cum vor folosi instrumentele de 

 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 

 
 

 
Explicaţia  

 
 
 
 



 

lucru, explicându-le acestora cum să le mânuiască pentru a 
realiza lucrări originale. Li se va aminti copiilor că vor picta cu 
guaşă şi  de aceea trebuie să folosească mai multă culoare şi mai 
puţină apă. 

Educatoarea şi copiii vor executa exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinilor:„Degeţelele dansează!”, „Cântăm la 
pian!”, „Prindem mingea/Îi dăm drumul!”, “Şerpişorul”, 
“Aplauze”, “Scuturăm mânuţele”. 

Va urma executarea temei de către copii. În realizarea 
acesteia, educatoarea va supraveghea modul în care sunt realizate 
picturile şi îi va ajuta pe copii,dacă este cazul. 

La centrul BIBLIOTECĂ, copiii vor realiza “Cărticica 
prieteniei”, formată din copertă şi file. Ei vor trasa semne grafice 
şi vor colora imaginile . 

La centrul ŞTIINŢĂ copiii vor ȋmbina piesele de mozaic 
pentru a reda imaginea animalului sălbatic. 

La centrul JOC DE ROL copiii vor pregăti bomboane 
RAFFAELLO pentru prietenii de la POL denumind ingredientele 
folosite prin citirea reţetei illustrate. 

Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă 
cerinţele educatoarei şi sarcinile pentru fiecare dintre centre.  

 
 
 
 
 
 

Demonstraţia 
 

ExerciţiuL 
 

Muncă 
independentă 

 
 

6.ASIGURAREA 
RETENŢIEI ŞI A 
TRANSFERULUI 

După încheierea activităţilor la centre, copiii vor trece în grup 
pe la fiecare centru. Ei vor aprecia activitatea proprie şi pe cea a 
colegilor.  
Apoi, se vor aşeza pe pernuţe pentru un joc liniştitor „Plimbăm 
ursuleţul”,desfăşurat prin metoda R.A.I. (Răspunde, Aruncă, 
Interoghează), Copilul care are ursuleţul , adresează o întrebare 
despre activitatea desfăşurată pe parcursul zilei. Cel care 
primeşte ursuleţul , va răspunde la acea întrebare şi va adresa, la 
rândul său, o întrebare altcuiva.  
 

Turul galeriilor 
 
 
 

Metoda R.A.I. 
 

7.ȊNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

Activitatea se ȋncheie ȋntr-o atmosferă de bună dispoziţie 
creată prin intermediul dansului: copiii vor executa dansul 
prieteniei cu baloane pe melodia „Ursuleţul Bombonel”. 

Dans 
Conversaţia 

 
 
 
  



 

 
398. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“URSUL PĂCĂLIT DE VULPE” 
 

Prof. Zapan Ana-Mihaela 
Grădiniţa “Panseluţa”, Bucureşti 

 
GRUPA  MICĂ 
TEMA ANUALĂ: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE  SIMṬIM? 
PROIECTUL: “BABA IARNA FACE POZNE !” 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “PRIMUL FULG DE NEA” 
TEMA ZILEI: “Ursul păcălit de vulpe” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  
CATEGORII DE ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERENṬIALE:  

   
 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – povestirea educatoarei 

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV– dactilopictură 
 
SCOPUL : 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală , de înţelegere şi utilizare corectă a 
semnificaţiilor structurilor verbale orale; 

 Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
 
OBIECTIVE OPERAṬIONALE : Pe parcursul şi la finalul activităţii, copiii vor fi capabili: 
• Să audieze cu atenţie povestea, reţinând mesajul transmis; 
• Să folosească în context nou, cuvinte şi expresii învăţate;  
• Să-şi prezinte, în mod independent şi original, impresiile şi sentimentele, caracterizând 

personajele prin acţiunile lor, prin descriere, facând comparaţii;  
• Să mânuiască  materialele şi ustensilele de lucru;  
• Să utilizeze tehnica dactilopicturii în vederea realizarii temei propuse. 

 
STRATEGII DIDACTICE:  

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, povestirea, explicaţia, observarea, demonstraţia, 
exerciţiul, problematizarea  

 Mijloace didactice: planşe cu imagini din poveste, acuarele, siluete de peşti, şervetele 
umede, CD-palyer  , panou pentru expunerea lucrărilor , coşuleţ 

 
FORMA DE ORGANIZARE: activitate frontală  
 
EVALUARE: observare sistematică, analiza produselor activităţii, aprecieri verbale  
 
BIBLIOGRAFIE :  

 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, MECT, 2008 
 Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M.– “Metode interactive de grup– ghid 

metodic”, Ed. Arves, 2007 
 “Revista Învăţământul Preşcolar”, nr. 3-4 /2009 

  



 

 
SCENARIUL DIDACTIC  

NR. 
CRT. 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONṬINUT ŞTIINṬIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
 

 
1 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

Se va realiza prin: 
- aerisirea sălii de grupă  
- organizarea colectivului 
de copii 
-pregătirea materialului 
didactic 

Conversaţia  Observarea 
comportamentului 

iniţial 

 
2 

CAPTAREA 
ATENṬIEI 

Nereuşind să schimbe 
starea de suparare a 
musafirilor( vulpea şi ursul) 
prin jocurile şi activităţile 
alese, educatoarea se 
hotărăşte să le povestească 
copiilor motivul  pentru 
care ursul este aşa de trist.  

Conversatţia  
Explicaţia  

Stimularea 
interesului pentru 

activitate 

 
 
3 

ANUNṬAREA 
TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 
URMĂRITE 

Se va anunta titlul poveştii 
“Ursul păcălit de vulpe” de 
Ion Creangă ce urmează a 
fi povestită de către 
educatoare.  

 
Explicaţia  

Observarea 
comportamentului 

copiilor 
 

 
4 

 
DIRIJAREA 
ÎNVĂṬĂRII 

Se va realiza prin 
povestirea educatoarei şi 
prezentarea concomitentă a 
imaginilor, explicarea 
cuvintelor şi expresiilor 
noi, extragerea mesajului 
educativ, adresarea de 
întrebări legate de 
conţinutul poveştii. 
Educatoarea le va propune 
copiilor o soluţie pentru a-l 
înveseli pe ursul păcălit de 
vulpe, rămas fără coadă şi 
înfometat, oferindu-i un 
cadou: peştii mult doriţi .    
 
Tranziţii : “Vine iarna” 

Povestirea  
Expunerea  
Conversaţia  
Explicaţia  

 
 
 
 
 

 
Conversaţia  

 
 

 
Evaluare formativ-

continuă prin 
aprecieri 

individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5 ASIGURAREA 
RETENṬIEI ŞI A 
TRANSFERULUI 

Copiii îşi vor alege dintr-un 
coşuleţ siluete de peşti pe 
care le vor picta utilizând 
tehnica dactilopicturii. 
După intuirea materialelor, 
educatoarea va explica şi va 
demonstra modul de lucru. 
Înainte de executarea 
lucrării de către copii, sub 
supravegherea educatoarei, 
se vor efectua exerciţii 
pentru încălzirea muşchilor 
mici ai mâinii.  

Explicaţia  
 

Demonstraţia  
 

Exerciţiul 

Proba practică 
Realizarea temei 

propuse prin 
tehnica 

dactilopicturii  
 

 
 
 
 
 
 
 

6 EVALUAREA 
ACTIVITĂṬII 

Lucrările executate vor fi 
expuse şi analizate de catre 
copii.    

Conversaţia  
Problematizarea  

Analiza produselor 
activităţii. 

Capacitatea de 
autoevaluare 

7 ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂṬII 

Se va realiza prin oferirea 
cadoului pregătit de către 
copii, ursului. 
Educatoarea face câteva 
precizări cu privire la 
comportamentul copiilor pe 
tot parcursul activităţii. 

Conversaţia   

 
 

 
  



 

 
399. MAREA UNIRE IN VIZIUNEA MICILOR ROMANI 

 
prof. dr. Diana-Maria Archip, Școala Gimnazială ”Ion Haulică”, Ipatele 
ed. Horia-Mărgărint Archip, Grădinița cu Program Prelungit, nr. 12, Iași  

 
Tipul proiectului: local/ regional/ județean  
Domeniu: Educaţie pentru dezvoltarea personală 
Perioada: anul şcolar 2017-2018 
 

Motto: „Când dăm să ieşim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neaşteptat, în noapte, un strigăt 
de copil: “Trăiască România dodoloaţă!” (L. Blaga). 

 
Nume instituție inițiatoare                                                                  Nume instituție parteneră 
  
Coordonatorii parteneriatului 

 
I. ARGUMENT 

Cel mai mare şi mai fericit moment din istoria românilor s-a desfăşurat la 1 decembrie 1918. 
Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de 
poporul român. Evenimentul a fost pregătit în anii anteriori prin fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, 
de unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza din 1859 şi de 
lupta eroică din anii 1916-1918, care corespund participării românilor la primul război mondial.  
Astfel, Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918 a dus la materializarea dorinţei dintotdeauna a 
românilor de a fi cuprinşi în interiorul aceloraşi graniţe. 

Pornind de la necesitatea cunoaşterii istoriei românilor şi a cultivării sentimentului naţional 
în rândul copiilor am considerat că Ziua naţională a României constituie cel mai bun prilej pentru 
desfăşurarea acestui parteneriat. Am gândit activitatea sub forma unui concurs între copiii din 
învăţământul preşcolar.  

II. COLABORATORI 
    Cadrele didactice pentru învăţământ preşcolar de la ... și ... . 
          

III. SCOPUL ACTIVITĂŢII 
Optimizarea motivaţională cu privire la dobândirea competenţelor curriculare prin activităţi 
extraşcolare. 
IV. OBIECTIVE 
 Dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea istoriei naţionale; 
 Promovarea unei relaţii pozitive de parteneriat între unităţi şcolare din localităţi diferite; 
 Dezvoltarea personalităţii copilului; 
 Cunoaşterea valorilor cultural-artistice; 
 Stimularea dorinţei de a cunoaşte, de a descoperi; 
 Stimularea imaginaţiei, creativităţii, spontaneităţii; 
 Cultivarea spiritului de competiţie; 
 Conştientizarea elevilor şi profesorilor asupra importanţei desfăşurării unor astfel de 

programe de parteneriat; 
 Asigurarea unui mediu educaţional atractiv; 
 Realizarea unui schimb de experienţă între dascăli; 
 Dezvoltarea spiritului concurenţial necesar integrării în viaţa social-economică. 

V. LOCUL DE DESFĂŞURARE 
Şcoala / Grădinița  

VI. PERIOADA DESFĂŞURĂRII 
 1 noiembrie – 5 decembrie 2017 



 

VII. RESURSE 
Umane: 
 Copiii din şcolile/ grădinițele participante 
 Cadre didactice: directori, profesori pentru învăţământul primar, consilieri educativi 

Materiale: 
 Diplome, premii 

Financiare: 
 Fonduri proprii  
VIII. EVALUARE 

- concursuri 
- acordarea de diplome 
- analiza activităţilor 

IX. MEDIATIZARE 
 Popularizarea se realizează cu ajutorul unor invitaţii de participare la concurs şi afişe, care 
vor fi prezente în instituţiile şcolare. Toate aceste materiale sunt realizate de copii sub îndrumarea 
cadrelor didactice participante. 

X. DISEMINAREA 
• Prezentarea proiectului în cadrul activităţilor cercurilor pedagogice; 
• Evidenţierea participanţilor direct la proiect, la sfârşitul anului şcolar. 

XI. SUSTENABILITATEA 
• Posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau 

prin atragerea de noi parteneri 
 Se intenţionează lărgirea sferei de cuprindere a grupului-ţintă prin atragerea în cadrul 
proiectului şi a altor şcoli/ grădinițe. Se vor putea realiza astfel mai multe activitaţi, în cadrul cărora 
elevii şi profesorii se vor cunoaşte mai bine, îşi vor împărtăşi din experienţa acumulată. 

XII. VALORIFICAREA PROIECTULUI 
 Popularizarea rezultatelor 
 Realizarea unor materiale (colaje, filmuleţe) ce vor constitui un imbold sau un exemplu 

pentru întreaga populaţie şcolară 
XIII. DATE DE CONTACT  
XIV. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
  In perioada 1 noiembrie – 1 decembrie 2017 copiii vor realiza desene privind viziunea lor 
asupra Zilei naţionale a României. Cele mai reuşite desene vor fi cuprinse într-o expoziţie 
dedicată zilei de 1 decembrie 1918.  
 Câştigătorii vor fi recompensaţi cu diplome corespunzând premiilor I, II, III şi diplome de 
participare. 
 

Şcoala/ Grădinița 
E-mail:  
Tel./fax:  

Şcoala/ Grădinița 
E-mail:  
Tel./ fax:  

Nr. înregistrare……../ Data ………………. Nr. înregistrare…… / Data ………………… 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între___________________, reprezentată 
de_______________, în calitate de director şi_________________, în calitate de coodornatori ai 
Concursului Marea Unire în viziunea micilor români, şi_____________________, reprezentată 
de____________, în calitate de director şi______________, în calitate de partener. 
Art. 2. Scopul acordului 
 Prezentul acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea 
organizării şi desfăşurării Concursului Marea Unire în viziunea micilor români. 
Art. 3. Durata parteneriatului 
 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul şcolar 2017-2018. 



 

Art. 4. Obligaţiile părţilor  
Aplicantul se obligă: 
- să informeze participanţii în legătură cu organizarea concursului; 
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 
- să mediatizeze concursul la nivel local; 
- să colecteze lucrările realizate de parteneri; 
- să ofere diplome participantţilor. 
Partenerul se obligă: 
- să promoveze la nivelul şcolii activităţile propuse de partener; 
- să respecte regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor propuse; 
- să coordoneze activitatea elevilor participanţi; 
- să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite; 
- să participe, la cererea aplicantului, la evaluarea lucrărilor din alte şcoli participante.  
Art. 5. Grup țintă: preșcolari  
Art. 6. Încetarea acordului (clauze) 
 Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 
- acordul părţilor pentru încetarea contractului; 
- nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol. 
Art 7. Dispoziţii finale 
- partenerii vor avea în vedere necesitatea consultării cu privire la stabilirea datelor de desfăşurare a 
activităţilor; 
- modificările ce survin pe parcursul derulării programului de activităţi se vor face cu consultarea 
ambelor părţi 
Art. 8. Prezentul contract de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi            
__________  2017. 
Şcoala/ Grădinița                                                                                                Şcoala/ Grădinița 
Director,                                                                                                                               Director, 
Coordonatorul concursului,                                                                    Coorodnatorul concursului,  
Cadre didactice implicate în proiect                                         Cadre didactice implicate în proiect 

 
 
  



 

 
400. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Educ.Dragomirescu Andreea Maria 

G.P.P. Cozia 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.P. Cozia  
EDUCATOARE: Dragomirescu Andreea Maria 
GRUPA : Mare 
TEMA ANUALĂ :,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: ,,În lumea animalelor” 
TEMA SĂPTĂMÂNII : ,, Lumea de sub ape” 
TEMA ZILEI:  „Călătorie pe mare” 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DŞ- matematică 
TEMA ACTIVITĂŢII: “Peştişorul ne şopteşte”  
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare de cunoştinţe 
FORMA DE REALIZARE: joc didactic-concurs 
 
SCOP:  
Consolidarea deprinderilor motrice:  
Dezvoltarea capacităţii de numeraţie, de orientare în spaţiu şi de recunoaştere şi diferenţiere a 
dimensiunilor obiectelor. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să recunoască animalele acvatice; 
 -să rezolve sarcinile primite respectînd cerinţele; 
 -să lipească pe planşe imaginile ce reprezintă animale acvatice în funcţie de cantitate, formă 
sau poziţie ; 
 -să coopereze cu colegii de echipă în realizarea sarcinilor; 
 -să participe activ şi conştient la activitate. 
 
Sarcina didactică: exersarea achiziţiilor dobândite până în prezent despre  număr(cantitate), 
dimensiune şi poziţie spaţială ; 
Regulile jocului: copiii receptează cerinţele primite  şi rezolvă sarcinile; aplaudă răspunsurile 
corecte; primesc stimulente; 
Elemente de joc: surprize, aplauze, buline; 
STRATEGII DIDACTICE: 
 -METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul-concurs, 
 problematizarea. 
 -MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: peşti coloraţi, bileţele cu sarcini, imagini decupate cu 
animale acvatice (căluţi de mare, caracatiţă, peşti, delfin, scoici, crabi, steluţe de mare, etc.), planşe 
cu aspecte din mare. 
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe 
BIBLIOGRAFIE:”Ghid pentru proiecte tematice” 
 “Activităţi integrate”- Bucureşti 
 “Revista de pedagogie nr. 3-4” 2008 
Durata: 30 minute 
 
  



 

 
Momentele 

lecţiei 
Conţinut ştiinţific Metode şi 

procedee 
Strategii de 

evaluare 
Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
Anunţarea 
temei şi a 
obiectelor 
 
 
 
Dirijarea 
învăţării 
 
 
Prezentarea 
regulilor jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul de probă 
 
 
 
 
 
 

   Se asigură condițiile necesare desfășurării activității: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- așezarea mobilierului în semicerc; 
- pregătirea aparaturii audio (casetofon); 
- organizarea colectivului de preșcolari; 
Copiii intră în sala de grupă înotând ca peştişorii şi se 
aşează pe scăunele. 
  
Li se recită copiilor o poezie, care le va stârni interesul 
de a căuta şi de a vedea despre ce e vorba şi ce vor face 
în continuare: 
În jurul vostru de veţi privi 
O surpriză veţi descoperi, 
Plină de viaţă, plină de culoare, 
Plină de zeci de aripioare. (Un acvariu cu peşti) 
 
 Copiii sunt anunţaţi că activitatea matematică se va 
realiza printr-un joc didactic-concurs, la care vor 
participa 3 echipe: echipa “Peştisorilor”, echipa 
“Crabilor” şi a “Căluţilor de mare”. Membrii celor 3 
echipe vor fi aleşi în funcţie de ecusonul din pieptul 
fiecărui copil. 
 
Activitatea va incepe prin reamintirea vieţuitoarelor 
marine. 
 
Se va prezenta sarcina didactică şi regulile jocului. 
 În acvariul pe care copiii l-au găsit mai devreme se 
află mai mulţi peştişori, pe corpul cărora copiii vor 
descoperi un bileţel. Bileţelul reprezintă sarcina pe care 
o vor avea de îndeplinit.   
Se va lucra pe rând, pe 3 planşe cu aspecte din mare, pe 
care copiii vor trebui să lipească animale marine în 
funcţie de ce sarcina au pe bilete. Mai întâi se va lucra 
pe planşa ce se referă la cantitatea de obiecte şi, fiind 
un joc-concurs, vor fi intrebaţi copii de la toate grupele, 
iar dacă un copil nu va şti să răspundă, îl poate ajuta un 
coleg de echipă sau poate răspunde un copil din altă 
echipă, câştigând astfel punctul celeilalte echipe. 
Urmeaza plansa ce se refera la dimensiuni si apoi cea 
cu pozitii spatiale. 
 
Un copil din echipa” Crabilor” alege un bileţel pe care 
scrie următoarea sarcină-poezie, la planşa cu cantitatea 
:  
“ 4 pestisori îndată 
Aşează-i în apa sărată”. 
Copilul va alege de pe masă numărul cerut de obiecte şi 
le va lipi pe planşă. Dacă nu se va descurca, îl poate 

 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
coportamentu-
lui copiilor 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
capacităţii de 
înţelegere 
 
 
Observarea 
comportamen-
tului copiilor 
 
 
 
 
 
Observarea 
capacitatii de 
intelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Jocul propriu-
zis 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

ajuta un coechipier. Dacă nu îl poate ajuta nimeni din 
echipă, poate rezolva sarcina echipa “Peştişorilor”. 
 
Jocul prezentat anterior continuă în formula prezentată 
până când fiecare copil extrage din acvariu un peştişor 
cu bileţel şi realizează sarcina de pe acesta, vizând 
toate cele 3 planşe ce se referă la cantitate, dimensiune 
şi poziţie spatială. Pentru fiecare sarcină rezolvată 
corect, echipa din care face parte copilul primeşte o 
bulină. 
 
Complicarea jocului 
Pentru a complica jocul şi pentru a stabili echipa 
câştigătoare, în caz de egalitate, se procedează la 
rezolvarea unor probleme ilustrate. 

demonstraţia 
 
 
 
explicatia 
Jocul 
didactic-
concurs 
 
 
 
 
Problematiza-
rea 
 
-explicaţia; 

 
 
 
 
 
Observarea 
comportamen-
tului  
 
 
 
 
Observarea 
comportamen-
tului 
 

Încheierea 
activităţii 
 

Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate de copii, 
asupra răspunsurilor şi participării la joc. 
 Fiecare copil primeşte drept recompensă pentru 
interesul acordat activităţii un bănuţ din cufărul pierdut 
pe fundul mării ce îi aparţinea piratului Jack. 
 

Conversaţia Aprecieri 
verbale 

 
 
 
  



 

 
401. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof.Oteșanu Ioana  

Școala Gimnazială Nr.13,Rm.Vâlcea 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.13,G. P. P. Nr. 14, Rm. Vâlcea 
EDUCATOARE: Oteșanu Ioana 
GRUPA   MICĂ – nivel  I 
DATA: 13.11.2017 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități  pe domenii experienţiale (ADE) 
DOMENIUL:Domeniul Limba si comunicare(DLC) 
TEMA ANUALĂ:,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim !,, 
SUBTEMA: “ Lumea povestilor” 
TEMA:  „Magia poveștilor”                                                               
MIJLOC DE REALIZARE : joc didactic 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare de cunoştinţe 
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual.  
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
 Sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la personajele din poveştile învăţate; 
formarea deprinderii de a povesti;  
 Stimularea interesului pentru poveşti şi cărţi; educarea capacităţii de a comunica și coopera 
cu membrii grupului din care face parte, stimularea şi dezvoltarea creativităţii. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
Cognitive: 
 Sǎ recunoascǎ personaje din povești, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori sau pe baza  
descrierii fǎcute de educatoare; 
 Sǎ participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor; 
 Sǎ repovesteascǎ pe baza imaginilor prezentate; 
 Sǎ recunoascǎ siluetele unor personaje din povești cunoscute, denumind atât personajul cât 
și povestea din care face parte; 
 Sǎ recunoascǎ instrumentele folosite la picturǎ ; 
 Sǎ se exprime corect, coerent și logic în expunerile fǎcute. 
Psihomotorii : 
 Să selecteze corect materialele de lucru, valorificând deprinderile de lucru însuşite ; 
 Sǎ mânuiascǎ materialele didactice puse la dispoziție; 
 Sǎ se grupeze conform cerințelor educatoarei; 
 Sǎ se deplaseze în funcție de cerințele grupului. 
 
Socio-afective : 
 Sǎ execute individual sau în grup tema dată, manifestand spirit cooperant; 
 Sǎ diferențieze personajele pozitive de cele negative; 
 Sǎ respecte reguli și sarcini date. 
Sarcina jocului : identificarea personajelor şi a poveştilor prezentate, clasificarea personajelor pe 
baza comportamentului acestora; descoperirea răspunsului la ghicitori recunoaşterea personajelor şi 
a poveştilor din care fac parte anumite fragmente prezentate de educatoare; recunoaşterea unor 
obiecte din poveşti şi indicarea personajelor cărora le aparţin; 
 
 Regulile jocului: 
 Copiii „atinşi” de „bagheta fermecată” vor rǎspunde la întrebǎrile educatoarei. Fiecare 
răspuns va fi aplaudat şi recompensat. 
  



 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, bagheta fermecata, , ghicitoarea, aplauzele, imitarea personajelor 
din povesti, cufărul fermecat, aplauzele, folosirea versurilor, ghicirea. 
 
      STRATEGII DIDACTICE: 
Metode si procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia, problematizarea, expunerea, 
aprecierea verbală, metoda cubului, turul galeriei. 
Mijloace didactice: scrisoare, imagini din poveşti, jetoane cu personaje din poveştile învăţate, 
scrisoarea din partea Zânei, cutia fermecată, bagheta magică,ruleta fermecata ,cubul magic, imagini 
de colorat în contur din povești,fișe de lucru. 
 
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal. 
BIBLIOGRAFIE: 
• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, 2008  
• Florica, Mitu, (2005), Literatura pentru cei mici- Antologie de texte comentate, însoţite de 
sugestii metodice, Ed. Humanitas, Bucureşti 
• Ştefania, Antonovici, Gabriela, Nicu, (2003), Jocuri interdisciplare- material auxiliar pentru 
educatoare, Ed. Aramis 
     www.didactic.ro 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

 
EVENIMENT 

DIDACTIC 

 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

 
METODE 

DIDACTICE 

 
EVALUARE 

 
1. 

Moment 
organizatoric 

     Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii ; 
-pregatirea materialului demonstrativ si distributiv ; 
-introducerea copiilor în sala de grupă . 

  
Globală-observaţia 

 
2. 

Captarea 
atenţiei 

      Voi capta atentia copiilor printr-o scrisoare de la Zâna 
Poveștilor care le spune copiilor ca vrea să vadă daca ei 
știu multe povești,că ea le-a trimis bagheta ei fermecată  
pentru a desfășura activitățile de astăzi și dacă se vor 
descurca bine,îi invită la carnavalul poveștilor. 

 
Expunerea 

 
 

Conversația 

 
 
 

Globală-observaţia 
 

3. 
Reactualizarea 
cunoştinţelor 

 

- Ce poveşti cunoaşteţi voi? („Fata babei şi fata 
moşneagului”, „Capra cu trei iezi”,” Scufiţa Roşie”, „Ursul 
păcălit de vulpe”, etc.) 
Educatoarea aprobă răspunsurile copiilor şi spune că acum 
ar dori ca să înceapă jocul pe care ni l-a propus Zâna 
Poveștilor pentru a-i arăta cât de multe cunosc ei despre 
poveşti. 

Conversaţia  
 

Aprecieri globale 

 
 
 

 
 

4. 
Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 
 
 
 
 
 

    Astăzi, vom pătrunde în lumea minunată a poveştilor 
prin intermediul jocului didactic “Cubul magic”.  În acest 
joc trebuie să rezolvaţi  mai multe sarcini pentru a o ajuta 
pe Zâna Poveștilor sǎ descurce poveștile. Vă veţi întâlni cu 
personaje din poveştile cunoscute.Voi trebuie să le 
recunoaşteţi si să spuneţi din ce poveste sunt.  
      Veți demonstra astfel că iubiți poveştile care vǎ învaţă 
multe lucruri bune și  sunt adevărate comori. 
,,Vǎ anunț cu bucurie 
Cǎ astǎzi vom face o cǎlǎtorie 
Fǎrǎ mașini şi avioane 

 
 
 

Expunerea 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comportamentului 

copiilor 



 

 Fără autobuze şi autocare, 
Vom călători cu mare zor 
În lumea minunată a poveştilor. 
Aici ne vom distra,ne vom juca 
Dar sigur vom şi învăţa 
Bagheta fermecată nu va lipsi 
În timpul jocului ne va însoţi.” 

 
 
 
 

Observaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Prezentarea 

noului conţinut şi 
dirijarea învăţării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICAREA JOCULUI 
     Se precizează regulile jocului, stabilindu-se criteriile de 
reuşită şi sistemul de evidenţă a rezultatelor. 
Se va aprecia gradul de înţelegere a regulilor şi sarcinii 
jocului intelectual. Se fac precizări privind calitatea 
îndeplinirii sarcinii şi a încadrării în timp. 
      Zâna Poveștilor ne-a trimis un cub cu imagini din 
poveşti.Pe fiecare faţa a lui este un personaj dintr-o poveste 
cunoscută de voi. 
     Voi trebuie să ascultaţi cu atenţie sarcinile pentru a nu 
greşi!Veţi rostogoli cubul şi veţi recunoaște personajul și 
povestea din care face parte! 
    Se continuă jocul până se epuizează toate feţele cubului.  
 

JOCUL DE PROBĂ 
       Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii 
suplimentare în cazul în care se constată că regulile sau 
modul de desfăşurare a activităţii nu au fost înţelese . 
      Această probă se desfăşoară cu întrega grupă de copii. 
  

JOCUL PROPRIU-ZIS 
    La rotirea cubului, copiii vor recunoaşte personajul şi îl 
vor asocia cu povestea din care face parte. 
„Punguţa cu doi bani” 
-Cine este personajul din imagine?(cocoșul) 
-În ce poveste l-am întâlnit?( „Punguţa cu doi bani”) 
 
„Capra cu trei iezi” 
-Ce personaje avem în imagine?(Cei trei iezi) 
- În ce poveste i-am întâlnit?( „Capra cu trei iezi”) 
 
„Ursul păcălit de vulpe” 
-  Ce personaj avem în imagine?(vulpea) 
- În ce poveste l-am întâlnit?( („Ursul păcălit de vulpe”) 
 
„Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici” 
- Ce personaj avem în imagine?( Albă-ca-Zăpada) 
- Din ce poveste face parte?( Albă-ca-Zăpada şi cei şapte 
pitici”) 
„Scufiţa roşie” 
-Cine este fetița din imagine?( „Scufiţa roşie”) 
-Cum se numeste povestea? ( „Scufiţa roşie”) 
 „Cei trei purceluşi” 
-Ce personaje reprezintă imaginea?(Cei trei purceluşi) 
-Din ce poveste fac parte? („Cei trei purceluşi”) 
Copilul atins cu bagheta va rezolva sarcina dată, 
exprimându-se corect în propoziţie. 
 
 
 

 
Jocul didactic 

 
 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematizare
a 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul didactic 
 
 
 
 
 

Expunerea 
 
 

Cubul 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecierea 
răspunsurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionarea orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Obţinerea 

performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLICAREA JOCULUI 
 
Zâna Poveștilor a mai pregătit o surpriză pentru voi și 
anume, ,, Ruleta fermecată ,, . Cu ajutorul baghetei şi a 
cuvintelor magice: „Bagheta la drum porneşte şi la…..se 
opreşte!”, copiii vor fi numiţi pe rând să dezlege diverse 
ghicitori/întrebari despre personajele şi poveştile 
cunoscute. 
Bagheta magică va atinge un copil, Copilul atins de 
baghetă va învârti de ruletă şi va spune cu voce tare 
culoarea unde se va opri săgeata , după care va alege un 
cartonaşe din grupul de cartonașe de culoarea aleasă. 
Educatoarea va citi întrebarea şi copilul va încerca  să 
răspundă . Dacă  răspunde corect va fi 
aplaudat.Cartonaşele vor ascunde următoarele întrebări : 
                
Cartoanele roşii  
 
 Cine și-a pierdut coada în apa înghețată?( ursul) 
 Cine a înghițit-o pe Scufița Roșie?(Lupul) 
 Cum cânta cocoşul din povestea “Punguţa cu doi 
bani”?     (“Cucurigu,boieri mari…”)                                           
 Câți iezi avea capra din povestea noastra?(Trei 
iezi)   
                                    
 

Cartoanele albastre 
 
 Când miros de peşte mi-a venit 

Eu moartă-n drum m-am prefăcut. 
Ghiciţi, cine sunt? 
(vulpea-Ursul păcălit de vulpe) 
 "Sunt vesela fetiţă 
Ce am roşie scufiţă. 
La bunica am plecat 
Cu coşuleţu-ncărcat." 
(Scufita Rosie) 
 "Cred că mă cunoaşteţi bine. 
                     Pe iezi şi pe Scufiţă i-am mâncat, 
Dar vânătorul iscusit 
Mi-a şi venit de hac” 
(Lupul) 
 
 " Pe mama capră o ascult 
         Uşa eu nu o deschid, 
                 Ghiciţi, oare, cine sunt ? » 
             (iedul cel mic-Capra cu trei iezi) 
 
                           Cartoanele verzi 
 
 Cine le-a scos din burta lupului pe Scufiţa Roşie şi 
pe bunicuţa? (Vânatorul) 
 Cine l-a păcalit pe urs? (Vulpea) 
 Cântaţi cântecul caprei!(„Trei iezi cucuieți…”) 
 Câți pitici avea Albă ca Zapadă?(Șapte) 
 
                  Cartoanele galbene  

 
 

Jocul didactic 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 

Problematizare
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Jocul didactic 
 
 
 
 
 
 

Observaţia 
 
 
 
 
 

Descoperirea 
 
 

Joc de rol 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul didactic 
 

 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare 
 

Evaluare orală 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ce a furat vulpea din căruţa moşului? (Pește) 
 Ce avea cocoşul în cioc?(Pungușa cu doi bani) 
 Completează ce lipseşte ! 
,, Ca să-şi facă glasul frumos şi clar, 
Lupul s-a dus la…’’(fierar). 
 Completează ce lipseşte ! 
,, În casa cu lucruri mici, 
Locuiau cei şapte...’’(pitici) 
 
 

 
 

Povestirea 
 
 

Conversaţia 
 
 
 

Problematiza-
rea 

 

7. 
Asigurarea renției 
și a feed-back-ului 

    Copiii merg la măsuţe, unde vor rezolva fişa de lucru. 
(ANEXA) 
Se prezintă fişele de lucru cu sarcinile: 
- Execut împreună cu copiii exerciții de încălzire a 
mușchilor fini ai mâinii: 
„Umerii îi vom mișca/Spatele vom îndrepta, 
Sus,jos,sus,jos,/Sa putem scrie frumos 
Mâna lebadă o fac,/Care dă mereu din cap, 
Lebedele-n jur privesc,/Mâinile eu le rotesc, 
Degetele sunt petale/Și le deschid ca o floare.” 

 
 
 
 
 
 

Explicația 

 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-mentului 

copiilor 
 

8. 
Încheierea 
activitǎții 

     Voi reaminti copiilor mesajul zilei: “Poveştile ne 
învaţă, lucruri bune despre viaţă”. 
Le voi adresa îndemnul : 
                „Iubiţi poveştile, copii, 
                Pentru că ne-aduc bucurii  
                Din ele multe învăţăm 
                Putem să ne-ndreptăm, 
                Frumos să ne purtăm!” 
     Voi face aprecieri  referitor la modul cum s-a 
desfăşurat întreaga activitate. 
    Drept recompensă, copiii vor primi bomboane. 

 
Convorbirea 

 
Evaluare verbală 

 
 
  



 

 
402. PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Dănilă Ecaterina /Buză Ileana Magdalena 

Grădiniţa Cu P.P. Nr.3 Vaslui 
NIVEL  I (3-5 ani) 
TEMA: “Când,cum şi de ce se întâmplă?” 
PROIECT TEMATIC: “Primăvara, anotimpul bucuriei” 
SUBTEMA: „În lumea insectelor” 
TEMA ZILEI: “Surprizele Albinuţei Zum” 
SCOPUL ZILEI: Însuşirea cunoştinţelor despre insecte 
DURATA : o zi 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  
 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 
 

• Întâlnirea de dimineaţă: ”Bună dimineaţa, copii harnici!” 
• Rutine : „Suntem hărnicuţi” – exersarea unor deprinderi de ordine 
• Tranziţii : „Unul după altul” – versuri cu rimă; 

                  „Albiniţa” – cântec (CD) 
                        „ Fluturaşul meu” - Joc muzical 

2. ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE (ALA) : 
 

1. CONSTRUCŢII : ”Stup pentru albinuţe” – lego 
2. ARTĂ : « Borcănaşe cu miere de albine »-pictură 
3. Joc de masă: „Dansul fluturaşilor” 
4. Joc cu text şi cânt : « Albinuţa şi florile » 
5. Joc liniştitor : « Visul unei insecte » 
  

      3.   ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)  
 
                  1.Domeniul limbă şi comunicare(DLC):”În grădină”-memorizare 
                  2.Domeniul om şi societate (DOS):”Fluturaşul şi albiniţa”-aplicaţie 
 
 
           FINALITATEA ZILEI: expoziţie cu lucrările realizate de copii pe parcursul întregii zilei  
 
 
 

 
SCENARIUL ZILEI 

 
          I. ACTIVITĂŢI DE DEZVLTARE PERSONALĂ 
         Activitatea zilei va începe cu întâlnirea de dimineaţă.Salutul porneşte de la educatoare 
prin recitarea unei poezii salut:    Soarele de după deal /  Îşi arată faţa /  Hai,treziţi-vă copii / „Bună 
dimineaţa!” 

În fiecare dimineaţă s-avem gândul bun pe faţă, 
Către soare să privim, iubire să dăruim, 

De gând rău să ne ferim. 
S-adunăm doar bucurie! 
Şi-n lume s-o răspândim 

Şi-atunci orice copil 



 

În fiecare dimineaţă  
Are gândul bun pe faţă. 

          Prin mişcările sugerate de textul poeziei se realizează în acelaşi timp şi gimnastica de 
înviorare.Se face prezenţa copiilor,se completează calendarul naturii. După completarea 
calendarului naturii, voi iniţia o discuţie cu cei mici,referitoare la tema săptămânii „În lumea 
insectelor” şi vor enumera insectele cunoscute. 
        Noutatea zilei 
         Le voi atrage atenţia copiilor pentru a face un pic de linişte  deoarece  se aude în sala de 
grupă un „zgomot”,parcă ar fi un „bâzâit” sau un „zumzăit”. Mă voi îndrepta către locul de unde se 
pare că se aude acest „zumzăit” şi voi găsi o albinuţă din pluş cu un medalion la gât în care se 
prezintă, o găletuşă cu  multe surprize in ea şi o scrisoare de la „Regina albinelor”. Le voi citi 
copiilor scrisoarea: „Copii eu am aflat că aţi învăţat foarte multe lucruri despre insecte, că sunteţi 
ordonaţi şi că lucraţi foarte frumos la activităţi cu diverse materiale, că sunteţi harnici ca albinuţele, 
ca furnicuţele.  Pentru a mă convinge că este adevărat, am trimis-o pe  Albinuţa Zum în 
recunoaştere, care a pregătit pentru voi foarte multe surprize (tema zilei) Aceasta îşi va petrece 
toată ziua la grădiniţă.”  
 Le precizez copiilor  că Albinuţa Zum le-a pregătit pe centre de activitate diverse materiale 
pentru a se convinge de hărnicia lor. 
 Tranziţie  
            Unul după altul  /  În rând ne-aşezăm / Unul după altul  /  Spre centre plecăm 
 II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) 
 Voi trece pe la fiecare centru de activitate deschis marcat cu câte o floare colorată diferit şi  
le voi explica copiilor ce au de lucru. Inainte de  a începe să  lucreze la centre Albinuţa Zum le arată 
florile din găletuşa sa şi  le propune un mic joc denumit „Albinuţele  şi fluturaşii”. Ei vor fi albinuţe 
şi fluturaşi  care vor dormi. În acest timp eu   voi cânta un cântecel şi am să aşez toate florile pe 
covor (roşii, galbene, albastre).   Când se vor trezi sunt rugaţi să aleagă fiecare de pe covor o floare 
la alegere, după care să se grupeze după culorile florilor. 

Florile gingaşe au răsărit 
         Albinele, fluturii toţi s-au trezit. 

 Să îşi aleagă câte o floare, 
           Apoi să se grupeze după culoare. 

 Copii sunt anunţaţi că Albinuţa Zum îi roagă să fie cuminţi, să lucreze frumos şi îngrijit şi să 
colaboreze cu membrii grupului pentru a putea primi ca  recompensă câte un stimulent . 
 Tranziţie 
            Se va ieşi din grupă pe cântecul (CD)  „Zum, zum, zum, albinuţa mea / Prin cîmpii şi prin 
răzoare, / Alergăm din floare în floare / Zum, zum, zum, albinuţa mea./ Căutăm prin floricele/ /S-
adunăm mierea din ele /Zum,zum,zum,abiniţa mea. 
 După terminarea activităţii toate lucrările realizate se vor aşeza la colţul tematic. 
 
 III.  ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE 
 Copii vor intra în sală intonând ultima strofă din cântec :Zum, zum,zum,albiniţa mea /Ne-am 
întors cu toate acasă /Şi-am adus mâncare aleasă./ Zum, zum,zum, albiniţa mea. 
           În timp ce albinuţele noastre au fost plecate prin câmpii, Albinuţa Zum le-a pregătit şi alte 
surprize – o machetă cu elemente specifice din poezie ( o grădină cu flori şi gărduţ,iar pe o floare 
sunt aşezaţi fluturaşul şi albinuţa), o floare mare, o pălărie , aripioare de albinuţe şi fluturaşi. Le 
sugerez copiilor să fie atenţi  şi să răspundă  la întrbări legate de ceea ce observă pe machetă. Ne 
vom îndrepata privirea spre floarea cea mare unde găsim un „răvaş” pe care este scrisă poezia pe 
care urmează să o memoreze copii -  În grădină.  Pentru  a reuşi să înveţe poezia, Albinuţa Zum le 
spune că trebuie să fie atenţi la versuri şi asfel vor putea să se joace cu floarea şi cu aripioarele. La 
final vor primi din găletuşa ei stimulente cu albinuţe pentru fete şi  fluturaşi pentru băieţi. 
 Apoi pentru  a ne relaxa şi  a căpăta forţe proaspete pentru realizarea următoarei activităţi 
vom cânta şi pentru fluturaşi cântecul   „Fluturaşul meu”(joc muzical). 



 

 Vom trece la măsuţe pentru a realiza,  fetele  - albinuţe şi băieţii – fluturaşi, prin diferite 
tehnici specifice activităţilor practice. 
 După terminarea activităţilor, toate lucrărie  vor fi expuse pe floarea cea mare, pentru a 
putea fi analizate (Turul galeriei), iar cele mai reuşite lucrări(o albinuţă şi un fluturaş) vor fi aşezate 
pe o altă floare din grădină. 
 Tranziţie    
          Albinuţa Zum fiind mulţumită de activităţile desfăşurate le dăruieşte copiilor un CD cu 
cântece. 
          Prezint  pe CD, cântecul „Albiniţa ţi florile”, îndreptându-le astfel  atenţia copiilor spre ALA2          
 IV. ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE  - ALA 2. 
  1. Joc cu text şi cânt :„Albiniţa şi florile” 
 Un copil va primi aripioare de  albinuţă, iar ceilalţi flori confecţionate, transformându-i 
astfel în flori şi  o albinuţă. Albinuţa va fi aşezată în mijlos iar florile vor forma un cerc în jurul ei. 
Toţi vor cînta şi dansa în jurul albinuţei care zboară pe lângă floricele. După terminarea versurilor, 
florile  se vor  aşeza pe covor, iar albinuţa se va deplasa cu spatele şi  va alege o floare pe care va 
trebui să-i ghicescă numele (copilului). Dacă va ghici, va schimba locul, jocul continuând în acest 
mod. 
  Albinuţa a zburat să culeagă miere, 
                        Pe o floare s-a aşezat şi nectar îi cere 
  De ghiceşti cum o chema albiniţă dragă,                     
  Cu tine o vei lua, albiniţă dragă. 
  Ai ghicit, ai ghicit floarea cea aleasă,  
  Mulţumit, fericit să o aduci acasă. 
 
  2. Joc liniştitor: „Visul unei insecte” 
 Fiecare copil îşi alege în gând să fie o insectă. La semnal toate insectele dorm şi visează (pe 
fond muzical), că au primit un vizitator, o altă insectă, păsărică, floare sau un copil, cu care discută. 
La semnalul următor se trezesc şi când aud „Visul unei ...(insecta aleasă)”, copilul care şi-a ales-o 
reproduce dialogul  purtat în vis, precizând cine a fost vizitatorul. 
 Valenţe formative : dezvoltă imaginaţia, stimulează gândirea, limbajul 
 
    Bibliografie: 

• Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom ,Iasi, 2001; 
• Ana Avramescu, ”Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală” 
• Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1976; 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
403. PĂDUREA, AURUL VERDE AL NATURII 

-proiect educativ- 
 

 prof. inv. preșcolar Șercăianu Cristina 
Gradinița cu P.P. nr.9 – Câmpina 

 
 “Biodiversitatea este natura în toate formele sale, constituită din toate organismele 

vii.  Biodiversitatea este fundamentală vieţii. Este zumzetul unei albine în jurul unei flori. Sunt 
tumbele pe care le fac broaştele în apă. Sunt tunelurile săpate de râme în sol. Şi mai eşti tu, care 
priveşri toate acestea într-o plimbare prin luncă.” 

Desfășurarea acestui proiect la nivelul grupei și derularea unor acțiuni pe teme de 
conservare a naturii, de protejare a speciilor de copaci, reprezintă una din principalele căi de 
promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății Planetei Pământ și totodată, 
de formare a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament adecvat față de natură. 

In urma acestui program dorim ca obiectivele propuse să fie realizate, dorim să formăm 
copiilor deprinderi de protejare a naturii iar aceste principii de protejare a naturii să fie cunoscute de 
către părinți și copii.  

Desfășurarea acestui proiect va avea cu siguranță un impact puternic asupra cadrelor 
didactice din grădinița noastră cât și din alte grădinițe, asupra comunității locale dar mai ales asupra 
copiilor prin acțiunile atractive propuse dar și prin obiectivele formulate conform particularităților 
de vârstă și individuale ale preșcolarilor. 

1. Analiza problemelor de mediu  
În momentele de necesarã recreere, natura este cea care ne ia de mânã, ca pe nişte copii 

pierduţi, sã ne arate verdele pãdurii şi albastrul necuprins de deasupra şi ne dãm seama cã, de fapt, 
viaţa este mult mai frumoasã decât pare. Uitãm, deci, cã nu natura aparţine omului, ci omul aparţine 
naturii.  

Noi suntem cei care distrugem în mare parte universul nostru natural, in speță: pădurea, deci 
noi avem puterea sã schimbãm acest curs. Fiecare dintre noi putem sã acţionăm pentru a proteja 
propria biodiversitate şi sã ajutãm dezvoltarea în viitor a vieţii pe pãmânt. 

In urma discuțiilor purtate cu preșcolarii grupei, copiii și părinții acestora au stabilit că 
derularea acestui program (prin aplicarea la nivelul curții grădiniței a anumitor acțiuni: ecologizarea 
zonelor din jurul grădiniței, protejarea păsărilor și animalelor, protejarea naturii, îngrijirea 
copacilor, etc), poate rezolva o parte din problemele cu care se confruntă natura prin poluarea 
zilnică, chiar dacă acest lucru se întâmplă la nivel local. 

Scopul proiectului: 
Proiectul îşi propune să determine copiii să-şi reconsidere stilul de viaţă în raport cu lumea 

înconjurătoare, să conştientizeze copiii şi adulţii de necesitatea protejării mediului natural, a pădurii, 
ei fiind primii şi principalii beneficiari ai atitudinii protectoare faţă de darurile pe care natura ni le-a 
pus în mod generos la dispoziţie. 

  Obiectivele proiectului  
 Sa promoveze un mediu natural propice vieţii; 
 Sa sensibilizeze comunitatea în privinţa problemelor de mediu prin atitudinile şi activităţile 

copiilor; 
 Sa dezvolte copiilor o atitudine pozitivă faţă de curăţarea şi protejarea padurii, a locului, a 

mediului,  în care trăim. 
     
  



 

Activitățile proiectului  în ordinea desfășurării / scurtă descriere: 
Nr.  
crt. 

Activitati Responsabil Luna / 
Anul 

1. Constituirea echipei de proiect  Prof. Șercaianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Octombrie 
2017 

2. Elaborarea chestionarelor 
Intalnire cu părinții pentru completarea chestionarelor 
Intalnire cu părinții pentru semnarea acordului  
Prezentarea proiectului, a acțiunilor 

Prof. Șercaianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Octombrie 
2017 

3. “5 minute de vorbă cu natura - Imnul ecologistului”- 
deprinderea de a asculta pădurea din curtea grădiniței/ de a 
o urmări, în fiecare zi, în cadrul “Intâlnirii de dimineață” 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

permanent 

4.  “Veșmântul pădurii în anotimpul toamna”(activitate de 
Cunoașterea mediului) 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Noiembrie 
2017 

5. 
 

“Pomul de Crăciun” – decorarea unui brad din curtea 
grădiniței/ în ghiveci pe care îl vom planta ulterior 
(Activitate practica) 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Decembri
e 2017 

6. “Avem grijă de păsărelele rămase în țară” – căsuțe din 
materiale refolosibile/ resturi de mâncare pt păsărele  

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Ianuarie 
2017 

7. “Povești cu tâlc despre animalele pădurii in anotimpul 
iarna” 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Februarie 
2017 

8. “Apa, Viața Pădurii - Ziua apei’’ Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

22 Martie 
2017 

9. „Aurul verde al naturii - Ziua pădurii”  Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Martie 
2017 

10. „ O Planetă mai curată - Ziua pământului” – dramatizare  Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

22 Aprilie 
2017 

11. “S-au întors păsările călătoare - ziua păsărilor și arborilor”  Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

10 Mai 
2017 

12. “Să facem Pădurea să zâmbească - ziua curățeniei 
naționale”- expozitie cu vanzare 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Mai 2017 

13. “Ziua biodiversității” – marș stradal/ carnaval/ expoziție cu 
vânzare în curtea grădiniței 

Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Iunie 2017 

14. Premiere “Padure fericita - Copii fericiti!”: finalizare 
proiect- copiii si parintii care au participat la toate 
activitatile enumerate, vor primi premii.  

 Prof. Șercăianu 
Cristina/ prof. 
Andrei Alina 

Iunie 2017 

 
Pentru realizarea acestor activități, educatoarele vor organiza nu numai acțiuni de observare 

a mediului. Preșcolarii vor audia diferite povești cu și despre natură, vor viziona diferite materiale 



 

PPT, vor realiza diferite jucării, costume, căsuțe pentru păsărele, pubele de gunoi din materiale 
refolosibile. Se vor organiza expoziții ale lucrărilor realizate de preșcolari sau diferite concursuri pe 
tema proiectului, șezători, serbări, toate cu scopul de a-i informa pe copii asupra necesității 
menținerii unui mediu curat. 
 Preșcolarii vor învăța că apa înseamnă viață, răcoare, putere, speranță iar în acest sens se vor 
organiza numeroase experimente prin care preșcolarii vor înțelege importanța apei. 
 Pentru însușirea acestor cunoștințe, zilnic, în cadrul “Intâlnirii de dimineață” preșcolarii vor 
sta “De vorbă cu pădurea” și vor intona cântecelul “Imnul ecologiștilor”. Vor învăța astfel să asculte 
pădurea, problemele cu care se confrunta aceasta și vor căuta soluții. Se vor organiza diferite 
concursuri, cu diferite teme, ideea principală fiind – ecologizarea pădurii, menținerea unui mediu 
sănătos. 
 La sfârșitul proiectului majoritatea preșcolarilor își vor fi insușit toate aceste “reguli” pentru 
a menține natura sănătoasă, implicit pentru ca ei să se bucure de o viață sănătoasă! 
 

2. Monitorizarea și  evaluarea (înregistrarea și măsurarea progresului)    
Observarea comportamentului  copiilor față de pădure și viețuitoarele acesteia cât și 

implicarea lor în activitățile de protejare a mediului. 
Chestionare pentru părinți. 
Fotografii cu creațiile copiilor din/și timpul activităților 
Raportare anuală căre grupul de lucru  
Vom realiza expoziții cu vânzare ce vor avea loc cu ajutorul părinților, vom confecționa 
căsuțe pentru păsarele/ pubele pentru gunoi pe care le vom vinde, scopul fiind cel de a ne 
îmbunătății situația financiara. 

3. Curriculum  
Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului vor fi incluse în activitățile desfășurate zilnic cu 

preșcolarii. 
Materialele didactice sintetice (imagini, mulaje) sau din natură (semințe/ conuri de brad/ 

rămurele/ frunze uscate/ lemne/ etc) pot fi folosite în activitățile la clasă și în cadrul “Jocurilor și 
activităților alese”, la sectorul “Bibliotecă” unde preșcolarii pot  citi imagini/ scrie după puncte  
mesaje ecologice sau la sectorul “Joc de rol” unde copiii se pot juca “de-a pădurarul”; “de-a micul 
ecologist”, ori la sectoarele “Stiință” sau “Construcții” unde pot realiza diferite experimente sau 
construi cu materiale din natura diferite obiecte(ex. căsuțe pt. păsărele), etc, astfel obiectivele 
proiectului pot fi realizate de către preșcolari. 

4. Informarea și implicarea comunității școlare și locale  se va realiza prin  
fotografii cu creațiile copiilor din/și timpul activităților. 

 
5. Rezultatele  pe  termen lung  impuse  de  program  

 Grădiniță va stimula implicarea altor grupe în proiect pe baza bunelor practici. 
 In cadrul grădiniței ne propunem organizarea unor seminarii de informare a cadrelor 
didactice, a părinților și bunicilor cu privire la necesitatea păstrării unui mediu natural sănătos 
pentru o viață “la superlativ” atât pentru copiii dumnealor, cât și pentru dânșii. 
 Personalul didactic din grădiniță va organiza cu preșcolarii diferite activități, 
concursuri,mini-scenete, toate cu scopul conștientizării acestora încă de la o vârstă fragedă a 
importanței păstrării unui mediu natural sănătos și curat.  

De asemenea, în cadrul sedințelor cu părinții se vor organiza campanii de informare a 
acestora cu scopul formării unei  atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea unui mediu 
înconjurător curat, nepoluat.  
Astfel se vor forma atitudini pozitive faţă de natură, faţă de importanţa modului de gestionare a 
resurselor comune . 
 
  



 

 
404. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“BOGĂŢIILE TOAMNEI” 
 

Prof.Liea Aurora  
Grădiniţa P.P. Nr.2 Lugoj 

GRUPA: Mare ,,B”                
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
TEMA PROIECTULUI: “CĂLĂTORI PRIN ANOTIMPURI” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “PE CĂRĂRILE TOAMNEI” 
TEMA ZILEI: “BOGĂŢIILE TOAMNEI” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: VERIFICARE-CONSOLIDARE 
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

I.ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP): 
     Întâlnirea de dimineaţă „Toamna, anotimpul meu preferat!” 
     Rutine: “De răceală mă feresc şi atent mă îngrijesc”. 
     Tranziţii: „Un doi, un doi/ Pe cărările toamnei mergem noi” 
 
II.  ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES: 
    Ştiinţă: “ Alege şi încercuieşte” 
    Construcţii:”Vaze de flori” 
    Joc de masă: “Anotimpurile” -sortare jetoane 
 
III.  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 
      DLC: joc didactic- “Jocul cuvintelor” 
 DOS:colaj – “Culorile toamnei” 
 
IV.  ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II) 
   -  Joc de mişcare: “Greieraşi, la căsuţa ta!” 

SCOP:  
- consolidarea capacitatii de diferentiere perceptiv-fonematica a grupurilor de sunete (silaba); 

- dezvoltarea creativităţii şi îndemânării în tehnica colajului. 
 



 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
ALA I:Ştiinţă: -  “ Alege şi încercuieşte” 
          - să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de elemente; 
 Construcţii:”Vaze de flori” 
 - să construiască din piese leggo vaze de flori; 
 - să coopereze în grup pentru realizarea sarcinii. 
 Joc de masă: “Anotimpurile” -sortare jetoane 
 - să sorteze jetoanele în funcţie de anotimp.  
ADE ( DLC+ DOS): 

- să denumeasca imaginile primite sau prezentate de educatoare; 
- să despartă cuvintele in silabe ; 
- să numere silabele dintr-un cuvant ; 
- să identifice silaba inişială dintr-un cuvant ; 
- să coreleze numarul de silabe cu bătaia ritmică din palme sau cu mişcarea palmei aşezată sub bărbie ; 

 - să aprecieze răspunsurile colegilor şi pe cele proprii ; 
 - să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie; 
 - să adopte o poziţie corectă la masa de lucru conform indicaţiilor primite; 
 - să lucreze curat şi ordonat; 
 - să finalizeze lucrările. 
ALA II: Joc de mişcare: “Greieraşi, la căsuţa ta!” 

 - să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului; 
 - să participe cu interes la joc păstrând ordinea şi disciplina. 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei, 
Mijloace de învăţământ : calendarul naturii,jetoane cu fructe/legume, foi de desen, planşa model a educatoarei, panou, lipici, hârtie colorată, 
şerveţele, recompense. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 
DURATA: 1 zi 
BIBLIOGRAFIE: 

• “Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani)”, M.E.C.T., Bucureşti, 2008; 
• Revista Învăţământul Preşcolar şi Primar nr.3-4/ 2012, Editura Arlequin, Bucureşti, 2012; 
• Ana M-I., “Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari”, EDP, Bucureşti, 1980. 

 



 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

 
CONŢINUTUL   ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII  DIDACTICE EVALUARE 
METODE  

ŞI 
PROCEDEE 

MIJL.  
DE ÎNV. 

FORME 
DE ORG. 

 

1. Moment 
organizatoric 

 Se creează condițiile necesare desfășurării eficiente a activității: 
- aranjarea mobilierului; 
- pregătirea materialului didactic; 
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă; 
 - așezarea lor pe scăunele în semicerc. 

 
Instructajul 
 

   

2. Captarea 
atenţiei 

   Se va realiza prin descoperirea cutiei cu surprize de unde scot un 
arici (de pluş), care îi salută. El spune  că l-a trimis Zâna Toamnă la 
ei în vizită să afle dacă le place anotimpul toamna. De aceea îi va 
însoţi pe parcursul zilei la activităţi şi va povesti Zânei ce a învăţat de 
la noi. 

Conversaţia 
 

 
Cutia cu 
surprize, 
Aricel 
 

Frontal 
 

 
Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 

3. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

Aricel ne-a adus astăzi un joc care se numeşte ,,Jocul silabelor”.  
Acest joc ne va ajuta să vorbim corect şi frumos româneşte .Apoi 
vom avea o activitate practică denumită ,,Culorile toamnei”. 

 
Conversaţia 
Explicaţia  

 
 

Frontal 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 

 
4.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

  O voi realiza printr-o scurtă conversaţie despre caracteristicile 
toamnei:   
- În ce  anotimp suntem? 
- Cum este afară toamna? 
- Ce culoare au frunzele?  

 
Conversaţia 
 

  
Frontal 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 

 
5. Dirijarea 

învăţării 
 

1.   Explicarea şi demonstrarea jocului.   Din cutia cu surprize iau un 
plic  în care se află jetoane.     Plicul va trece de la un copil la altul 
până când voi spune “Stop”. Copilul la care s-a oprit plicul  priveşte 
jetonul , îl arată colegilor , denumeşte , desparte cuvântul în silabe , 
precizează numărul de silabe. 
Se aplaudă fiecare copil care a răspuns corect. 
2. A doua surpriză  -voi chema un copil la cutia cu surprize unde va 
găsi jetoane ,va alege unul fără să  privească în cutie , şi-i voi cere  să 
denumească imaginea , să despartă cuvântul în silabe  , să identifice 
prima  silabă.  

 
Conversaţia 
 
Demonstraţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
 

 
 
Jetoane  
Plic 
 
 

 
 
 
Frontal 
 
 
Individual 
 
 
 

 
Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
 



 

     Cer copiilor să dea exemple de cuvinte care încep cu acelaşi sunet 
. 
   3.Ultima surpriză va fi o întrecere între echipe : echipa 
ciupercuţelor şi echipa aricilor. 
         Căpitanul fiecărei echipe va primi două jetoane cu cifrele 1,2 şi 
3. Pe rând căpitanii vor arăta una din cifre când echipa adversă dă 
exemple de cuvinte care au tot atâtea silabe cât arată cifra . 
     Pentru fiecare cuvânt găsit, echipa va primi un arici, respectiv 
ciupercuţă.  
    Echipa câştigătoare va fi aplaudată .  

 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 

 
 
 
Pe echipe 

 
6. Obţinerea 

performanţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Copiii se vor așeza la măsuțe unde au pregătite materialele pentru 
activitatea practică. Ei vor trebui să realizeze un peisaj de toamnă. 
   Se intuiesc materialele necesare realizării lucrării.  
- Ce aveţi voi pe măsuţe? 
  Se prezintă şi se analizează modelul educatoarei. 
- Priviţi această planşă. 
- Din ce culori am realizat peisajul ? 
  Se va explica și demonstra modul de realizare a lucrării. 
- Iar acum copii, vă explic cum vom lucra. Mai întâi rupem foaia 
bucăţele din fiecare culoare, apoi pe foaia suport le lipim. 
  Se efectuează exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii:  
- mişcăm degeţelele; 
- închidem şi deschidem pumnul; 
- ne spălăm mânuţele; 
- cântăm la pian. 
  Li se atrage atenția să lucreze curat şi ordonat în vederea finalizării 
lucrării.  
  Realizarea temei de către copii 
  Voi da semnalul de începere a lucrului. Copiii vor lucra pe un fond 
muzical pentru a crea o ambianţă afectivă propice. Voi trece printre 
mesele de lucru pentru a oferi ajutor individual, sau unele explicații 
suplimentare.  
  Lucrările vor fi expuse la panou şi se va face analiza lor cu ajutorul 
copiilor. 

 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exerciţiul 
 
 
Turul galeriei 

  
 
 
Planşa 
model  
 
 
 
hârtie    
colorată, 
lipici, 
Şerveţele 
  
CD-player 
CD  
 
 
 
 
 
 
Panou 
Lucrările 
copiilor 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Asigurarea 
feedback-ului 

 ALA II: Joc de mişcare: “Greieraş, la căsuţa ta!” 
 

 Conversaţia 
 

 Frontal 
 

Aprecieri 
verbale 

 
8. Încheierea 
activității 

  Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care au 
participat la activitate cât şi a comportamentului. “Fulgul de nea”face 
şi el aprecieri pozitive apoi le voi împărţi recompense.  

Conversaţia  
Recompen
se  

Frontal 
 

Aprecieri 
verbale 
 

 
 
  



 

405. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„GRĂDINARII HARNICI” 

 
Prof. Căciulan Cristina 

Grădiniţa P.P.Nr. 5, Lugoj/Timiş 
 

NIVELUL I 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când , cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI:„Călători prin anotimpuri” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Munci de primăvară” 
TEMA ZILEI: „Grădinarii harnici” 
DOMENII EXPERIENȚIALE: D.L.C./D.O.S. 
MIJLOACE DE REALIZARE: Activitate integrată (povestirea educatoarei/aplicaţie practică) 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare-învățare 
 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:  
I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.) 

Întâlnirea de dimineață: „Ce e de făcut anume,în grădina de legume?” 
  Rutine: „Cei mai harnici vrem să fim!(deprinderea de a se face utili)” 
  Tranziții: „În grădină”- joc cu text şi cânt 
 
II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A.I) 

Ştiinţă: „Legume vesele”-fişă 
Artă: „Bobiţe roşii şi bobiţe verzi”- mototolire 
Construcții: „Coşuri pentru legume” 
 

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (A.D.E.) – Activitate integrată (D.L.C./D.O.S.) 
D.L.C.: Povestirea educatoarei: „Ridichea uriaşă”-poveste populară 
D.O.S.: Activitate practică: „Ridichea”(aplicaţie) 
 

IV. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A.II)  
Dramatizare: „Ridichea uriaşă” 
 
 



 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
• Dezvoltarea capacității copilului de a-și însuși un text povestit de educatoare; formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice 

nivelului de dezvoltare motrică. 
 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
A.L.A.I: 
1. ŞTIINŢĂ:  „Legume vesele” 

• să formeze prin încercuire grupe de elemente de acelaşi fel; 
2. ARTĂ: „Bobiţe roşii şi bobiţe verzi” 

• să mototolească hârtie creponată; 
• să păstreze poziţia corectă în timpul lucrului.  

3. CONSTRUCȚII: „Coşuri pentru legume” 
• să construiască din piese lego lădiţe pentru legume ; 
• să coopereze cu colegii. 
 

A.D.E.: 
• să asculte cu atenție o poveste; 
• să răspundă la întrebări privind conținutul unei povești; 
• să discute despre personajele din poveste; 
• să stabilească ordinea cronologică a apariției personajelor; 
• să denumească corect  materialele pregătite pentru activitate; 
• să lipească bobiţele de hârtie mototolită pe suportul dat;  
• să adopte o poziţie corectă la masa de lucru conform indicaţiilor primite; 
• să lucreze ordonat şi curat. 

A.L.A.II: 
• să interpreteze corect rolurile atribuite; 
• să se creeze o atmosferă de teatru, copiii fiind pe rând actori şi spectatori. 

STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei, stabilirea succesiunii evenimentelor.  
 Mijloace didactice: planșe reprezentând principalele momente din poveste,siluete cu personajele din poveste,o ridiche uriaşă , fişe de lucru, 
creioane, lipici, șervețele, foi, hârtie creponată roşie şi verde,machetă, coșulețe, modelul educatoarei, calendarul naturii, piese lego, recompense etc.  
 Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual. 



 

Locul de desfășurare: sala de grupă. 
Durara: o zi. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House,  Bucureşti 2008; 
• Revista învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012, Editura Arlequin, Bucureşti, 2012; 
• Breben S, Gongea, E.(2007) E. Metode interactive de grup, Editura Arves, Bucureşti. 

 
 

SECVENȚE 
DIDACTICE 

 
CONȚINUTUL 

ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  
EVALU

ARE 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

 
1. Moment 

organizatoric 

         Se creează condițiile necesare desfășurării a activității: 
- aranjarea mobilierului; 
- pregătirea materialului didactic; 
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă și așezarea lor 
pe scăunele în semicerc. 

Instructajul     

2. Captarea 
atenției 

        Se va realiza prin sosirea unui musafir, o ridiche uriaşă, 
care, speriată de un şoricel, a fugit până s-a rătăcit şi ne roagă s-o 
ajutăm să găsească grădina cu legume de primăvară. 

Conversația  Ridichea   Frontal   

3. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

 „Astăzi, copii, vom lucra la trei centre de interes și anume: 
-la centrul Artă vom mototoli hârtie; 
-la centrul Construcții vom construi din lego lădiţe pentru 
legume; 
-la centrul Ştiință vom forma grupe prin încercuirea 
elementelor de acelaşi fel. 

         Apoi vă voi spune o poveste populară, care se numește 
„Ridichea uriaşă”, iar în încheierea activității vom aplica 
bobiţele de hârtie mototolită pentru a reda o ridiche, și ne vom 
juca un joc distractiv. 

 
Conversația  
Explicația 

 Frontal  
Obs. 
comport. 
copiilor 
la 
activitate 

4. Reactualizarea 
cunștințelor 

   Copiii se așază la centrele de interes în funcție de 
preferințe. După ce s-au așezat se prezintă sarcinile de lucru: 
-la centrul Artă vor mototoli hârtie; 
-la centrul Construcții vor construi din lego lădiţe pentru 
legume; 

 
Conversația  

  
Frontal 
Individual 
 

Obs. 
comport. 
copiilor 
la 
activitate 



 

-la centrul Ştiință vor forma grupe prin încercuirea 
elementelor de acelaşi fel. 

      Se execută exerciții de încălzire ai mușchilor mici ai mâinii, 
se dă semnalul de începere a lucrului. 

     Pe parcurs se dau indicații suplimentare dacă este cazul, 
se dă semnalul de încetare a lucrului, apoi se afișează 
lucrările realizate. 

 
5. Prezentarea 
noului conținut 

și dirijarea 
învățării 

       Se va realiza expunerea poveştii clar, corect, expresiv, 
folosind un ton şi o mimică adecvată.  Se va ţine cont de planul 
de idei principale:      
1. Moşul sădeşte în grădina sa o sămânţă de ridiche şi din 
această sămânţă creşte o ridiche uriaşă. 
2. Moşul încearcă să smulgă ridichea din pământ şi văzând că 
nu reuşeşte o cheamă în ajutor pe babă. 
3. Baba o cheamă pe nepoţică, pentru a-i ajuta la scoaterea 
ridichii. 
4. Nereuşind, nepoţica îl strigă pe căţel. 
5. Căţelul cheamă şi pisica în ajutor. 
6. Pentru că ei tot nu reuşesc să scoată ridichea din pământ, 
pisica îl cheamă în ajutor şi pe şoricel. 
7. Împreună, trăgând cu putere de ridiche, personajele reuşesc s-
o smulgă din pământ, căzând cu toţii. 
        În timpul povestirii voi accentua formula care exprimă 
efortul făcut de personaje pentru a smulge ridichea din pământ: 
„Hei-rup, hei-rup! Hai ridiche uriaşă, să te duc la noi acasă!” 
          Se vor explica cuvintele şi expresiile noi întâlnite în text: 
,,uriaşă”- foarte mare, ,,a smulge”- a scoate. 
    Se prezintă pe rând planșele, ilustrând momentele principale 
din poveste.  

     Pe baza planșelor copiii vor reda povestea, sprijiniţi de 
educatoare, apoi vor aşeza siluetele personajelor în ordinea 
venirii lor în poveste. 
      Trecerea la activitatea practică se va realiza prin tranziția „În 
grădină”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observația  
Explicația   
 
 
Stabilirea  
succesiunii 
evenimente 
lor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planșe 
cu imagini 
din poveste 
 
Siluete  ale 
personajelor 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
 
Obs. 
comport. 
copiilor 
la 
activitate 



 

 
6. Obținerea 

performanțelor 

       Copiii se vor așeza la măsuțe unde au pregătite materialele 
pentru activitatea practică. Ei vor trebui să aplice (să lipească) 
bobiţe de hârtie (mototolită) roşie şi verde pentru a realiza 
ridichea.  
       Se intuiesc materialele necesare realizării lucrării.  
       Se prezintă modelul educatoarei. 
       Se va explica și demonstra modul de realizare a lucrării. 
       Se efectuează exerciții de încălzire a mușchilor mici ai 
mâinii, li se atrage atenția să lucreze ordonat în vederea 
finalizării lucrării și li se va ura „Spor la lucru!”.  
        Copiii vor lucra pe un fond muzical adecvat, iar dacă va fi 
nevoie, vor primi ajutor individual, sau unele explicații 
suplimentare.  
        Copiii vor face „Turul galeriei” pentru a analiza lucrările, 
după care acestea vor fi aplicate pe o machetă. Se va urmări : 

• acurateţea 
• corectitudinea 
• gradul de finalizare. 

Conversația  
 
 
 
Explicația  
Demonstrați
a 
  
Exercițiul  
 
 
 
 
 
Turul 
galeriei 
 
 

 
 
 
hârtie, 
lipici, 
șervețele, 
coşuleţe 
 
Modelul  
Educatoarei 
 
 
 
 
 
Lucrările 
copiilor 
Machetă 

 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 

 
 
 
 
 
Obs. 
comport. 
copiilor 
la 
activitate  
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

7. Asigurarea 
feedback-ului 

        Se fixează titlul  poveștii și se vor adresa întrebări copiilor:  
      - Ce a crescut în grădina moşului? 
      - Cât de mare era ridichea? 
      - Cine a ajutat la scoaterea ridichii? 
      - De ce credeţi că ea nu a putut fi scoasă numai de moş? 
       ALA II 
      Dramatizare: ,,Ridichea uriaşă” 
      Copiii sunt împărţiţi pe roluri (moşul, baba, nepoţica,căţelul, 
pisica, şoricelul, ridichea) .Se explică regulile. O parte din copii 
sunt actori, iar ceilalţi spectatorii, care vor aplauda la sfârşit. Se 
rotesc toţi copiii pentru a fi pe rând atât  actori cât şi spectatori. 

Conversația  
 
Explicația  
 
 

 
 

 
Frontal  
 
Individual  

 

 
8. Încheierea 

activității 

        Se fac aprecieri pozitive atât generale cât şi individuale 
asupra modului în care copiii au participat şi s-au comportat la 
activităţi, fiind recompensaţi.  

 
Conversația  

  
Frontal  

Aprecieri 
verbale 

 
  



 

 
406. „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?” 

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPȚIONALĂ 
 

Educatoare Teșuică Laura Georgiana, 
 Școala Gimnazială Ionești, loc. Ionești, jud. Vâlcea 

 
Grupa mică-mijlocie 
Domeniul:DȘ-Cunoașterea mediului 
Durata:1an școlar-2017-2018 
Nr act/Săptămână:1 activitate/ săptămână 
ARGUMENT 

Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de 
 susţinere ai unei metodologii active în predarea ştiinţelor, deziderat exprimat încă de la 
 sfârşitul secolului al XIX-lea de adepţii „şcolii active”. 

   Preşcolarii învaţă şi înţeleg cel mai bine ştiinţele naturii prin experiment şi investigaţie. 
Chiar dacă învăţarea prin experiment consumă mai mult timp, s-a demonstrat   ştiinţific faptul că 
gradul de retenţie al informaţiei creşte până la 80-85% în cazul experimentului desfăşurat de copil 
comparativ cu doar 5-10% în cazul expunerii educatoarei.  
 Pornind de la premisa conform căreia „copilul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face şi 
nu prin acelea care se fac în faţa lui” (Marc Gabaude), activităţile de învăţare din orele de ştiinţe, în 
mod deosebit, antrenează copiii în acţiuni de observare, în  experimentarea unor lucrări practice pe 
măsura posibilităţilor lor. Acestea determină copiii să desfăşoare o muncă creatoare, formându-le 
tehnici de investigare a realităţii înconjurătoare: urmărirea fenomenelor naturii specifice fiecărui 
anotimp, observarea creşterii plantelor şi animalelor, influenţa factorilor de mediu asupra acestora, 
etc. 

         Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, suscită 
curiozitatea, stimulează imaginaţia creatoare a copilului, dezvoltând în acelaşi timp operaţiile 
gândirii ( analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea). 

  ,,De ce cad frunzele? De ce se ascund gâzele iarna? De ce pleacă păsările de la noi? ? De ce 
bate vântul?, De ce e zi? De ce e noapte?, De  ce....?, De  ce....?’’ Sunt întrebări pe care copiii le 
adresează mereu adulților și la care așteaptă un răspuns. Am fost şi noi  copii şi poate de  
nenumărate ori am rămas pe buze cu un ,,De ce ?” la care nu am primit răspuns, decât mai târziu. 
     Copiii de astăzi vor răspunsuri acum, de aceea, noi educatoarele trebuie să le oferim 
răspunsuri de ce-urilor adresate, trebuie să le satisfacem curiozitatea,  să îi ajutăm  să pătrundă 
tainele naturii și să o cunoască cât mai bine  şi considerăm că lucrul acesta îl putem  face prin 
intermediul opţionalului “ Ce se întâmplă dacă...?”. 
OBIECTIVE CADRU: 

• Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

• Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale; 
• Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor cunoștințe despre mediul înconjurător 

OBIECTIVE  DE REFERINŢĂ: 
• Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare; 
• Să recunoască și să descrie  anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător; 
• Să înțeleagă legăturile cauzale care există intre organismele vii şi factorii de mediu; 
• Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte 

integrantă a mediului; 
• Să exploreze şi să descrie verbal obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător, 

folosind surse de informare diverse; 
• Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 
• Să poată exprima prin cuvinte proprii păreri, constatări în urma observațiilor efectuate; 



 

• Să participle la actiuni de infrumusetare si ecologizare a mediului inconjurator, aplicând 
cunoștințele dobândit; 

• Să manipuleze obiecte specifice realizării unui experiment; 
• Să îşi îmbogăţească vocabularul cu termeni din aria ştiinţei şi tehnicii; 
• Să respecte cerinţa de a fi întotdeauna supravegheaţi de un adult în desfăşurarea 

experimentelor; 
• să participe cu interes şi să manifeste atitudini pozitive în legătura cu activitatea 

 opţională desfăşurată; 
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII: 

• Curiozităţi din lumea plantelor; 
• Curiozitati din lumea viețuitoarelor; 
• Natura si anotimpurile; 
• Fenomene ale naturii; 
• Obiecte, procese, experimente 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  
-Observări 
-Vizionare DVD 
-Experimente 
-Experiențe 
-Activități practice 
-Jocuri 

STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: observația, conversaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiul jocul 
didactic, problematizarea, braisorming-ul, experimentul, învățarea prin descoperire.  
  Mijloace de învăţământ: imagini, ilustrații, cărți, enciclopedii, reviste, DVD, CD, 
calculator, televizor, mediu natural, fructe, siluete copii, diverse obiecte de îmbrăcăminte , apă, 
gheață, zăpadă, vase, lădițe cu pământ, semințe, etc  
FORME DE ORGANIZARE: cu întreaga  grupă, pe grupuri mici, individual 
RESURSE: umane: copii, educatoare, părinţi 
                    temporale:1 an 
MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

•  Observarea /aprecierea comportanmentului, răspunsurilor; 
•  Fişe, chestionare orale-concurs;  
• Realizarea unui jurnal în care se vor consemna datele constatate cu prilejul 

 efectuării fiecărui experiment în parte, cu imagini şi materiale rezultate în urma 
experimentului; 

• Expoziţii cu lucrări-desene, picturi, aplicații; 
• Diplome 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 
DATA      TEMA ACTIVITĂȚÍI MIJLOC DE  

REALIZARE 

1.  Ierbarul grupei -transformările frunzelor Activitate practică 
2.  Fiecare la locul potrivit – distingerea celor patru gusturi (dulce, sărat, 

acru, amar) pe zone diferite ale limbii 
Experienţe 

3.  Cu nasul strâns – dificultatea distingerii alimentelor fără prezența 
mirosului 

Experienţe 

4.  Cum se hrănesc plantele/florile?- absorbția lichidelor Experiment 
5.  Ploaia – evaporare/condensare Experienţe 
6.  Observații fantastice, Cutia magică, Imagini de nicăieri, Iluzii optice Experienţe 



 

7.  Forța bulelor – efectul drojdiei Observare 
8.  Magie cu piper, Vulcanul Experiment 
9.  Uite-l, nu e!- dizolvarea Experiment 
10.  Sus, jos- creșterea/scăderea nivelului apei Experiment 
11.  Pahare muzicale Observare 
12.  Iceberg- balon cu apă Observare 
13.  Închisoare de gheață- înghețarea apei Experiment  
14.  Sticla magică  Experiment 
15.  Ce mănâncă furnicile? Experiment 
16.  Ariciul - germinare Experiment 
17.  La pescuit - magnetismul Experiment 
18.  Balonul magic  Experiment 
19.  Cristale de sare  Experiment 
20.  Cum cresc plantele? Experiment  
21.  Experiment în pungă (pământ, apă) Experiment 
22.  Să colorăm florile! Experiment 
23.  Ne jucăm cu ouă – distingerea oului crud de cel fiert Experiment 
24.  Podul – susținerea greutății, rezistența Observare 
25.  Zborul zmeului – magnetismul (atracția) Experiment 
26.  Camionul – magnetismul (respingerea) Experiment 
27.  Discul cu culori- spectrul lui Newton Pictură 
28.  Ceasul solar- mișcarea de rotație a Pământului Experiment 
29.  Copilăria în lumini și umbre  – formarea umbrelor  Observare 
30.  Apa plimbăreață Observare 
31.  Coralii Experiment 
32.  Baloane de săpun Joc liber 

 
BIBLIOGRAFIE 

• ,,Și eu vreau să știu’’-enciclopedia pentru cei mici și isteți, Editura Teora; 
• Breben, Silvia şi Matei, Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar, 

Ed.Radical, Craiova, 2001; 
• Silvia, Breben, Elena, Goncea, Georgeta, Ruiu, Mihaela, Fulga, Metode interactive de 
• grup, Ghid metodic, Editura ARVES, Bucuresti, 2002; 
• Marea carte despre experimente, DeAgostini, Ed Litera, 2008; 
• Mihăilescu Cleopatra, Piţilă Tudora, Experienţe şi lucrări practice, Bucureşti, 2008; 
• Dorea Onorica, Buda Victoria, Experimentul – metodă eficientă în predarea disciplinei 

Cunoaşterea mediului, Revista Învăţămînt preşcolar, 3/2005; 
• Experimente pentru cei mici, Editura Litera International, 2010 

 
 
  



 

 
407. ACTIVITATE   OPŢIONALĂ 

“ÎNVĂȚĂM  SĂ  TRĂIM  SĂNĂTOS” 
 

prof. Andrasoni Legioara 
Grădinița PP Nr.5 Lugoj  

 
GRUPA :  grupa mare 
EDUCATOARE :  prof. Andrasoni Legioara  
TIPUL DE EDUCAȚIE   – Educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă 
TEMA   : Învăţăm să trăim sănătos”  
DURATA  CURSULUI : 
       1 an şcolar 
NR.ORE/SAPTĂMÂNAL :  
       1 activitate pe săptămână 
ARGUMENT : 
      Pornind de la adevarul ,că deprinderile de viaţă sănătoasă se află intr-o relaţie de interacţiune şi 
intredependenţă, se poate spune că fiecare abilitate dobândită generează o alta şi împreună susţin 
procesul de formare a unui stil de viaţă sănătos. Copiii au nevoie de la vârste mici de  oportunităţi 
de autodescoperire, de exersare şi dezvoltare a calitaţilor, aptitudinilor, capacităţilor personale şi 
competenţelor sociale care să-i conducă spre o viaţă de calitate. 
Prin desfăşurarea interdiscipilnară a opţionalului doresc să promavez sănătatea prin mişcare, 
exercţii fizice, igiena personală şi alimentaţie corectă într-un mediu curat şi sănătos. 
OBIECTIV CADRU:  Devoltarea aptitudinilor și comportamentelor adecvate promovării  unui stil 
de viață sanătos .  
OBIECTIVE  SPECIFICE : 
    - Formarea unor deprinderi de igienă şi îngrijire personală în vederea educării unei atitudini 
pozitive faţă de păstrarea sănătăţii; 
    - Însuşirea şi aplicarea unor reguli/norme/conduite cu caracter socio-uman care vizează 
asigurarea sănătăţii individului; 
    - Transmiterea şi însuşirea unor cunoştinte despre alimentaţia sănătoasă, în vederea exersării cu 
succes a unor comportamente specifice. 
OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ : 
O1 - Să cunoască corpul omenesc şi evoluţia acestuia în timp; 
O2 - Să cunoască factorii care care influenţează starea de sănătate; 
O3 - Să cunoască şi să respecte reguli/ norme privind asigurarea sănătăţii organismului; 
O4 - Să aprecieze în situaţii concrete comportamente care favorizează un stil de viaţă sănătos; 
O5 - Să facă alegeri bune în ceea ce priveşte o alimentaţie sănătoasă; 
O6 - Să dobândească deprinderi/comportamente ,care să devină fundamentul abilităţilor unei vieţi 
de calitate; 
O7 - Să cunoască şi să aplice prin exersare principalele modalităţi de menţinere a sănătăţii 
organismului(igiena, alimentatie sanatoasa, miscare si exercitii fizice).  
 
LISTA  DE  CONŢINUTURI 
          Activităţi si exerciţii practice, exerciţii fizice, jocuri de mişcare şi muzicale, lecturi ale 
educatoarei, dramatizări, observări, lecturi de imagini, cântece, jocuri didactice, desen, activităţi 
practice şi gospodăreşti, 
STRATEGII  DIDACTICE 
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, 
jocul de simulare, jocul de rol, vizite, plimbări, etc. 
Mijloace curriculare:  imagini care înfăţişează omul în diferie stadii de dezvoltare, fotografii ale 
copiilor, părinţilor şi bunicilor, mulaje, planşe, atlase, cărţi, reviste existente într-un laborator de 



 

boilogie din şcoală, coli desen, creioane colorate, acuarele, pensule; materiale din natura, colecţii de 
materiale, CD-uri, cărţi şi reviste cu tematică specifică, alimente, ustensile de bucatarie, carte de 
bucate, obiecte de veselă şi tacâmuri, şerveţele, faţă de masă, obiecte de uz personal, jetoane, 
puzzle, fişe de lucru etc. 
Modalitati de evaluare: probe practice, album foto, inregistrări video, expoziţii, concurs pe teme 
specifice. 
Bibliografie :Schiopu  Ursula , Verzea Emil Psihologia vârstelor  EDP București  
Educația timpurie a copiilor în vârstă de 0 7 ani  UNICEF Ed. Alternative Buc.1993 
 
 

PLANIFICAREA  PE  UNITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE 
 

 
Nr 
Crt.
. 

 
    UNITATE   
           DE 
   INVĂŢARE 

 
MODALITĂŢI     
DE 
  REALIZARE 

 
ACTIVITATEA 
DE 
ÎNVĂŢARE 

 
          
DATA 

 
 

  
Discuţii 

 
“Învăţăm să trăim sănătos!” 
- Lansarea opţionalului - 
 

 
Septembri
e 
2017 

 
1. 

 
CORPUL 
OMENESC 

 
Lectură 
imagini 

 
“Acesta – aceasta sunt eu!” 
- Părţile corpului omenesc - 
 

 
Octombrie 
2017 

 
  2. 

 
CORPUL 
OMENESC 

 
Joc ( metoda celor 
4 colţuri) 

 
“Cum cunosc lumea în care trăiesc?” 
- Organele de simţ - 
 

 
 
Octombrie 
2017 

 
  3. 

 
CORPUL 
OMENESC 
 

 
Joc de stimulare 

 
“Ce ne spune oglinda?” 
- stări emoţionale - 

 
octombrie         
2017 

 
4. 

 
CORPUL 
OMENESC 

 
Vizită la”Şcoala Radu 
cel Mare” 
 

 
“Învăţăm de la şcolari!” 
- vizionare film didactic “Corpul uman”- 

 
Octombrie 
2017 

 
5. 

 
CORPUL 
OMENESC 
 

 
Desen 
Expoziţie 

 
“Autoportret” 
- desen - 

 
Noiembrie          
2017 

 
6. 

 
CORPUL 
OMENESC 
 

 
Lectură 
imagini 

 
“Album de familie” 
- evoluţia omului în timp - 

  
 noiembrie 
2017 

 
7. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Activitate practică 
 
 

 
“Piramida alimentelor” 

- alimentele şi importanţa lor - 

decembrie        
2017 

  
  8. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Activitate 
practică în bucătărie 
 

 
“Pregătim salata de legume proaspete  
Modul  de folosire a legumelor - 

decembrie 
2017 



 

 
9. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Activitate 
practică în bucătărie 

 
“Pregătim  salata de fructe  

- păstrare şi mod de folosire a fructelor - 
 

 
decembrie 
2017 

 
 10. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Discuţii 
 

 
“Medicul ne învaţă ce şi cum să mâncăm!” 
- reguli de igiena alimentaţiei - 
 

 
ianuarie 
2018 

 
 11. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
 Activitate 
practică în bucătărie 
 

 
“Surprize din bucătărie” 
- modul de pregătire a hranei - 

 
ianuarie 
2018 

 
 12. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
 Activitate practică 
 
 

 
“Cartea de bucate a copiilor” 
- reţete culinare - 

 
ianuarie 
2018 

 
 13. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
  Lectură imagini 
 
 

 
“Obiceiuri culinare româneşti” 

- sănătoase şi mai puţin sănătoase - 

 
februarie 
2018 

 
 14. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Joc de stimulare 

 
“Cine este şi ce ne învaţă?” 
- Obiecte de uz personal - 
 

 
februarie 
2018 

 
 15. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Lectura educatoarei 

 
“Maricica” 
- reguli de igienă personală - 
 

 
februarie 
2018 

 
 16. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Joc didactic 

 
“Pregătim valiza pentru călătorie” 
- obiecte de îmbrăcăminte - 
 

 
martie 
2018 

 
 17. 

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
         Joc de rol 

 
“Învăţăm cum să primim musafiri” 
- obiecte de veselă şi tacâmuri - 
 

martie 
2018 

 
 18.  

ÎNGRIJIREA  
CORPULUI  
OMENESC 

 
Concurs 
 
 

 
“Cine ştie câştigă!” 
-corpul omenesc şi îngrijirea lui - 

 
 martie 
2018 

 
 19. 

 
SĂNĂTOS / 
BOLNAV 
 

 
Discuţii 
 

 
“Cine este sănătos, cine este bolnav?” 
- noţiunea de sănătate/boală - 

 
martie 
2018 

 
 20. 

 
SĂNĂTOS / 
     BOLNAV 
 

 
  Lectură imagini 

 
“Prietenii sănătăţii” 
- factorii care influenţează sănătatea - 

 
martie 
2018 

 
 21. 

 
SĂNĂTOS / 
     BOLNAV 

 
Confecţionare album 
 
 

 
“Cum ne ferim de boli?” 
- respectarea regulilor de sănătate - 

 
Aprilie 
2018 



 

 
 22. 

 
SĂNĂTOS / 
     BOLNAV 
 

 
Vizită  
 

 
“Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi” 
- control medical în cabinetul stomatologic - 

 
Aprilie 
2018 

 
 23. 

 
SĂNĂTOS / 
    BOLNAV 

 
Jocuri de mişcare 
 
 

 
“Jocurile de mişcare şi sănătatea” 
- jocuri în aer liber cu mingea - 

 
 mai  
2018 

 
 24. 

 
SĂNĂTOS / 
    BOLNAV 
 

 
Dramatizare 

 
“La dispensar” 
- comportamente necesare vizitei la doctor - 

 
mai 2018 

 
 25. 

 
SĂNĂTOS / 
    BOLNAV 
 

 
Vizită 

 
“În vizită la Clubul Copiilor” 
- sala de balet - 

 
 mai 2018 

 
 26. 

 
SĂNĂTOS / 
    BOLNAV 
 

 
Jocuri muzicale, 
Jocuri de mişcare 

 
“Dacă vesel se trăieşte, bine e!” 
- buna dispoziţie şi sănătatea - 

 
Mai      
2018 
 

 
 27. 

 
SĂNĂTOS / 
    BOLNAV 
 

 
Lectură de imagini 

 
“Natura ne învaţă!” 
- plantele medicinale şi sănătatea - 

 
Iuniei 
2018 
 

 
 28. 

O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 
/ 
UN MEDIU 
SĂNĂTOS 

 
Activitate 
gospodărească 

 
“Suntem grădinari pricepuţi!” 
   - întreţinerea spaţiilor verzi din curtea 
grădiniţei - 

 
 iunie      
2018 
 

 
 29. 

O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 
/ 
UN MEDIU 
SĂNĂTOS 

 
Activitate practică 

 
“Ierbarul micului preşcolar” 
-strângere de plante şi presarea lor pentru 
ierbar - 

 
 iunie      
2018 
 

 
 30. 

O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 
/ 
UN MEDIU 
SĂNĂTOS 

 
Activitate  
 De voluntariat  

 
“Suntem ecologişti!” 
-strângere de materiale reciclabile şi vânzarea 
lor pentru  a face donatii la Centrul de 
plasament - 

 
iunie  
     2018 
 

 
 31. 

O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 
/ 
UN MEDIU 
SĂNĂTOS 

 
Vizionare  
        film documentar 

 
“S.O.S.Natura!” 
- cele mai curate şi cele mai poluate oraşe - 
 

 
iunie 
2016 
 

 
 32. 

O VIAŢĂ 
SĂNĂTOASĂ 
/ 
UN MEDIU 
SĂNĂTOS 

 
Excursie 
Pignic educaţional 
Evaluarea opţionalului 

 
“Aer, Soare şi mişcare” 
- plimbare şi jocuri de mişcare la munte - 

 
iunie 
 2016 
 

 
 
  



 

 
408. BĂNUȚII  LUI  IONUȚ 

 
Prof.înv.preș. Huszak Rodica 

Prof. înv.preș.Galbîn Năsui Liana 
Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Vișeu de Sus , Maramureș 

 
,,Banul ecomomisit este de două ori câștigat.” 

                                                      Alexandru Gh.Radu 
 

Grupa mijlocie B 
 

 
Preșcolarii grupei mijlocii B au sărbătorit "Global money week 2017“. Obiceiurile legate de 

bani se învață încă din fragedă copilarie și ne influențează ulterior întreaga viață . 
      Metodele de educație financiară a preșcolarilor din grădinița noastră au fost variate, atractive 
ținând trează atenția acestora, interesul pentru activitățile desfășurate. Una dintre activitățile 
integrate desfășurate în această săptămână a fost  Bănuții lui Ionuț  . 
        Domenii implicate: DEC+ DPM 
        DEC- Bănuți pentru Ionuț- modelaj 
        DPM- În căutarea banilor- parcurs aplicativ (ocolire obstaacole, sărituri, târâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea s-a desfășurat ca o poveste. Personajul principal a fost Ionuț, un copil de aceeași 
vârstă cu ei.A plecat împreună cu prietenii lui în pădure după ciuperci.La plecare Ionuț a luat din 
pușculița lui bănuți pentru  a cumpăra un buchet de flori mamei sale.Era ziua ei de naștere. 
     Ajunși în pădure copiii au început să se joace  printre copaci. 



 

Din buzunarul lui au început să cadă bani. Au văzut un iepuraș și au sărit și ei la fel.A mai 
pierdut din bănuți.Au fost speriați de un coleg care mergea târâș printre tufe la fel ca un urs 
strigând: Mor, mor, mor!  
       Neatent  a pierdut toți banii. Când și-a dat seama că nu-i mai are era prea târziu ...buzunarul era 
gol... 

Am hotărât să-l ajutăm pe Ionuț... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folosind tehnica modelajului am realizat bănuți din plastilină.Să nu uităm: ,,Prietenul la 
nevoie se cunoaște.” 

Am pus bani în pușculița lui Ionuț. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar pentru noi nu a fost suficient. Am reluat traseul parcurs de Ionuț și am căutat banii 
pierduți... 

Am ocolit copacii,am sărit ca iepurașii , ne-am târât printre tufe... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Am găsit bănuții lui Ionuț...Ne-a mulțumit...mama sa a primit buchetul de flori... 
Am fost răsplătiți pentru munca depusă 

 
 
Bănuții dulci primiți recompensă au fost achiziționați din veniturile proprii: Expoziția cu vânzare 
=Pușculița cu surprize= .Am realizat felicitări,am  decorat globuri pentru bradul de Crăciun 
 

 
 
 
  



 

 
409. MINUNATA LUME DISNEY 

OPŢIONAL  GRUPA  MIJLOCIE - AN  ŞCOLAR  2017 - 2018 
 

Prof.  Croitoru  Georgiana Ernestina 
Şcoala Gimnazială Ioneşti, Judeţul Vâlcea  

 
DENUMIRE  OPŢIONAL : ,, MINUNATA   LUME  DISNEY ’’ 
DOMENII  EXPERIENŢIALE  IMPLICATE :   DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE,  
DOMENIUL  OM  ŞI  SOCIETATE ,  DOMENIUL ESTETIC  ŞI  CREATIV 
NIVEL : I ( 4 – 5 ANI) 
DURATA : 1 AN                         
NUMĂR  DE  ACTIVITĂŢI  PE  SĂPTĂMÂNĂ : 1 X 30MIN / SĂPTĂMÂNĂ 

 
ARGUMENT 
Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor, de 

exprimare a creativităţii. Vârsta preşcolarităţii este vârsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de 
povestiri. Copilul poate înţelege că o carte de lectură este „o căsuţă cu poveşti”, identificând-o cu un 
tărâm cu mistere de care el se simte atras şi vrea să le descopere. 

Prin activităţile acestui opţional, urmăresc să-i determin pe copii să înveţe să asculte, să se 
relaxeze şi, treptat, să „ simtă ” cuvintele, frumuseţea şi expresivitatea lor. 

 
OBIECTIVE CADRU: 

- dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 
verbale orale; 

- educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 
- dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
1. Să vizioneze cu atenţie un film, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. 
Exemple de comportament 

• să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile derulate pe ecran ori ascultând 
povestea spusă sau citită de educatoare; 

• să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveşti transmise fie prin citire sau povestire, fie prin 
mijloace vizuale 

• să demonstreze înţelegerea textului răspunzând la sarcini didactice ca: repovestire, dramatizare, 
desen. 
2. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv şi să utilizeze un limbaj corect din punct de 

vedere gramatical. 
Exemple de comportament: 

• să manifeste iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia cuvintelor; 
• să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate despre personaje din poveşti. 

3. Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv 
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. 

Exemple de comportament: 
• să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei 

şi sentimente; 
• să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând 

vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosind indicaţiile 
sugerate de text. 

 
 



 

MIJLOACE  DIDACTICE 
• Filme Disney 
• Fişe de lucru individuale 
• Culori, creioane, acuarele, pensule, coli , coli colarate, lipici, etc. 

 
      METODE  ŞI  PROCEDEE  

• conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul practic şi plastic , studiul de caz 
      
      CONŢINUTURILE  ÎNVĂŢĂRII 

- Poveşti 
- Filme Disney 
- Dramatizări pentru teatru de păpuşi 
- Jocuri cu rol 
- Activităţi creative ( desene, confecţionare măşti, labirinturi, etc. ) 
- Jocuri didactice. 

 
Povestiri Disney 

1. Albă ca Zăpada şi cei sapte pitici      – 4 activităţi 
2. Pinnochio                                                       – 4 activităţi 
3. Frumoasa din pădurea adormită                     – 4 activităţi        
4. Frumoasa şi Bestia                                          – 3 activităţi 
5. Poveste încâlcită                                             – 4 activităţi 
6. 101 Dalmaţieni                                               – 4 activităţi 
7. Pisicile aristocrate                                           – 4 activităţi 
8. Cartea junglei                                                  – 2 activităţi      

       Evaluare                                                         – 2 activităţi 
 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR 
 
 SEMESTRUL I 
 I. Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici  ( 4 activităţi ) 

DATA CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 
3 octombrie Vizionare prima parte a poveştii 
10 octombrie Vizionare partea a doua şi clasificarea faptelor şi a personajelor după criterii date 

(bine-rău, pozitiv-negativ). 
Fişă: „ Aşază o bulină roşie în dreptul personajului pozitiv şi o bulină albastră în 
dreptul personajului negativ ” . 

17 octombrie Teatru de păpuşi . Evaluare: joc „ Recunoaşte personajul ”. 
24 octombrie Desen: „ Colorează personajul preferat din poveste ”. 

Expoziţie cu lucrările copiilor. 
 
 II. Pinnochio ( 4 activităţi ) 

7 noiembrie Vizionare prima parte a poveştii  
14 noiembrie Vizionare partea a doua a poveştii şi clasificarea faptelor şi a personajelor după 

criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ) 
21 noiembrie Audiţie cântec: ,, Pinnochio ” 
28 noiembrie Pictura ,, O scenă din poveste ” 

 
 III. Frumoasa din padurea adormita ( 3 activităţi ) 

5 decembrie Vizionare prima parte a poveştii  
12 decembrie Vizionare partea a douaa povestii şi clasificarea faptelor şi a personajelor după 

criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ) 



 

19 decembrie Joc de rol : ,, De-a zânele ursitoarele ” 
9 ianuarie Colaj :  ,, Impodobim rochia Aurorei ” 

 
 

IV. Frumoasa şi Bestia  ( 3 activităţi ) 
DATA CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 

16 ianuarie Vizionare prima parte a poveştii  
23 ianuarie Vizionare partea a doua a poveştii şi caracterizarea personajelor. 
30 ianuarie Repovestirea copiilor: ,, Frumoasa şi bestia ” 

 
         SEMESTRUL AL II-LEA 
 

V. Poveste încâlcită ( 4 activităţi ) 
13 februarie Vizionare prima parte a poveştii  
20 februarie Vizionare partea a doua a poveştii şi caracterizarea personajelor. 
27 februarie Repovestire după imagini  

6 martie Activitate practica : ,, Împletim părul lui Rapunzel ” 
 

VI. 101 Dalmaţieni ( 4 activităţi ) 
13 martie Vizionare prima parte a povestii  
20 martie Vizionare partea a doua a poveştii şi caracterizarea personajelor. 
27 martie Labirint: ,, Ajută căţeluşii să ajungă la părinţii lor ” 
3 aprilie Dramatizare: ,, 101 Dalmaţieni ” 

 
VII. Pisicile aristocrate ( 4 activităţi ) 
24 aprilie Vizionare prima parte a povestii  

8 mai Vizionare partea a doua a poveştii şi caracterizarea personajelor. 
15 mai Teatru de păpuşi: ,, Pisicile aristocrate ” 
22 mai Labirint: ,, Ajută pisicuţele să ajungă la mama lor ” 

 
VIII. Cartea junglei ( 2 activităţi ) 

29 mai  Vizionare prima parte a poveştii  
5 iunie Vizionare partea a doua a poveştii şi caracterizarea personajelor. 

 
12 iunie – Evaluare:  Fişă de lucru: „ În ce poveşti întâlnim acest personaj ? ” 
19 iunie – Evaluare : Joc : „ Cărui personaj îi aparţine această mască ? ” 
 
BIBLIOGRAFIE 

• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2000. 
• Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, volumul I - 

Comunicarea orală. 
• www. Youtobe 
• www. Filmeonline gratis 

 
EVALUARE 

• Continuă prin analiza comportamentului şi limbajului folosit de preşcolar în timpul 
activităţilor 

• La sfârşitul temelor prin fişe de lucru, expoziţii cu lucrările copiilor 
• La sfârşitul anului şcolar prin activităţi de evaluare a întregului conţinut didactic, prin 

activităţi de tip joc didactic 
  



 

 
410. ”LUMEA PĂPUȘILOR ȘI A MARIONETELOR” 

- PROGRAMĂ DE ACTIVITATE OPȚIONALĂ 
 

Educatoare: Dobrică Manuela-Nicoleta 
 G.P.P. Nord 2, Râmnicu Vâlcea 

 
  „Unde sunt copii, sunt şi poveşti. Nu se poate fără poveşti! Şi dacă eşti alesul hărăzit să 
spui povestea copiilor, te poţi considera norocos, iar dacă eşti în stare să treci sufletul poveştii 
prin păpuşa pe care o ţii în mână eşti de două ori mai norocos. De ce? Pentru că nici o 
îndeletnicire pe lumea asta nu e răsplătită cu atâta dragoste ca cea de ,,spuitor’’ de poveşti!’’                                          
Alexandrina Halic 

Cu ajutorul jocurilor cu subiecte din poveşti, copilul pătrunde mai adânc în lumea 
sentimentelor şi a trăirilor din basm, povestire. Preşcolarii iau atitudine, gândesc, simt şi acţionează 
la fel cu personajele, manifestându- se ca în faţa unei persoane reale, concrete şi trăind sentimente 
de compasiune faţă de eroi. Prin aceste jocuri, copiii devin mai comunicativi, mai sociabili, 
timiditatea dispare şi devin mai încrezători în puterile lor. 

Jocurile de creaţie contribuie foarte mult la dezvoltarea intelectuală a copilului, la formarea 
în ansamblu a personalităţii şi la dezvoltarea morală a preşcolarului.  

Copilul se identifică cu personajul respectiv, îşi trăieşte sincer rolul, simţind puternic ceea ce 
întruchipează. Poveştile, prin conţinutul lor, trezesc în sufletele copiilor admiraţia faţă de tot ce este 
nobil şi măreţ, educându-se astfel modestia, optimismul (,,Cei trei purceluşi’’ , ,,Cenuşăreasa’’,  
,,Punguţa cu doi bani’’, ,,Fata babei şi fata moşului’’). Astfel, copiii deprind să manifeste grijă faţă 
de alţii, să nu atragă prea mult atenţia asupra lor, să-şi manifeste spiritul critic şi autocritic. Tot cu 
ajutorul poveştilor se evidenţiază necesitatea vieţii în colectiv, a relaţiilor corecte dintre membrii 
unui grup (,,Căsuţa din oală’’,  ,,Cei trei purceluşi’’), având o acţiune indirectă asupra conştiinţei 
copilului, constituind exemple hotărâtoare în formarea personalităţii copilului. 

Teatrul de păpuşi, teatrul de marionete, teatrul de umbre permit eductoarei să prezinte în faţa 
copilului scene din poveste sau unele aspecte din viaţa de toate zilele. Valoarea artistică a pieselor 
prezentate şi a interpretării lor contribuie foarte mult la educaţia estetică a copilului. 

Teatrul de păpuşi este un teatru în care actorul ascuns privirilor spectatorilor îşi alege o 
formă deosebită de a înfăţişa publicului viaţa personajelor. Această formă i-o oferă păpuşa. Marele 
avantaj al teatrului de păpuşi este modul său de organizare, simplitatea cadrului şi a tehnicii de 
folosire. O formă pregătitoare teatrului de păpuşi  mânuit de preşcolari a fost păpuşa pe baston, 
mişcată de , cu ajutorul unui baston.  

Teatrul de marionete constituie tot o formă a teatrului de păpuşi, dar în loc de a se mânui 
fiecare păpuşă, mişcarea se imprimă prin acţiunea unui complex de  sfori de care sunt legate 
păpuşile. Mânuirea acestor păpuşi este de competenţa persoanelor special pregătite. 

Teatrul de umbre reprezintă forma cea mai simplă a teatrului de păpuşi şi se poate 
confecţiona oriunde, cu cele mai simple mijloace. 

Principiul după care se organizează acest gen de teatru este obţinerea unei umbre pe un 
ecran de pânză sau hârtie subţire, interpunerea între el şi o sursă de lumină a unor siluete de carton 
reprezentând oameni, animale sau obiecte. Paralel cu apariţia umbrelor, mânuitorul siluetelor 
însoţeşte mişcarea de dialogurile dintre personaje, de relatarea întâmplărilor în succesiunea lor. 

Datorită tehnicii simple de confecţionare şi mânuire, teatrul de umbre poate fi utilizat în 
orice grădiniţă, fără o pregătire specială în vederea mânuirii. În alegerea repertoriului pentru teatrul 
de umbre se vor prefera poveştile cu un număr redus de personaje şi cu acţiuni  simple . 

 Teatrul de umbre constituie un mijloc de a creea copiilor buna dispoziţie, se verifică şi se 
precizează unele cunoştinţe, se îmbogăţește vocabularul, fiind însoţit de un dialog între educatoare 
şi copil. Astfel, poveşti ca ,,Ursul păcălit de vulpe’’,  ,,Capra cu  trei iezi’’ , ,,Scufiţa Roşie’’,  
,,Şoricelul cel prostuţ’’, ,,Căsuţa din oală’’,Cei doi arici’’,  ,,Iepurele şi ariciul’’ se pot transpune cu 
uşurinţă în teatru de umbre . 



 

 Dramaturgia pentru copii, sub forma spectacolelor de teatru, poate constitui unul din cele 
mai puternice mijloace de influenţare asupra sentimentelor şi convingerilor morale, asupra 
imaginaţiei, a gustului estetic şi a caracterului uman în formare. 

Punerea în scenă a povestirilor cunoscute de copii are scopul de a adânci impresiile 
dobândite prin povestire şi de a retrăi viaţa şi frământările personajelor. În alegerea povestirilor care 
să fie dramatizate este necesar să se respecte câteva cerinţe esenţiale- conţinut simplu, povestire cu 
acţiune multă, cu dinamism, dialoguri suficiente, simple şi expresive. 

La grupele mari, copiii pot fi activaţi mai bine în cadrul spectacolelor de teatru de păpuşi din 
grădiniţă, învăţîndu-i să mânuiască păpuşile şi să participe la interpretarea rolurilor. În aceste 
situaţii, copiii au posibilitatea să reproducă independent dialogul corespunzător personajului 
interpretat.         

Deoarece în dramatizări sunt redate stările sufleteşti ale personajelor, prin mişcare şi mimică 
se dezvoltă foarte mult spiritul de observaţie, discernământul, puterea de analiză a preşcolarului. De 
asemenea dramatizările contribuie la dezvoltarea copiilor din punct de vedere intelectual, fiind 
stimulate diferite procese psihice. 

În cazul dramatizărilor, educatoarea devine regizor ,urmărind respectarea momentelor 
impuse de logica desfăşurării acţiunilor. Dramatizările organizate cu ajutorul educatoarei pot fi 
executate apoi de copil în mod  independent. Dramatizarea constituie un model şi un stimulent 
pentru dezvoltarea jocurilor de creaţie cu subiecte din poveşti, trecerea făcându-se treptat pe măsură 
ce preşcolarii îşi îmbogăţesc experienţa. 

Jucăriile teatrale-teatrul de umbre, teatrul de păpuşi, marionetele, grupurile pentru jocuri ce 
reprezintă creaţia dramaturgică a copilului - conduc copilul spre propriul său joc teatral, îi 
îmbogăţesc percepţia artistică  şi îi oferă un material interesant sub raportul conţinutului. 

Poveştile, basmele oferă posibilitatea familiarizării copiilor preşcolari cu relaţiile de sens, cu 
polisemia, cu armonia. Povestea despre fata babei şi fata moşului, prin costumaţia artistică arată 
copiilor opoziţia de sens * harnic-leneş, bun-rău, frumos-urât*.  

La această vârstă, foarte bogată şi expresivă, imaginaţia este pronunţat afectivă şi constituie 
baza psihologică a receptării imaginii artistice. Întreaga activitate  a preşcolarului are un conţinut 
afectiv intens, în viaţa lui psihică delimitându-se tot mai mult sentimente de care copilul devine 
conştient. 

 Un rol important în dezvoltarea preşcolarului îl are limbajul, el însuşi  înregistrând în 
această perioadă transformări la toate nivelurile limbii –lexical, fonetic, gramatical şi al 
expresivităţii. 

În  această perioadă dominant este limbajul situativ, având un caracter concret delimitat de 
limitele experienţei senzoriale, aflându-se sub influenţa directă a realităţii momentului. Treptat, 
copilul trece la un limbaj contextual, fiind capabil să relateze ce a văzut, să redea acţiunea.  

Pe parcursul preşcolarităţii, raportul dintre aspectul situativ şi cel contextual al limbajului se 
schimbă în favoarea celui de-al doilea, dar ele coexistă. Activitatea artistico-plastică influenţează 
limbajul prin însuşi actul de exersare a vorbirii în diferite momente ale activităţii. În aprecierea 
lucrărilor proprii  sau ale colegilor, copiii îşi formează un anumit discernământ artistic. Prin 
însuşirea  modalităţii artistice de exprimare, alături de celelalte modalităţi, omul se exprimă creativ, 
conturându-și personalitatea.  

Am conceput opţionalul ”Lumea păpușilor și a marionetelor” plecând de la rolul educativ al 
teatrului de păpuşi. Nu trebuie să uităm că peste tot copiii se bucură de aceleaşi lucruri: le plac 
poveştile, le place joaca. Orice copil ştie să se joace, fie cu un ursuleţ, un măgăruş sau o păpuşă – 
fetiţă, dar nu oricine are darul să le însufleţească, să le facă să evolueze într-o intrigă anume.  

Opţionalul de faţă îşi propune să umple această lacună şi oferă copiilor (dar şi educatorilor) 
posibilitatea de a confecţiona, folosind materiale şi instrumente la îndemâna oricui, un autentic 
,,teatru de păpuşi’’, prin care vor putea crea iluzia vieţii şi improviza adevărate piese, cu personaje 
şi decoruri variate. Munca educativă devine astfel mult mai instructivă şi dezvoltă volumul de 
cunoştinţe al copiilor. 



 

Teatrul de păpuşi este o artă complexă, care reuneşte într-o armonie perfectă munca 
intelectuală, munca artistică şi munca tehnică. Trebuie să nu uităm faptul că aici copilul îşi 
formează gustul estetic şi pentru aceasta trebuie să acordăm o mare atenţie formei păpuşilor, 
decorului, jocului pe scena teatrului de păpuşi. 

Teatrul de păpuşi se prezintă, în linii mari, ca o activitate distractivă, fiind în acelaşi timp o 
activitate creativă. E un bun prilej de a rezolva spiritul de colectiv. 
 În cadrul activităților copiii vor desfășura: 

• exerciţii de ascultare a unor mesaje formulate de persoane diferite; 
• exerciţii de dialog: conversaţia în grup pe teme curente, etc; 
• exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de 

întrebări şi răspunsuri referitoare la mesajul ascultat; 
• exerciţii de memorare a unor texte în versuri şi în proză; 
• lucrul în grup, jocuri didactice, dramatizări, teatru de păpuşi; 
• activităţi practice de realizare a produselor combinând materialele şi tehnicile în funcţie de 

caracteristicile lor; 
• activităţi de confecţionare şi mânuire a păpuşilor confecţionate; 
• exerciţii de analiză a obiectelor confecţionate; 
• audierea şi vizionarea de spectacole, analiză de spectacole (comentarea unor spectacole de 

teatru, serbări vizionate; 
• exerciţii de interpretare a colindelor, urăturilor, sorcovei, etc.; 
• vizionarea unor spectacole de teatru; 
• vizită la atelierele unui teatru (decoruri, păpuşari, croitorie etc.); 

Se fac exerciţii de mânuire a păpuşilor existente. Se demonstrează modul de confecţionare a 
acestui tip de păpuşi. Munca la text se desfăşoară în paralel cu munca de confecţionare a păpuşilor, 
a decorului. 

Se montează spaţiul scenic. Spectacolul va avea loc cu public, în funcție de tema acestuia 
(preşcolari mai mici, părinți, reprezentanți ai comunității locale). 

Înainte de a începe spectacolul se va efectua montarea spaţiului scenic: paravanul, 
decorurilor, aranjarea păpuşilor şi a recuzitei etc. 

Fondul muzical poate fi constituit din cântece pentru copii sau doar negativele acestora, 
câteva colinde, zgomote ambientale înregistrate 

Orele de familiarizare cu piesa se desfăşoară după schema repetiţiilor (lectură, distribuţie, 
confecţionarea păpuşilor şi a decorului, tehnica mânuirii).. 

Se poate da o reprezentaţie la care publicul să fie constituit din preşcolari (sau schimb de 
experienţă cu preşcolarii altor şcoli care au şi ei sau doresc acelaşi opţional). 

Răbdarea şi perseverenţa vor fi încununate de succes. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. XXX (1998)– Programe şcolare pentru învăţământul primar , Bucureşti,  
2. Neagu, D. (1944) – Jucării pentru copii, Editura Niculescu S.R.L., Bucureşti, pag. 18 
3. Pricopi, E. (2006) – Opţionalul – Teatrul de păpuşi, Editura Europrint, Bacău, pag.19 
 
 
  



 

 
411. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
prof. Todor Ana- Zoriţa 

Grădiniţa P.N. „Nu mă uita”-structură la Grădiniţa P.P. „Palatul Fermecat” Reşiţa 
 
DATA    
UNITATEA DE ÎNVĂŢ.  Grădiniţa P.N. „Nu mă uita”-structură la Grădiniţa P.P.                             
                                                    „Palatul Fermecat” Reşiţa 
GRUPA    Nivelul II  
EDUCATOARE   prof. Todor Ana- Zoriţa 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 I -  Jocuri şi activităţi didactice alese  
II -  Activităţi pe domenii experienţiale – Domeniul Ştiinţe  

   (Activitate matematică),  
                  -Domeniul Limbă şi   Comunicare 

III - Jocuri şi activităţi didactice alese 
TEMA     „Comoara pădurii” 
FORMA DE REALIZARE Activitate integrată 
TIPUL ACTIVITĂŢII  - verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi 

   deprinderi 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  
   -Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (animale); 
   - Să redea liber teme plastice în desen ; 
   - să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare 
folosirii acestor;. 
  - să denumească/ clasifice obiecte, constituind grupuri/ mulţimi pe baza unor însuşiri comune ; 
  - să numere de la 1 la 5, recunoscand grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare ; 
  -Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi 
în calitate de auditor; 
  -Să transmită  mesaje simple utilizând un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; 
 - Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; 
 -Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 
 -Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE  
O1- să participe activ la discuţiile despre animale sălbatice; 
O2- să formeze mulţimi de animale şi să raporteze corect cifra la cantitate; 
O3- să numere corect în limitele 1-5; 
O4- să utilizeze numeralul ordinal; 
O5- să rezolve corect problemele ilustrate 
O6- să utilizeze corect simbolurile matematice 
O7- să  recunoască personajele din poveşti după siluete; 
O8- să numească povestea din care face personajul; 
O9- să se exprime în propoziţii simple şi dezvoltate; 
O10- să manifeste creativitate în realizarea temelor propuse; 
O11- să răspundă la ghicitori. 
STRATEGIA DIDACTICĂ  
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 

descoperirea, problematizarea,  jocul, povestirea. 
b) Mijloace de învăţământ: jetoane, cifre, fişe, creioane colorate, creioane pentru desen facial, 

panou, tablouri cu imagini din poveştile cunoscute, siluete cu 
personaje ce aparţin poveştilor, diplome 



 

DURATA:   o zi 
BIBLIOGRAFIE: - “Jocuri didactice matematice pentru Grădiniţă”- E.Cioc, I. Libotean, M. 

Seling – Ed. V&I Integral – Bucureşti 1997. 
 - “ Activităţi matematice în grădiniţă” – M. Dumitrana – Compania 2002 
                      -Curriculum pentru Învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T.-2008 
                               - Aplicarea noului curriculum în învăţământul preşcolar 3-6/7 ani, 
                             Ed.Diana 
                                 - Revista “Învăţământul preşcolar”, Nr. 3-4/ 2009, Ed. Arlequin 
                                 - “Activitatea integrată din grădiniţă” – Ghid pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar, Didactica Publishing House 2008 
 

SCENARIUL ZILEI 
 
 Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă care cuprinde: 
- Prezenţa : Se realizează de către educatoare împreună cu copiii. Albinuţele cu numele  
 copiilor prezenţi sunt aşezate de către copii pe o floare. 
- Salutul  :  “Dimineaţa a sosit 
     Toţi copiii au venit. 
     A-nceput o nouă zi, 
     Să ne salutăm copii, 
   Despre animale am învăţat  
   Să ne salutăm cu cel preferat!” 
 Copiii se salută între ei folosind numele animalului sălbatic preferat.  
- Calendarul naturii: „Animalele s-au salutat 
           În semicerc s-au aşezat 
           Acum vremea s-o comentăm 

        Şi în calendar s-o notăm.” 
 Se completează calendarul naturii cu ziua săptămânii, vremea caracteristică zilei, anotimpul. 
- Captarea atenţiei: Copiii interpretează jocul cu text şi cânt „Iepuraşul Ţup” la sfârşitul căruia 
apare elementul surpriză, un „iepuraş”. 
 Iepuraşul se prezintă copiilor povestindu-le necazul care s-a abătut asupra animalelor din 
pădure. Vicleana vulpe a furat unul dintre cuferele comorii pădurii şi l-a ascuns în grupa copiilor 
care învaţă despre animalele din pădure. Copiii sunt rugaţi de iepuraş să-l ajute să găsească cufărul 
furat. Iepuraşul are o hartă a comorii, care poate fi deschisă doar de copiii care cunosc animalele 
sălbatice şi arată ca şi ele. Acest lucru se poate realiza lucrând în centrele de interes pregătite şi 
anunţate de educatoare: 
- Ştiinţă – Joc de masă – „Reconstituie animalul şi spune ce ştii despre acesta” 
- Artă – Desen pe faţă – „Sunt un animal sălbatic” 
- Bibliotecă – Realizare ecuson „Eu sunt ….” 
 „Transformaţi” în animale, harta poate fi deschisă, desfăşurându-se jocul „În căutarea 
comorii” (ADE  -DS). Copiii trebuie să rezolve corect fiecare sarcină indicată pe hartă pentru a 
găsi comoara şi cifrul acesteia. 
 Cifrul comorii indică conţinutul acesteia – POVEŞTI. Cufărul este deschis, dar din păcate 
au găsit „Poveşti amestecate” (ADE  -DLC). Educatoarea solicită copiilor ajutorul pentru a 
reconstitui poveştile şi a le reda animalelor pădurii.  
 Iepuraşul revine în sala de grupă, primeşte comoara de la copii şi, drept mulţumire îi invită 
pe copii să sărbătorească prin „Cântec, joc şi voie bună”. Copiii sunt recompensaţi cu o diplomă 
de Cel mai bun  prieten alături de un animal de pluş despre care trebuie să creeze acasă o poveste 
cu ajutorul  familiei.  
  



 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
Etapele 
activităţii 

Conţinutul ştiinţific 
 

Strategii  
didactice 

Evaluare 

I. Moment 
organizatoric 

Aranjarea sălii de grupă pe centre de 
activitatea ; 
Distribuirea materialului didactic în 
centrele de activitate ; 
Crearea cadrului ambiental necesar 
receptării temei de interes a zilei. 
 

  

II. Activităţi de 
dezvoltare 
personală 

Întâlnirea de dimineaţă 
- Prezentarea musafirilor. 
- Prezenţa copiilor.  
- Salutul de dimineaţă. 
- Completarea Calendarului Naturii. 

Conversaţia 
 
Expunerea  
 
Investigaţia 
comună 

Observarea 
stării de 
sănătate şi de 
dispoziţie a 
copiilor. 

III. Captarea 
atenţiei 

- Realizarea motivaţiei zilei şi stabilirea 
temei de interes a zilei – Iepuraşul Ţup, 
„Comoara pădurii” 
 

  

IV. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Prezentarea ofertei zilei : centrele de 
activitate, materialele de lucru, 
obiectivele urmărite şi sarcinile de 
lucru:  
Pentru a fi un animal sălbatic în centrul 
Artă ne vom desena pe faţă, cu ajutorul 
creioanelor speciale , la centrul 
Bibliotecă vom realiza un  ecuson 
scriind după contur numele animalului 
ales, iar la centrul Ştiinţă trebuie să 
reconstituim imaginea unui  animal 
sălbatic şi să spunem ce ştim despre 
acesta”. 
 „Transformaţi” în animale, putem 
să deschidem harta, desfăşurând jocul „În 
căutarea comorii”. Trebuie să rezolvaţi 
corect fiecare sarcină indicată pe hartă 
pentru a găsi comoara şi vom descoperi 
alte surprize. 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
Explicaţia  

 
 
 
 
 
În funcţie de 
reacţiile 
copiilor la 
oferta zilei se 
va evalua 
oportunitatea 
faţă de tema 
zilei aleasă. 
 

V. Desfăşurarea 
activităţii 

ACTIVITATEA ÎN CENTRE : 
 
Copiii optează pentru un centru urmând 
apoi să lucreze şi în celelalte centre 
propuse.  
Sarcinile şi modul de lucru în fiecare 
centru vor fi detaliate după necesităţi. 
La terminarea activităţii în centre copiii 
descrie animalul pe care îl reprezintă. 
         Tranziţie 
Recită poezia:  

 
 
 
Explicaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 
Problematizarea 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluare 
individuală 
 
Evaluare 
frontală 
 
 
 



 

„Dacă vreau să cresc voinic 
Fac gimnastică de mic 
Merg în pas alergător 
Şi-apoi sar într-un picior. 
Mă opresc, respir uşor,  
Întind braţele să zbor. 
Toată lumea este a mea 
Când m-aşez jos pe podea”. 
 
ADE – DS (joc didactic) 
Scopul: verificarea cunoştinţelor 
matematice referitoare la numeraţia în 
limitele 1-5. 
Sarcina didactică: să formeze mulţimi, să 
numere în limitele 1-5. 
Regula jocului: să respecte ordinea 
săgeţilor şi indiciilor de pe hartă   
rezolvând corect  sarcinile. 
Elemente de joc: aplauze, surpriza, 
închiderea şi deschiderea ochilor 
Desfăşurarea jocului    
Copiii se aşează pe pernuţe, le „citesc” 
harta adusă de iepuraş, repet titlul jocului, 
explic regulile, adică nu putem căuta alt 
„animal” până nu rezolvăm sarcina de pe 
cel anterior, astfel descoperim si literele 
cuvântului magic, care reprezintă cifrul, 
parola cufărului. Sarcinile sunt scrise pe 
câte un cap de animal asemănător cu cel 
de pe hartă şi care se găsesc prin centrele 
de interes din sala de grupă. 
Pe vulpe se găseşte următoarea sarcină: 
„Sari de 3 ori ca şi iepuraşul!”,precum şi 
prima literă din cuvântul magic: P 
Pe lup : „Formează mulţimi de animale, 
aşează-le la panou, găseşte cifra 
corespunzătoare!” şi a doua literă: O 
Pe arici : „Găseşte greşeala!” şi a treia 
literă: V 
Pe veveriţă: „Indică vecinii cifrei …” şi 
a patra literă: E 
Pe cerb: „Formează o mulţime de 5 
copii. Al câtelea copil este …?”şi a 
cincea literă: Ş 
Pe iepuraş: „Rezolvă problema 
matematică şi scrie operaţia!”şi a şasea 
literă: T 
Pe urs: „Rezolvă corect sarcinile 
fişei!”şi a şaptea literă: I 
 După ce am rezolvat toate sarcinile 
didactice, am descoperit parola, cifrul, 
cuvântul magic „POVEŞTI”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţia 
 
Explicaţia 
 
Conversaţia 
euristică 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
 
Evaluare 
frontală 
 
Evaluare - 
modul de 
execuţie şi 
realizare a 
lucrărilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
 
 
 



 

       Tranziţie 
Copiii sunt bucuroşi şi intonăm jocul 
muzical „Dacă vesel se trăieşte”. 
 
ADE – DLC (joc exerciţiu) 
 Deschidem cufărul şi descoperim 
siluetele animalelor din poveştile 
cunoscute: „Ursul păcălit de vulpe”, 
„Scufiţa Roşie”,”Cei trei purceluşi”şi 
„Coliba iepuraşului”, alături de cadrele 
poveştilor corespunzătoare; astfel se trece 
la cea de-a doua activitate. 
Pe rând, copiii aleg o imagine, povestesc 
despre personajul ales, un fragment din 
poveste, iar copiii cei mari specifică care 
este sunetul iniţial, despart în silabe şi 
formează şi o propoziţie cu personajul 
respectiv, după care îl aşează la cadrul 
potrivit. 
Posibile întrebări: 
- Ce poveste reprezintă tabloul acesta? 
- Cum se numeşte personajul ales? 
- Din ce poveste crezi tu că face parte? 
- Este un personaj bun sau rău? 
- Povesteşte-ne despre personaj! 
- Este un personaj preferat sau nu de tine? 
De ce? 
- În ce tablou ar trebui să-l aşezi? 
- Mai cunoşti şi alte poveşti cu acest 
personaj? 
- Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă…? 
- Dacă a-i putea scrie tu povestea, cum s-
ar termina povestea ta? 
- Cu ce sunet începe cuvântul? 
- Câte silabe are cuvântul? 
- Formează o propoziţie cu personajul 
ales! 
- Crezi că Scufiţa Roşie a ascultat de 
mama ei? 
- Ce s-ar fi întâmplat dacă asculta de sfatul 
mamei? 
- Ce crezi că ar fi făcut Scufiţa dacă se 
întâlnea cu iepuraşul din povestea „Coliba 
iepuraşului?” 
La final, copiii înmânează cufărul 
iepuraşului. 
Tranziţie 
Acesta îi pofteşte la spălător şi-i 
răsplăteşte cu un coş cu gustări şi diplome. 
Spre spălător merg împreună cu iepuraşul 
sărind ca şi acesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţia 
 
Explicaţia 
 
 
Demonstraţia 
 
Conversaţia  
euristică 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. Jocuri şi 
activităţi liber 
alese 

Revenind în sala de grupă copiii servesc 
gustarea la picnic, unde ne vom distra.  
Vom cânta, ne vom juca , Ursul doarme, 
Veveriţele după nuci, vom recita, vom 
dezlega ghicitori. 

 
Jocul 
 
 

 

VII. Încheierea 
activităţii 

Aprecieri asupra activităţilor desfăşurate 
şi modului de lucru. 

Conversaţia Evaluarea 
obiectivelor 
zilei 

 
 

412. PROIECT DIDACTIC 
 

Educatoare: Bușe Ionela 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 

 
DATA: 
EDUCATOARE: BUȘE IONELA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 
NIVEL I (grupa mijlocie) 
TEMA ANUALĂ: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM ? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: Evaluare sumativă 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Călătorie în lumea poveştilor lui Creangă” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP +ADE ) 
DOMENII EXPERIENŢIALE:Domeniul limbă şi comunicare+Domeniul Om şi Societate 
(DLC+ DOS) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
SCOPUL: Dezvoltarea creativităţii/ expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi 

gândire  prin redarea unor conţinuturi reprezentative  din cadrul unor poveşti învăţate şi 
exersarea tehnicilor practic-aplicative. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 - să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare a acestuia; 
O2- să recunoască personaje din poveşti pe baza unor imagini, ghicitori; 
O3 - să repovestească pe baza hărţii poveştii utilizând cuvinte şi expresii consacrate din poveştile 
cunoscute; 
O4- să aşeze imaginile pe harta poveştii în ordine cronologică; 
O5- să se exprime corect, coerent şi logic în expresiile utilizate; 
O6- să realizeze lucrări practice (hartă), inspirate din poveşti, valorificând deprinderile de lucru 
învăţate. 
O7 - să mânuiască cu grijă materialul didactic pus la dispoziţie; 
O8- să se grupeze conform cerinţelor educatoarei; 
O9- să execute individual sau în grup tema dată, manifestând spirit cooperant; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

a. Metodesiprocedee: conversatia euristică, explicatia, exercitiul, problematizarea, povestirea 
după ilustraţie, harta poveştii, piramida, joc de simulare. 

b. Material didactic: ghicitori, imagini din poveştile lui Creangă, planşe, siluete de personaje, 
jetoane cu elemente din poveşti, nisip colorat, hârtie colorată şi creponată,  lipici, piramida 
confecţionată din hârtie colorată, ecusoane.  

EVALUARE: Evaluare continuă prin tehnicile folosite; 
                           Verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, aprecieri stimulative, 

analiza răspunsurilor şi a produselor activităţii, corectarea imediată a 
răspunsurilor. 



 

FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal, în grupuri. 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 
DURATA: 45 minute 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

• „ Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3- 6 /7 ani)’’ , Ministerul 
Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, 2008; 

• ,,Didactica activităţilor instructive - educative pentru învăţământul preprimar”, Editura 
Didactica                Nova, Craiova, 2005 

• ,,Metode interactive de grup”-Silvia Breben,Elena Gongea, Mihaela Fulga, Georgeta Ruiu, 
Editura ARVIS 

• ,,Paideia si gândirea critică ”- Fluieraş, V., Editura Colecţia Ştinţele  Educaţiei, 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Desfăşurarea activităţii 
 

Nr. 
Crt. 

Evenimentul  
didactic 

Conţinutul ştiinţific  Strategii 
didactice 

Evaluare 
(instrumente şi 

indicatori) 
1. Moment 

organizatoric 
• Pregătirea climatului necesar unei 

bune desfăşurări a activităţii; 
• Aranjarea mobilierului; 
• Pregătirea materialului didactic; 
• Organizarea grupei de copii prin 

împărţirea ecusoanelor. 

 
 

 
 

 
Observarea 

comportamentului 
copiilor 

2. Captarea 
atenţiei 

 

Se realizează prin noutatea zilei: 
venirea lui Nică în sala de clasă, care le 
aduce un sipet cu imagini din poveşti. 

Conversaţia Observarea 
comportamentului 

copiilor 
3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 
Se realizează prin jocul-exerciţiu 
,,Ghici cine sunt eu?”şi prin prezentarea a 
patru ghicitori care conduc la identificarea 
celor patru poveşti ( ,,Capra cu trei iezi”,   
,,Ursul păcălit de vulpe”, ,,Punguţa cu doi 
bani”, ,,Fata babei şi fata moşneagului”). 

Frontal 
Individual 
Ghicitori  
Jetoane 

Problematizarea 
Conversaţia 

Observarea 
atenţiei şi a 
interesului 

copiilor pentru 
activitate 
Analiza 

răspunsurilor 
4. Anunţarea şi a 

obiectivelor 
Anunţarea temei se realizează prin versuri: 
,,Vă anunţ cu bucurie 
Că azi vom face o călătorie. 
Vom călători cu mare zor 
 În lumea poveştilor.” 
Se precizează că, pentru a face această 
călătorie în lumea poveştilor lui Creangă ei 
trebuie să dovedească faptul că le cunosc 
foarte bine ( vor recunoaşte obiectele/ 
personajele din poveşti, apoi le vor  
aşeza/lipi pe harta poveştii în ordine 
cronologică, vor interpreta rolul unor 
personaje...) 

 
Expunerea 

 
 
 
 
 
 

Conversaţia 

 
 
 

Observarea 
sistematică a 

comportamen- 
tului copiilor 

 



 

5. Dirijarea 
învăţării 

a) Se precizează faptul că fiecare grup 
de copii execută cu materialele puse la 
dispoziţie harta poveştilor denumite prin 
ghicitori. 
Se urmăresc cei trei paşi în desfăşurarea 
tehnicii ,,Harta povestirii” ( preşcolarii 
recunosc secvenţa ce trebuie redată, 
sectorizează teritoriul hărţii şi identifică 
elementele). 
 

b) Activitatea pe grupuri – fiecare grup 
lucrează la propria hartă, membrii grupului 
aducându-şi contribuţia personală (descrie, 
caută jetoanele cu siluetele personajelor şi le 
confecţionează din diferite materiale) 
 
 
 

c) Prezentarea de grup  - se expun cele 
patru hărţi şi pe rând reprezentanţii 
grupurilor povestesc, “explică” motivele 
aranjării elementelor înspaţiul hărţii 
(povestirea, jocul de rol). 

 
Conversaţia 
Explicaţia 

Problematizarea 
 
 
 
 

 
 

Exerciţiul 
Siluete/ Jetoane 

Lipici 
Nisip colorat 
Fire de lână/ 

blană artificială 
Hârtie gumată 

 
 

Harta povestirii 
Povestirea  
Jocul de rol  

 

 
Observarea 
sistematică 

 
Aprecieri verbale 
 
Aprecieri ale 
răspunsurilor 

 
Aprecierea 

modului de lucru, 
a respectării 
cerinţelor, a 

calităţii estetice şi 
acurateţea 
lucrărilor 
copiilor; 

 
Analiza 

produselor 
activităţii 

 
Evaluarea orală 

6. Obţinerea 
performanţei  

Copiii vor realiza ,,Piramida poveştilor lui 
Ion Creangă”, ordinea aranjării imaginilor 
pentru realizarea piramidei va fi ghicită de 
copii prin răspunderea la următoarele 
întrebări:        
1.  Denumiţi autorul celor patru poveşti;           
2. Denumiţi poveştile în care este prezent 
ursul;                                                                   
3. Denumiţi locul unde s-au ascuns cei trei 
iezi ; 
4. Denumiţi personajele care doresc să fie 
îngrijite de fata babei şi fata moşului. 

Piramida 
Planşă cu 
,,Piramida 
poveştilor” 

 
Jetoane cu 

scriitori 
Jetoane cu 
personaje/ 
obiecte din 

poveşti 
Lipici 

 
 
 
 
 

Aprecierea 
răspunsurilor 

7. Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

La sugestia educatoarei, pentru valorificarea 
adecvată a conţinutului, preşcolarii vor 
desfăşura  jocul-exerciţiu  
,, Cu cine vrei să te asemeni şi de ce?” 
Copiii îşi aleg personajele din poveşti cu 
care ar dori să se asemene şi motivează 
alegerea făcută. Se va pune accent pe 
trăsăturile morale pozitive ale personajelor. 

 
 
 

Conversaţia 
Explicaţia  

 
 

Aprecierea 
răspunsurilor 

 
Evaluare orală 

8. Evaluarea şi 
încheierea 
activităţii 

      Se fac aprecieri şi recomandări de către 
educatoare asupra activităţii (a rezultatelor 
obţinute, a modului de organizare pe 
grupuri, colaborarea). Se oferă recompense 
copiilor. 

Conversaţia 
Surpriza 

Recompense 

Aprecieri finale 
individuale şi 

colective 

 
  



 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ – SCENARIUL 

SALUTUL 
       E zi de sărbătoare. Sala de grupă e pregătită să-şi aştepte voiniceii. Aceştia nu sunt altcineva 
decât copiii grupei mijlocii care au venit la grădiniţă curioşi să vadă ce surprize le mai oferă şi 
această zi, dar poate şi emoţionaţi ştiind că vor avea musafiri. 
       Copii vor intra  în sala de grupă şi se vor opri în locul destinat  Întâlnirii de dimineaţă, în 
semicerc, pe pernuţe. 
       Le voi îndrepta atenţia spre musafirii din sala de grupă care au venit la ei să îi vadă cât de 
cuminţi şi cât de multe lucruri ştiu. 

  În această dimineaţă  ne vom numi “povestitori” si ne vom saluta de la stânga la dreapta, 
spunând: ”Eu sunt povestitorul Andrei, eu sunt  povestitorul……” 

  După ce vom termina salutul, fiecare copil  îşi va alege prin metoda “Mâna oarba”câte un 
ecuson cu imagini din cele patru poveşti ale lui Creangă şi-l va purta, la gât, pe tot parcursul zilei . 
PREZENTA 

Dimineaţa, la venirea în sala de grupă, fiecare copil îşi pune poza pe panoul general de 
prezenţă. 

Un băieţel va numi fetiţele prezente, iar o fetiţă va numi  băieţeii prezenţi. Se vor numi şi 
copiii care sunt absenţi. pozele acestora trecându-se la rubrica,,Absenţi”de pe panou. 
CALENDARUL NATURII 

Se va completa calendarul naturii. 
      ,,Astăzi este miercuri, a treia zi din săptămână, luna ianuarie, anul 2014. 

- Ieri ce zi a fost? Dar mâine ce zi va fi? 
Se lucrează pe calendar: 
- În ce anotimp suntem? 
- Cum sunt îmbrăcaţi oamenii iarna? 
- Cum este vremea astăzi? (este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua 

respectivă).” 
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI 
Un copil va povesti cum şi-a petrecut ziua precedentă, iar ceilalţi vor asculta cu atenţie, apoi, dacă 
vor dori, vor pune întrebări şi vor comenta pe scurt. 
Le voi spune copiilor că astăzi vor avea parte de activităţi frumoase. 
NOUTATEA ZILEI  
                  Va fi realizată prin apariţia lui Ion Creangă ( un copil deghizat) care le aduce un sipet cu 
imagini din poveştile cunoscute de ei şi le va spune o ghicitoare: 
         ,,Scris-am pentru voi o carte 
           Cu poveşti nenumărate. 
           Ca să le-nvăţaţi pe toate. 
           V-am adus şi un sipet 
           Cu imagini din poveşti, 
           Şi sunt tare curios 
           De ghiciţi, cine am fost!” 
                 ,,Astăzi îi vom arăta lui Nică cât de harnici şi talentaţi suntem, călătorind în lumea 
poveştilor lui.”  
Copiii se grupează la măsuţe după ecusonul din piept. 
Trecerea la măsuţe se face printr-o tranziţie: 
 ,, Către măsuţe ne-ndreptăm 
Patru hărţi să realizăm 
Meşteri mari astăzi vom fi,  
Poveşti vom descoperi” 
 
  



 

413. PROIECT DIDACTIC 
„Scufița Roșie” 

 
Bihari Kiss Andrea Lorena 

Grăd. P.P. NR.7, Lugoj, jud. Timiș 
 

GRUPA: Mică  
DOMENIU EXPERIENȚIAL: DOS 
ARIA CURRICULARĂ: Educație pentru societate 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Scufița Roșie ” 
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: Lectura educatoarei 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare - învatare 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
 Dezvoltarea capacității copilului de a audia cu ateție un text 
 Îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii noi 

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: 
 Să asculte cu atenție o poveste; 
 Să raspundă la întrebări privind conținutul unei povești; 
 Să discute despre personajele din poveste; 
 Să înțeleagă mesajul transmis de textul literar; 

STRATEGII DIDACTICE: Expunerea, conversația, observația, explicația; 
MIJLOACE DIDACTICE: 

 Culegere de texte literare 
 Marioneăa, Planșe  reprezentând principalele momente din poveste 
 Fișe individuale, creioane colorate, recompense 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,  individual 
DURATA: 25-30 minute 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
 Cartu Alexandru,–,,Metodica activităților instructiv – educative în grădinița de copii’’– Editura Gheorghe, Craiova, 2009 
 Paraschiva Florescu – „Proiecte didactice” – Învățământ preșcolar, Editura Excelsior, Timișoara, 2002 

 
 
 



 

 
Nr.  
crt. 

Evenimentul didactic Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 
Metode si 
procedee 

Forme de 
organizare 

Material 
didactic 

I. Moment Organizatoric Pentru o bună desfășurare a activității se vor asigura următoarele: 
- aerisirea sălii de grupa 
- pregatirea materialului necesar 
-aranjarea scăunelelor în semicerc 
- intrarea ordonată a copiilor și stabilirea liniștii 
 

    

II. Desfășurarea 
activității: 

1. Captarea 
atenției 

 
 
 
 
 
 
 

2. Anunțarea  
temei și a 
obiectivelor   
 

 
3. Reactualizarea 

cunoștințelor 
 
 

4. Prezentarea 
conținutului și 
dirijarea 
învățarii 

 
 
Se va realiza printr-o ghicitoare, urmată de un element surpriză ( 
marioneta Scufiței Roșii): 
     „Eu sunt fetiţă 
     Şi am scufiţă 
     Şi la bunica 
     M-a trimis mămica 
     Să-i duc mâncare 
     În coşul mare…” 
 
Voi propune copiilor să asculte povestea  „Scufiţa Roşie”, iar în 
încheierea activității, copiii au sarcina să coloreze o fișă în care 
este reprezentată Scufița Roșie 
 
 
Voi adresa întrebări copiilor: 
,, Mai cunoașteți și alte povești?’’ (Capra cu trei iezi, Punguța cu 
doi bani, Ursul păcălit de vulpe) 
 
Expun povestea clar, accesibil și expresiv pentru a putea trezi 
emoții și pentru a asigura motivația învățării. 
  Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea vocii, 
schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, accentuări și 

 
Conversația 
Observația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
Pevestirea 
 
 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 

 
O marionetă 
reprezentând- 
o pe Scufița 
Roșie 
 
 
 
 
 
 
Culegere de 
texte literare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observarea 
comportamen
-tului copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamen
-tului copiilor 
la activitate 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamen
-tului copiilor 
la activitate 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Obținerea 
performanțelor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
6. Asigurarea 

Feed-back-ului 
 

scăderi ale intensității vocii, repetiții, mimica și gestica. 
  Expun povestea respectând succesiunea momentelor principale: 
1. Scufiţa Roşie este trimisă de către mamă la bunica cu mâncare. 
2. Întâlnirea ei cu lupul. 
3. Uită de sfatul mamei şi se abate din drum. 
4. Lupul o mănâncă pe bunică şi pe Scufiţa Roşie. 
5.Vânătorul le salvează pe amândouă. 
 
   Explic cuvintele și expresiile necunoscute (zglobie, șiret, sforăia 
de se cutremurau pereții)  concomitent cu povestirea pe un ton 
cald, prietenos, cu o gestică şi o mimică adecvate situaţiilor din 
text.  
   Voi prezenta copiilor pe rând planșele, ilustrând momentele 
principale din poveste. 
 
 
 
Voi adresa întrebări referitoare la poveste și personajele ei:   
- Cum se numește povestea ? 
- Cine era Scufița ? 
- Unde a trimis-o mama ei ? 
- Ce sfat îi dă mama înainte de plecare ? 
- Cu cine se întâlnește în pădure? 
- Unde se duce lupul ? 
- Cine le-a salvat pe Scufița și pe bunica ? 

 
    Se va insista pe mesajul educativ al poveștii, mesaj ce se referă 
la faptul că copiii trebuie să învețe să asculte de sfaturile 
părinților, să nu se abată din drum și să nu stea de vorbă cu 
necunoscuți. 
    
Copiii trebuie să-și exprime părerea în legătură cu 
comportamentul fiecărui personaj, menționând care dintre aceste 
personaje le-a plăcut, care nu le-a plăcut și de ce. 
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Explicația 
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Frontal 
Individual 
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Individual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planșe 
reprezentând 
momentele 
principale din 
poveste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
parțială 
 



 

 
7. Evaluarea 

 
Se varealiza prin rezolvarea unei fișe de lucru, de fiecare copil în 
parte. Fișa va conține imaginea cu ,, Scufița Roșie’’. 

 
Conversația 
Explicația 
 
 

 
Frontal 
Individual 
 
 

 
Fișe de lucru 
individuale 
Creioane 
 

 
Evaluare 
finală 
 
 

III. Încheierea activității: Voi face aprecieri asupra comportamentului și a modului de 
lucru, voi stabili care copil a lucrat cel mai frumos. Toți copiii vor 
primi recompense. 

Conversația Frontală Recompense  Aprecieri 
verbale  

 
 
  



 

 
414. PROIECT EDUCAŢIONAL 

“O PLANETĂ CURATĂ,UN COPIL SĂNĂTOS !” 
 

Ed. Năstasă Paula-Anca  
Ed.Balan Sabina-Elena 

Grădinița cu PP, Nr. 11, Bârlad  
 

 Pregătirea copilului este considerată tot mai mult “funcţia majoră”, obiectivul 
formativ final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. 

Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar 
problema, deşi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai 
fragedă vârstă.  

Începută de timpuriu, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici vor descoperi că pe 
Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi 
animale, între societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate face atât prin 
activităţile de cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică, activităţi practice, 
dar şi prin activităţile de extindere, opţionale sau extracurriculare. De asemenea trebuie să-i 
facem să înţeleagă necesitatea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii care nu trebuie să devină duşmani 
ai naturii, ci în concordanţă cu aceasta, pentru a păstra resursele Terrei; exploatarea judicioasă 
a pădurilor, a bogăţiilor solului şi subsolului, pentru a păstra frumuseţile naturale ale munţilor, 
curăţenia apelor, a aerului, atât de necesare plantelor, animalelor şi implicit omului. 

Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se 
implică activ, li se dezvoltă spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii. 

De asemenea, vor înţelege că în Europa există forme de relief ca şi în ţara noastră, 
animale, păsări, bogăţii; că europenii luptă pentru combaterea sacrificării animalelor pentru 
blană, a tăierii masive de lemne, a exploatării iraţionale a bogăţiilor, împotriva poluării 
naturii. In ceea ce priveste invatarea normelor de protectie a mediului,este cunoscut faptul ca 
numai prin educatie si in timp pot fi  acumulate cunostinte suficiente,complexe si precise. 
         La varstele mici,capacitatea copilului de a lua decizii este afectata de mai multi 
factori,precum: 
            Capacitatea scazuta de discernamant; 
             Impulsivitatea specifica copiilor mici; 
             Ritmul inegal in procesul asimilarii informatiilor; 
             Perceperea inadecvata a cauzalitatii(schimbarilor de mediu,ceea ce provaca la copii o 
acceptare, intrucat ei ignora implicatiile periculoase ale poluarii). 
           Actiunea de invatare a protejarii mediului cu toate componentele sale se modeleaza 
prin intermediul particularitatilor de varsta si a celor individuale,copilului dezvoltandus-i-se 
nu numai interese cognitive, ci si capacitati, atitudini,abilitati,deprinderi. 
Interesul nostru este ca oricarui copil sa i se ofere premizele de a deveni un factor social 
pozitiv, iar daca invatarea specifica se realizeaza sistematic, le putem stimula interesul pentru 
cunoastere. 
             Materialul ilustrativ si cel manipulativ, fisele folosite in desfasurarea activitatilor 
completeaza cunostintele copiilor, asigura un caracter intrdisciplinar in cunoastere, contibuie 
cu mijloace eficiente de analiza si sinteza la sistematizarea si evaluarea cunostintelor lor 
specifice, solicitand si antrenand,pe de alta parte, implicarea celorlalti membri ai familiilor 
       Proiectul ”O PLANETA CURATA,UN COPIL SANATOS!” ne va deschide atat 
noua,cadrelor didactice ,cat si prescolarilor ferestre catre noi orizonturi ale cunoasterii,ale 
schimbului de valori morale si spirituale. 



 

       Colectivele de cadre didactice si prescolarii implicate in acest proiect doresc sa ridice 
nivelul calitativ al activitatilor desfasurate,dar si de colaborare si cooperare intre institutii de 
invatamant.Ne propunem ca prin acest parteneriat pe care l-am incheiat sa atingen obiectivele 
ce vizeaza copiii,parintii acestora si cadrele didactice,obiective care,la nivel general sa 
promoveze valorizarea diversitatii culturale romanesti,dar totodata sa fie un schimb simultan 
de informatii si realizari tematice. In acelasi timp, dar intr-un alt plan, parteneriatul nostru 
vizeaza realizarea unui pretios schimb de experienta didactica, o ridicare si o imbogatire a 
activitatii instructiv – educatine in cadrul invatamantului romanesc . 
       Dorim ,prin derularea acestui proiect,sa formam si sa dezvoltam in constiinta copiilor 
dragostea pentru natura ,simtul raspunderii pentru pastrarea si ocrotirea spatiilor verzi ,spatii 
datatoare de sanatate,dezvoltarea gustului estetic.       
 Puncte tari: 
- parintii si comunitatea descopera interesele particulare ale copiilor prescolari in 
privinta unor aspecte ale mediului; 
- copiii afla cum sa pastreze mediul sanatos pentru ei insisi in prezent si in viitor;              
- se valorifica potentialul creativ al prescolarilor; 
- se raspunde dorintei  copiilor de implicare in competitie; 
- se formeaza atitudinile corecte,pozitive, dezirabile in copetitia constructiv; 
 
       Puncte slabe: 
     -posibil ca nu toti copiii(prescolari si scolari)sa trateze cu interes acest proiect si sa nu se 
implice ; 
           - anumita rezistenta a cadrelor didactice la schimbari; 
           - lipsa cunoasterii si a comunicarii cu alte  unitati scolare; 
           -resurse financiare limitate. 
Tinta strategica: 
      Formarea sensibilitatii estetice , a gustului pentru frumosul din natura , a simtului estetic si 
a cultului valorii in randul prescolarilor , scolarilor si adultilor , dezvoltarea responsabilitatii 
pentru mediul inconjurator , pastrarea si ingrijirea naturii. 
   Obiectivul general: 
       Cunoasterea si intelegerea unor componente si procese ale lumii vii;stimularea motivatiei 
pentru protectia naturii si formarea comportamentului ecologic adecvat si derularea de actiuni 
concrete de protectie a mediului inconjurator.                        
Obiective specific: 
Dezvoltarea interesului şi curiozităţii pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei; 
• Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului 
naturii şi adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect faţă de aceasta şi formarea unei 
atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme; 
• Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;  
• Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi 
demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat; 
• Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru 
realizarea unui proiect comun; 
• Acordarea şansei şcolarilor şi preşcolarilor de-a fi parteneri în luarea unor decizii; 
• Sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului înţelegând necesitatea protejării 
lui; 
Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei); 
• Cunoaşterea regulilor de minimă protecţie a naturii; 
• Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, încurajarea copiilor pentru a exprima 
independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea acestora.  



 

 
415. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Prof.înv.preșcolar: RODICA BLOJU 

Grădiniţa P.P.Nr. 5 Lugoj 
 

DATA:07.12.2016 
Prof.înv.preșcolar: RODICA BLOJU 
UNITATEA:Grădiniţa P.P.Nr. 5 Lugoj 
GRUPA:Mare B 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Cu ce  şi cum exprimăm ceea ce simţim? 
TEMA PROIECTULUI: Bucuria sărbătorilor de iarnă. 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Colinde , colinde” 
TEMA ZILEI: Ne pregătim de colindat ! 
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
- Întâlnirea de dimineaţă: Ne pregătim de colindat 
- Rutine : Mă pregătesc de activităţi 
- Tranziţie: Globuri săltăreţe- mers pe vârfuri 
1. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES 
- Biblioteca,,Citim imagini cu obiceiuri de iarnă,, 
- Artă ,,Colindătorii - colorare imagini 
- Construcţii  ,, Steaua,,             
1. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 

 Activitate integrată: DŞ/DEC : Lectură după imagini ,,Iată, vin 
colindători”/Pictură ,,Sorcova” 

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II) 
 Dans popular specific zonei banatului. 

SCOP: Dezvoltarea cunoştinţelor copiilor despre obiceiurile şi tradiţiile de iarnă, antrenând 
capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor experienţiale. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
       ALA I-să citească imagini cu obiceiuri de iarnă; 
                 -să recunoască obiceiurile din imagini; 
                 -să decoreze globuleţele cu semne grafice ; 
                - să construiască steaua colindătorului; 
        ADE - să descrie imaginile cu obiceiuri de iarnă; 
                 -să participe la activitatea de grup atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de  

auditor  ;                                                                                                                         
                -  să identifice activităţi specifice sărbătorilor de iarnă ( colindul, sorcova,steaua) 
                - să denumească obiectele folosite la colindat ; 
                - sa înțeleagă și sa transmita mesaje simple; 
                -să picteze,, sorcova,,cu culorile specifice ; 
                - să aibă o ţinută corectă în timpul lucrului. 
       ALA  II -să execute paşii de dans după exemplul educatoarei; 
                    -să  execute paşii nou învăţaţi pe ritm de dans. 
                    
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode:Observaţia , conversaţia, explicaţia, problematizarea, turul galeriei, succesiunea 

evenimentelor 
 



 

Mijloace de învăţământ:Planşe cu obiceiuri de iarnă, planşe pentru pictură, pensule, 
acuarele, serveţele, sorcovă, clopoţei ,  recompense- medalii cu clopoţei, CD Colinde 

 
Forme de organizare:Frontal, pe grupuri , individual. 
 
DURATA: 1 zi 
LOC DE DESFĂŞURARE:Sala de grupă 
 
BIBLIOGRAFIE:    ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) M.E.C.T., 

Bucureţti, 2008; 
                     ,,Aplicarea noului curriculum”, editura Diana, 2008; 
                     ,,Activităţi integrate în grădiniţă”- ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar, editura DPH, Bucureşti, 2008; 
 
SCENARIUL  ZILEI 
 
Întâlnirea de dimineaţă debutează sub forma unei scurte povestiri despre apropiatele 

sărbători de iarnă. Decembrie, prima lună din iarnă vine cu cele mai frumoase sărbători, 
putem spune că este o lună de poveste. Primul care  vine  este Moşul Nicolae, sfântul care 
aduce daruri copiilor cuminţi şi ascultători .Apoi vine Moş Crăciun încărcat cu daruri. În 
ajunul Crăciunului văzduhul se umple de glasurile colindătorilor care vestesc naşterea lui 
Iisus Hristos . Acum , mai mult ca niciodată ne amintim de copilărie, de cei dragi, 
devenim mai buni, mai darnici , mai iertători. 

 
Apoi urmează  salutul  : 
                            Dimineaţă e din nou 
                            Veniţi toţi în jurul meu 
                            În semicerc ne adunăm 
                            Cu toţi să ne salutăm 
                            A început o nouă zi 
                            Bună dimineaţa colindători copii! 
                                                                     Bună dimineaţa doamnă educatoare! 
Prezint invitaţii: 
                         Dragi copii ai grupei mari 
                         Nu vă emoţionaţi 
                         Azi avem oaspeţi de seamă 
                         Vă rog să îi salutaţi! 
                                            I-am poftit în grupa noastră 
                                            În această zi 
                                            Ca să arătăm cu toţii 
                                            Câte lucruri ştim! 
 Prezenţa: 
               După ce ne-am adunat 
               Şi frumos ne-am salutat 
               Colegii ne-am întâlnit 
               Oare cine n-a venit? (se verifică copiii absenţi) 
Completăm calendarul naturii: A-nceput o nouă zi 
                                                   Cum e vremea azi copii? 
Se va completa de către educatoare adresând întrebări copiilor: 
- În ce anotimp suntem? 



 

- În ce dată, zi suntem? 
- Cum este vremea afară? 
- Cum ne îmbrăcăm? 

Noutatea zilei ,,citim mesajul unei scrisori primite de la Zâna Iarnă . 
        „Dragi copii ştiu că aţi fost cuminţi şi Moşul Nicolae v-a lăsat o mulţime de cadouri 
în ghetuţe. Mi-a spus Moşul Nicolae că voi cunoaşteţi multe lucruri despre sărbătorile şi 
obiceiurile de iarnă. Până va veni Moş Crăciun cu alte daruri, ştiu că vă pregătiţi să 
mergeţi la colindat. De aceea v-am lăsat un coş cu surprize pe care vă las să le descoperiţi 
de-a lungul întregii zile împreună cu doamna educatoare. 
                                                                                                          Semnează Zâna Iarnă! 
Activitatea de grup – copiii vor interpreta colinde învăţate . 
  Trecerea la activităţile pe centrele de interes se face prin tranziţia,,Globuri săltăreţe”- 
mers pe vârfuri. 
      Se prezintă sectoarele şi se anunţă sarcinile pentru fiecare centru. După care fiecare 
copil se aşază în funcţie de preferinţe. La final se face evaluarea lucrărilor. 

Tranziţii :Câte unul pe cărare 
                 Mergem veseli către baie 
                 Mergem ca să ne spălăm 
                 Curăţei să arătăm! 
      Rutine: Servim micul dejun!/Bun gustos şi sănătos! 
În acest timp sala de grupă va fi pregătită pentru activitatea pe domenii experienţiale. 
          Se va realiza introducerea copiilor în sala de grupă ordonat, aşezându-se pe scăunele în 
semicerc pentru începerea activităţii integrate, frontal, urmând să se realizeze apoi în grupuri 
şi individual. 
          Se realizează lectura după imagini, respectând indicaţiile metodice . 
Tranziţia la activitatea estetică se face pe versurile: 
                                                  ,,Noi uşor ne ridicăm 
                                                    Şi la mese ne-aşezăm 
                                                    În linişte aşteptăm 
                                                    Să aflăm ce mai lucrăm” 
         Copiii se aşează ordonat la măsuţe cu materialele pregătite. Se vizualizează, 
materialele , se anunţă tema activităţii, se prezintă modelul educatoarei şi se explică modul de 
lucru. Înainte de începerea lucrului, se vor face câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici 
ai mâinii. 
Copiii vor lucra individual pe un fond muzical plăcut. În tot acest timp se va urmări păstrarea 
ordinii şi a disciplinei, precum şi a curăţeniei la locul de muncă. 
       După terminarea lucrărilor se va face evaluarea, se expun lucrările şi se părăseşte sala de 
grupă. 
La întoarcerea copiilor de la spălător sala va fi pregătită pentru ultima parte a activităţii ALA 
II, moment în care copiii   vor dansa un dans popular. 
       Încheierea activităţii corespunde cu  finalizarea tuturor activităţilor din întreaga zi. Se fac 
aprecieri verbale individuale, şi colective despre modul în care aceştia s-au comportat şi au 
participat la activitate, după care copiii primesc recompense pentru munca depusă. 
 
 
  



 

 
416. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„NOI UMBLĂM ȘI COLINDĂM!” 
 

Prof.inv. preşcolar: Radu Zoica 
Grădiniţa P.N. Nr.3 Găeşti 

Judeţul Dâmboviţa 
 

GRUPA: Combinată ( mică, mijlocie, mare) 
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?’’ 
TEMA PROIECTULUI:  ,,Iarna aduce sărbătoare, bucurii la fiecare!” 
SUBTEMA: „Datini din străbuni lăsate” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Noi umblăm şi colindăm!” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual 
TIPUL  ACTIVITĂŢII: Mixtă (însuşire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) 
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
Întâlnirea de dimineaţă: -„Bună dimineaţa…la Moş Ajun!”-  discuţii libere/ metoda 
acvariului. 
Tranziţii: Joc muzical – „Câte unul pe cărare”,  „Ninge, ninge – ncetişor!”; 
               Joc cu text şi cânt -  „ Bat din palme”;   
               Colind: „Noi umblăm şi colindăm! 

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa I):  
Ştiinţă: Cercetătorul zilei: „Studiem şi sortăm ingredientele turtiţei” / Sarcină individuală: 
,,Trăistuţa buclucaşă - Ajută-l pe colindător  să rezolve” 
Joc de rol: „De-a gospodinele!”- (pregătim turtiţe şi covrigei pentru colindători) - activitate 
practic - gospodărească; 

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 
Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului: „Turtiţa fermecată”- povestirea 
educatoarei; 
Domeniul om şi societate - Activitate practică: „Trăistuţa colindătorilor”- aplicaţie (decorare 
cu motive tradiţionale). 

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa a II-a):  
- program distractiv tematic: Obiceiuri străbune -  „Primiţi colinda!” 
SCOPUL: 
 Dezvoltarea capacităţii  de a asculta o poveste, de a transpune gânduri semnificaţii 

prin limbajul specific vârstei, precum şi a capacităţii de a comunica idei şi sentimente 
faţă de unele tradiţii specifice sărbătorilor de iarnă (obiceiul colindului); 

 Consolidarea deprinderii de a lipi elemente decorative într-un spaţiu dat. 
Obiective: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 
O1- Să recunoască personajele poveştii  pe baza unor ilustraţii; 
O2- Să identifice momentele principale ale povestirii pe baza imaginilor-suport;  
O3- Să lipească diferite materiale (elemente decorative) într-un spaţiu dat; 
O4- Să utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate; 
O5- Să manifeste spirit cooperant în activităţile de grup. 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea jocului, exerciţiul, turul galeriei, 
povestirea, observaţia,"trierea aserţiunilor",  problematizarea, metoda: acvariul şi diamantul 



 

Material didactic: Calendarul naturii, imagini din poveste, tăviţe transparente, materiale din  
natură (boabe de grâu, porumb, fasole; seminţe de floarea soarelui şi dovleac) ingredientele 
turtiţei (făină şi mălai)  săculeţi de diferite mărimi, moară în miniatură, linguriţă, mărgele 
colorate, lupă, fişă de lucru,  trăistuţe pentru colindat,  decoraţiuni (mărgeluţe, paiete), 
elemente decupate din fetru sau hârtie (forme geometrice, brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), pastă 
de lipit, aluat, planşete pentru frământat, pensulă, miere, nuci măcinate, scorţişoară, tavă de 
copt, şorţuleţe, farfurii de unică folosinţă, cuţite de plastic,  şerveţele umede/ uscate, siluete de 
personaje etc. 
Durata: o zi 

SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă la care copiii sunt chemaţi cu ajutorul 

versurilor: „De mânuţă noi ne luăm/ Ochi în ochi, noi ne uităm/ Şi frumos...ne salutăm!” 
Salutul: Copiilor li se propune să fie „colindători”- să facă o repetiţie pentru colind. 

Educatoarea arată copiilor o trăistuţă - simbol cu ajutorul căreia se vor prezenta menţionând o 
însuşire caracteristică a colindătorului, ca de exemplu: „Te salut! Sunt Erica/ Irinel, 
colindătorul vesel/cuminte….”.Salutul se realizează prin metoda ,,comunicării rotative”. 
Copiii stau pe covor, aşezaţi în cerc, iar salutul începe de la educatoare şi este continuat de toţi 
copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi mâna. Prezenţa se 
realizează prin întrebarea educatoarei: „Cine nu-i la grădinţă şi doarme leneş sub 
plăpumiţă?” O fetiţă numără băieţii, iar un băiat numără fetele. Se realizează prezenţa 
copiilor prin aşezarea fotografiilor la panoul de prezenţă. 

Apoi, se va completa calendarul naturii, cu datele necesare: anotimpul, ziua (Papa 
Ştrumf s-a încurcat/ Ziua iarăşi a uitat!?), fenomenele naturii specifice zilei respective (Bebe 
Ştrumf vrea ca să ştie… dacă îşi pune pălărie?) 
          Rutine: „Colindătorii politicoşi”- exersarea deprinderii de a se comporta civilizat. Se 
exersează prin toate activităţile desfăşurate în cursul zilei. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: - „Bună dimineaţa…la Moş Ajun!”- scurta discuţie despre 
obiceiul colindatului (colinde, colindători, gazde ….) - (metoda acvariului). 
         Noutatea zilei: Atenţia tuturor este captată de discuţia aprinsă dintre un moşneag şi 
baba sa....  „că bunica Măriuţa a pierdut acum turtiţa/ a lăsat-o la răcit….şi pe loc a şi fugit/ 
acum vrea şi-un covrigel, cât de mititel.” Moşneguţul îngrijorat spune tare, răspicat „că nu 
este vinovat. E bătrân şi nu poate sacul să-l ducă în spate şi moara este departe, ….dar haideţi 
degrabă să vă spun povestea întreagă”. Pentru a putea afla peripeţiile turtiţei,  educatoarea le 
propune copiilor un moment de înviorare care se realizează printr-o...Tranziţie: „Bat din 
palme!” – joc cu text şi cânt 
 Educatoarea şi preşcolarii se aşează la centrul „Bibliotecă”, unde aceasta va relata 
povestea năzdrăvanei turtiţe care a provocat tristeţe bunicuţilor ce-şi aşteptau colindătorii,  
folosindu-se de gestică , mimică şi inflexiunii ale vocii. 
Se expun planşe corespunzătoare fiecărei secvenţe din poveste. 
Povestirea se va desfăşura conform metodicii specifice, respectând toate etapele acestui tip de 
activitate. Pe parcursul povestirii educatoarea va folosi o serie de mijloace prin care va nuanţa 
expunerea în funcţie de stările afective pe care textul literar le implică şi anume: tonul cald 
potrivit cu importanţa faptelor, modularea vocii pentru a imita personajele, marcarea pauzelor 
determinate de punctuaţie, mimică şi gesturi adecvate situaţiilor prezentate. Prin toate aceste 
mijloace educatoarea va încerca să imprime povestirii caracterul plastic - intuitiv. De 
asemenea educatoarea va sublinia repetiţia: “Eu …sunt turtiţa fermecată!” pentru a putea fi 
reţinută de copii în vederea redării ei în partea finală. 
Fixarea conţinutului - Pentru fixarea cunoştinţelor, la sfârşitul poveştii educatoarea iniţiază 
jocul: „Adevărat sau fals?", precedat de utilizarea metodei activ-participative „Diamantul” 



 

Pentru jocurile noastre  vom folosi jetoane cu diferite imagini pe care copiii le vor aşeza pe 
măsuţe sau la panou respectând cerinţele formulate de educatoare ( afirmaţii „adevărat/ fals”, 
repectiv ghicitori-întrebări). Pentru fiecare joculeţ voi aduce câte un ,,bulgăre de zăpadă” pe 
care copiii vor trebui să-l „topească” rezolvând corect sarcinile. Bulgărele va fi format din mai 
multe foi de hârtie albă şi fiecare copil care rezolvă sarcina corect are dreptul să desfacă o 
foaie astfel încât bulgărele să fie tot mai mic. 
 După trecerea “ probelor” solicitate de moş Vasile şi băbuţa Măriuţa, educatoarea le 
propune copiilor o „călătorie” prin „căsuţa turtiţei”- tranziţie: „Ninge, ninge – ncetişor!” – 
joc muzical - moment în care se face trecerea către centrele de activitate    ( ALA1):  Rutină: 
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Zborul fulgilor de nea, este frig şi ne 
încălzim mâinile, facem bulgări de zăpadă, cântăm la pian, scuturăm mânuţele – se realizează 
frontal. 
- Artă: ( ADE – Domeniul Om şi Societate – Activitate practică) – Aplicaţie:„Trăistuţa 
colindătorilor” (decorare cu motive tradiţionale). Se va realiza integrat în cadrul centrului 
Artă. Copiii  vor avea la dispoziţie trăistuţe pentru colindat,  decoraţiuni cu motive 
tradiţionale (mărgeluţe, paiete), elemente decupate din fetru sau hârtie (forme geometrice, 
brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), pastă de lipit.” Vor decora, ajutaţi de educatoare trăistuţa 
colindătorului, în care vor pune răsplata primită în urma colindelor spuse  gazdelor. 
- Ştiinţă:  Cercetătorul zilei: „Studiem şi sortăm ingredientele turtiţei”/ Sarcină individuală: 
,,Trăistuţa buclucaşă - Ajută-l pe colindător  să rezolve” 

Aici, copiii vor găsi aşezate tăviţe cu ingredientele utile pentru prepararea turtiţei şi lupă 
în vederea studierii acestora, deoarece sunt amestecate cu alte materiale (boabe de fasole, 
seminţe de floarea soarelui şi dovleac, orez), ei trebuie să realizeze selectarea acestora ( boabe 
de grâu şi boabe de porumb) prin punerea în sac şi apoi să le aşeze în faţa morii 
corespunzătoare ( recunoaşterea morii după produsul final : făină, respectiv mălai),  dar şi o 
sarcină individuală de lucru „Trăistuţa buclucaşă”, unde vor rezolva anumite cerinţe ( vor 
colora obiceiul de iarnă preferat, vor conduce colindătorul la casa gazdelor (labirint) şi vor 
identifica mulţimile cu cele mai multe elemente). 
- Joc de rol:  „De-a gospodinele!”- (pregătim turtiţe şi covrigei pentru colindători) - 
activitate practic – gospodărească. Copiii  vor găsi materiale necesare preparării covrigilor şi 
turtiţelor, astfel încât băbuţa Măriuţa şi moşneagul ei să aibă cu ce răsplăti colindătorii pentru 
urările de bine.  
Copiii vor coopera în pregătirea turtiţelor şi a covrigilor, într-o atmosferă plăcută, cu emoţii în 
finalizarea sarcinilor gospodăreşti. 

Prin tranziţia: „Noi umblăm să colindăm” se face „vizitarea” centrelor (turul galeriilor) 
în vederea evaluării lucrărilor. 

Se vor face aprecieri la fiecare centru  de activitate. Lucrările finalizate vor fi expuse la 
panou, iar celelalte produse ale activităţii vor fi fotografiate în vederea diseminării (avizierul 
părinţilor, comisia metodică, blogul grădiniţei, etc.) 

Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse copiii vor participa la (Jocuri şi activităţi 
didactice alese2 – ALA2), un  program distractiv tematic: Obiceiuri străbune -„Primiţi 
colinda!” 
Bibliografie: 

• MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica Publishing House,  
2009, pp.24-41;  

• Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., - „Metode interactive de grup”, Editura Arves, 
Craiova, 2006, pp.55- 58; 

• Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta 
Anghel, „Activitatea integrată din grădiniţă”, editura Didactica Publishing House, 2010, 
p.162.   



 

 
 

417. PROIECT  DE ACTIVITATE 
 

Educatoare: Bocai Cristinela 
Grădinița Nr.206 – București 

 
GRUPA :  Mijlocie 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: CUNOAŞTEREA MEDIULUI 
TEMA : „Legumele primăverii” 
TIPUL  ACTIVITATII: Transmitere de cunoştinţe 
FORMA DE REALIZARE: Observare 
SCOP: Formarea deprinderii de a numi părţile unei plante; activizarea vocabularului cu 
cuvinte noi (bulb, tubulară); cultivarea perseverenţei şi a independenţei în acţiune. 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
 

 să denumească părţile componente ale plantei şi să specifice forma, culoarea şi 
modul de folosire; 

 să rezolve corect fişa de muncă independentă; 
 să cunoască elemente componente ale legumelor prin antrenarea tuturor 

organelor de simţ;  
 să prepare o salată din legumele timpurii (ceapa, usturoiul, ridichea, salata 

verde) 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 
   
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, observaţia, 
jocul de rol.  
Mijloace didactice: coş cu legume de primăvară (ceapă verde, usturoi, ridiche, salată), fişe de 
colorat, legume din plastilină model (artă), creioane colorate, carioci, plastilină, bol, 
farfurioare, tacâmuri de unică folosinţă (joc de rol). 
Material bibliografic: Ana A. Cioflica, S.M. „Proiecte tematice orientative” Editura 
TehnoArt, 2003; „Cunoştinţe despre natură şi om în grădiniţa de copii”, Maria Taiban, 
E.D.P., Bucureşti; Site-ul didactic.ro, educatoarea.ro.  
 
DURATA: 15-20 min.  
 
   Eveniment  
     didactic   

                  Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice  

Evaluare 

 
I. Moment 
organizatoric 
 
 

Asigurarea conditiilor optime pentru buna 
desfasurare a activitatii : 
-aerisirea salii de grupa ; 
-se pregătesc materialele necesare pentru 
activitate. 

  

 
II. Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 
 

La sosirea copiilor în grupă, li se prezintă 
coşul sub formă de surpriză. Copiii 
descopera si denumesc legumele din coş 
(ceapă verde,  salată, ridiche). 

 
 
Conversaţia 

 
 
predictivă 



 

 
III. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor  
   
   
   
   
 
 
IV. Dirijarea 
învăţării  
   
   
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Primăvara aduce odată cu razele călduţe 
de soare şi legume pline de vitamine de 
care trebuie să profităm din plin. 
Ridichiile,  salata verde şi ceapa verde 
sunt câteva dintre acestea.” Li se citeşte 
poezia „Hora legumelor”. 
 
Li se prezinta copiilor  câte o legumă. Se 
va pune accent pe alcătuirea plantelor, 
efectele benefice ale acestora, pe 
vitaminele şi elementele nutritive pe care 
acestea le conţin.  
       
Ceapa verde - Alcătuire: rădăcina - 
firişoarele care au rolul de a fixa planta şi 
de a absorbi sărurile minerale; bulbul - 
rădăcina subpământeană; cozile - 
tubulare, cu formă alungită. Din ea putem 
consuma atât acest „bulb”, cât şi partea 
verde (mai ales în salate). Conţine multă 
vitamina C şi ajută la înlăturarea 
bacteriilor din organism. O putem mânca 
în salate sau cu sare. Este o legumă foarte 
des folosită în mâncăruri de către 
mămicile noastre.   
   
Usturoiul - Alcătuire: rădăcina scurtă şi 
firoasă, care are rolul de a fixa planta şi 
de a o hrăni; tulpina subpământeană 
(bulb- căţei); cozile - frunze plate, spre 
deosebire de cele tubulare, la ceapă.  
Este un adevărat medicament, deoarece 
conţine vitamine şi substanţe minerale 
(mult magneziu, potasiu, fier) care, la fel 
ca restul legumelor ne fac voinici şi 
sănătoşi.   
 
Ridichea - Alcătuire: rădăcina, firele 
care o fixează, bulbul, roz sau alb pe care, 
dacă îl curăţăm de coajă găsim un miez 
alb, ca la măr, pe care îl mâncăm, frunzele 
verzi şi tinere, care sunt la suprafaţă.  
Este o legumă foarte hrănitoare şi, la fel 
ca ceapa verde, conţine multă vitamina C 
şi fier, care ne face voinici. Are un gust 
uşor picant şi o putem mânca în salate sau 
separat.   
       
Salata verde - Salata verde seamănă cu 

 
 
 
 
 
conversaţia, 
explicaţia 
 
 
 
 
conversaţia 
euristică  
         
   
 explicaţia  
   
      
   
învăţarea 
prin 
descoperire  
   
 
  
 
 
 
     
 observaţia  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formativă 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V. Obţinerea 
performanţei  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
VI. Asigurarea 
feed-back-ului  
   
   
   
   
  
VII. Evaluarea  
  
VIII. Încheierea 
activităţii  

varza, dar frunzele, după cum vedeţi, sunt 
aşezate altfel. Acestea au culoarea verde, 
sunt mari si late. Frunzele de salată conţin 
săruri minerale printre care se numără 
magneziu, zinc şi o grămadă de vitamine 
care ne fac voinici. Salata verde o 
mâncăm în salate sau în ciorbă.     
   
   
După aceea, copiii vor fi invitaţi să se 
aşeze la centre şi să lucreze după 
indicaţiile date. O parte vor merge la artă, 
alta la joc de masă şi alta la joc de rol.  
 
COMPORTAMENTE URMĂRITE: 
      
 ARTĂ   
     
Desen – de colorat legume de primăvară 
(după model dat);  
   
 JOC DE MASĂ  
   
Modelaj – ridiche model din plastilina; 
       
 JOC DE ROL  
     
,,De-a bucătăresele”. Copiii vor pregăti o 
salată din legume timpurii. 
   
Feed-back există în permanenţă, astfel 
încât copiii se autoevaluează, 
comparându-şi lucrările cu a celorlalţi 
copii, prin întrebări adresate 
propunătorului şi mai ales prin munca 
depusă la centre.  
        
 
 
 
 
Evaluarea este una continuă. De 
asemenea, se va realiza prin verificarea 
fiselor de lucru, a modelajelor si a gustarii 
din salata preparata de copiii de la jocul 
de rol.   
  
Se fac observaţii, aprecieri; se mulţumeşte 
pentru atenţie şi se încheie activitatea.  

conversaţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jocul de rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 

  



 

 
418. EVALUAREA DIDACTICĂ 

FACTOR DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 
 

Săceanu Eliza Maria Grădinița cu P.P. Nr. 3 
 
             Evaluarea este o activitate de autoreglare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, în 
perspectiva obţinerii unor performanţe superioare. Oricare ar fi obiectivele imediate ale sale, 
evaluarea trebuie să susţină şi să stimuleze activitatea de predare-învăţare. Ea facilitează 
reglarea activităţii profesionale, oferind informaţii despre calitatea predării, despre modul în 
care a fost realizat conţinutul instruirii, despre accesibilitatea acestuia, despre valoarea 
tehnologiilor de predare. 
            Rolul evaluării didactice este de : 
–          constatare; 
–          diagnosticare; 
–          prognosticare. 
           Capacitatea de a gândi creator trebuie să fie o caracteristică de primă dimensiune a 
omului societăţii contemporane. În societate modernă, progresul este de neconceput fără a 
avea creatori numeroşi. Tema creativităţii nu poate fi lăsată ca o manifestare a hazardului în 
sfera evoluţiei istorice. 
În evaluare, cretivitatea este indicatorul cel mai de preţ; ea presupune formarea unor capacităţi 
de cunoaştere ce devin fundamentale pentru procesul creator real, care permit găsirea unor 
soluţii, idei, metode etc., descoperite pe cale independentă, prin efort propriu de gândire, de 
către cei supuşi actului evaluării. 
            Măsura în care soluţiile găsite în rezolvarea problemelor produc o stare de surpriză 
plăcută, care reanimă dorinţa  şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi, alte soluţii, eventual 
mai elegante, toate acestea nu pot să nu atragă atenţia evaluatorilor. În procesul evaluării, 
asemenea indicatori ridică standardul, calitatea nivelului acestui moment al procesului 
didactic. 
Calităţile instrumentelor de evaluare sunt: 
–          fidelitatea (consecvenţa); 
–          validitatea: de conţinut;  de aspect; 
–          obiectivitatea; 
–          caracterul practic (aplicabilitatea). 
           Tipologia itemilor de evaluare este următoarea: 

1. Itemi obiectivi: 
a)      Itemi cu alegere duală; 
b)      Itemi cu alegere multiplă; 
c)      Itemi de asociere/tip pereche. 
2. Itemi semiobiectivi: 
a)      Itemi cu răspuns scurt (maximum o propoziţie); 
b)      Itemi de completare; 
c)      Întrebări structurate – se folosesc pentru a evalua rezultate ale învăţării precum 
prezentarea, descrierea, explicarea unor concepte, metode, argumente etc. 
3. Itemi subiectivi: 
a)      Eseu structurat – tratează o anumită temă care presupune un număr variabil de cerinţe, 
ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului; vizează atât cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi 
creativitatea şi originalitatea; 
b)      Eseu liber – se enunţă doar tema; încurajează activităţile creatoare şi critice precum 
discutarea cauzelor şi a efectelor, analiza situaţiilor complexe, argumentarea unor opinii etc. 



 

c)      Rezolvarea de probleme are scopul de a pune elevul în situaţia de a folosi cunoştinţele şi 
deprinderile însuşite pentru a formula o posibilă soluţie a problemei. Se utilizează ca sarcină 
de lucru individuală sau de grup, în vederea dezvoltării  imaginaţiei, a gândirii divergente, 
încurajând activităţile creatoare şi critice. 
             Metode complementare de evaluare: 
1.    Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor: 
a)      fişa de evaluare; 
b)      scara de clasificare ( cu răspunsurile: da, nu, indiferent); 
2.   Investigaţia presupune următoarele etape: 
–    enunţarea sarcinii de lucru; 
–   identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele necesare; 
–   strângerea datelor; 
–    stabilirea strategiei de utilizare a datelor; 
–   scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev). 
              Investigaţia stimulează creativitatea şi iniţiativa, dezvoltă capacitatea de argumentare 
şi gândirea logică. Se foloseşte atunci când se doreşte urmărirea procesului şi realizarea 
produsului, dar şi atitudinea elevului. 
3.  Proiectul se foloseşte mai ales pentru munca în echipă, stimulează iniţiativa, evidenţiază 
multe abilităţi ale elevului, dezvoltă creativitatea, capacitatea de argumentare şi gândirea 
logică. 
              Proiectul se utilizează pentru evaluarea unor capacităţi de nivel superior: aplicarea, 
analiza, sinteza şi evaluarea (emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material şi/sau a 
unei metode). 
             Etapele proiectului sunt: 
–  enunţarea sarcinii de lucru; 
–  repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
– colectarea datelor/a materialelor; 
–  prelucrarea şi organizarea datelor; 
– realizarea produsului; 
–  prezentarea. 
             Criteriile de evaluare pentru produsul final sunt: 
–  validitatea; 
–  elaborarea şi structurarea; 
–  calitatea materialului; 
– creativitatea. 
            Criteriile de evaluare pentru proces sunt: 
–  raportarea la tema proiectului; 
– documentarea; 
– lucrul în echipă; 
– calitatea rezultatelor. 
4.  Portofoliul – evidenţiază multe abilităţi ale elevului; oferă o imagine clară asupra evoluţiei 
în timp a elevului; consumă mult timp; e o metodă foarte subiectivă. 
5.  Autoevaluarea – încurajează elevul să-şi pună întrebări în legătură cu modul în care a 
rezolvat o sarcină de lucru; stimulează elevul să-şi conştientizeze progresele şi achiziţiile 
făcute; este dependentă de sinceritatea elevului; consumă timp. La sfârşitul unei sarcini de 
lucru importante se completează un chestionar. 
Bibliografie: 
Albulescu, I. (2006). Strategii educaționale centrate pe elev- structură și funcționalitate, din 
lucrarea Strategii educaționale centrate pe elev, MEC, UNICEF, București. 10. Albulescu, I. 
(2009). Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate, Editura 



 

Paralela 45, Piteşti.  Alecu, S., (2005), Metodologia cercetării educaționale, Editura Fundației 
Universitare ”Dunărea de Jos”, Galați 
Barbu, M., (2003), Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, 
Editura Gheorghe Alexandru, Craiova 
Crăciun, C., (2002), Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, 
Editura Emia, Deva. 
Cucoş, C. (1998), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. 93.Cucoş, C. (2002), Pedagogie. Ediţia a 
II- a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi. 
 
  



 

 
419. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar, Butnariu Elena 

Școala Gimnazială Verești, Jud. Suceava 
 
CLASA:  pregătitoare   
UNITATEA TEMATICĂ: Jocuri şi jucării 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii  
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului/ Comunicare în limba 
română/ Arte vizuale și abilităţi practice/ Muzică şi mişcare 
SUBIECTUL LECŢIEI: Numerele naturale de la 0 la 10 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECŢIEI: consolidare 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
 
Matematică şi explorarea mediului: 
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;  
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;  
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;  
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 
      1-5 elemente dintr-o mulţime dată ; 
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 
scopul identificării unor regularităţi.  
Comunicare în limba română: 
 1.1.  Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 
 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor    din 
propoziţii rostite clar şi rar;  
 2.3.   Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală. 
Arte vizuale și abilităţi practice: 
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 
Muzică şi mişcare: 
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber. 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
O1 - Să recunoască numerele natural  în concentrul 0 – 10 în diferite situaţii; 
O2 - Să asocieze cifrele 0-9 cu numărul de elemente corespunzător al unei mulţimi; 
O3 – Să completeze numărul de elemente al unei mulţimi pentru a corespunde cifrei indicate; 
O4 – Să numere crescător, descrescător în concentrul 0 -10, intuind locul fiecărui număr în 
şirul numeric; 
O5 – Să găsească vecinii numerelor date; 
O6 -  Să descompună numărul  10, cu ajutorul materialului intuitiv. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exercitiul, 
observația,  munca independentă; 

o RESURSE MATERIALE: fișe de  lucru, bol, jetoane, culori.  
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual; 



 

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, 
analiza produselor activităţii; 

o RESURSE TEMPORALE: 35 minute + 15 minute activităţi în completare 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
- Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Bucureşti, 2013; 
- Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara - Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura 
Polirom, Bucureşti, 2007; 
- Iordache Cristina, Ionescu Maria - Numărăm, calculăm, despre mediu învățăm, Editura 
Booklet, București, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Momente 
didactice 

Discipline 
Compet.s
pecifice 

Ob
. 
op. 

Activități integrate Dozare Elemente de 
conţinut 

Strategii didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

Moment 
organizat
o-ric 

  Organizez spaţiul şi climatul 
educativ într-un mod optim 
desfăşurării activităţii propuse. 

    Frontal   

Activitate 
principală 
 
Captarea 
atenției 
 
 
Anunțare
a temei și 
a 
obiective 
lor 
 
 
 
Consoli 
darea 
cunoștin 
țelor 

 
CLR  1.1. 
MEM 1.1. 
 
 

 
O1 

 
 

Informez elevii că vor participa 
la jocul didactic: ,,Ghiceşte şi 
potriveşte’’ (un set de ghicitori 
despre cifrele 0-9).  

 
8 min. 

Actul vorbirii - a 
identifica un 
obiect/ număr 
Recunoașterea 
nr.nat.de la 0 la 9 

Conversația 
Explicația 
Exerciţiul 
Jocul didactic 

 
Ghicitori  
Jetoane  
 

 
 
Frontal 

Capacitatea 
de a 
răsp.corect 
Aprecieri 
verbale 

 Anunţ că azi ne vom juca cu 
numerele prin intermediul unui 
joc, numit Bingo şi astfel vom 
recapitula toate numerele de la 0 
la 10. 

 
1 min. 

 Conversația 
Explicația 

  
Frontal 

Capacitatea 
de 
înțelegere a 
obiectivelor 

CLR  1.1, 
1.3.,  2.3. 
 
MEM 1.1. 
1.2., 1.3., 
3.1. 
 
AVAP 2.2 
 
 

 
O2 
 
O3 
 
  
 
O4 
 

 
O5 
 
 

Explic regulile jocului: (Anexa) 
 - pe băncuțe există câte o  fişă 
cu mai multe exerciţii; 
- pe rând, câte un copil va merge 
în faţa clasei unde va extrage din 
bol un ursuleţ cu numere între 0 
şi 10; 
- după ce scoate ursuleţul, citește 
numărul de pe el şi fără să îl 
arate clasei, spune numărul, apoi 
trece în bancă; 
 -eu citesc cerința 
corespunzătoare numărului, iar  
copiii trebuie să rezolve 
exerciţiul potrivit;  

 
 
 
 
 
 
20min. 

Formularea de 
întrebări şi 
răspunsuri despre 
jocuri 
Sunete specifice 
limbii române 
Literele mari de 
tipar 
Simboluri 
neconvenţionale 
folosite în 
exprimarea scrisă 
Numerele 
naturale 0-10, 
recunoaştere, 
citire, scriere, 
comparare, 
ordonare 

 
 
Observația 
Conversația 
Explicația 
Exerciţiul 
Jocul didactic 

 
 
 
 
 
 
 
Jetoane 
cu 
numere 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frontal 
Individual  

 
 
Capacitatea 
de a rezolva 
exercițiile 
Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri 
verbale 



 

 
Momente 
didactice 

Discipline 
Competen
ţe 
specifice 

Ob
. 
op. 

Activități integrate Dozar
e 

Elemente de 
conţinut 

Strategii didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizar
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obținere
a 
performa
n-ței 

  - când un elev a rezolvat toate 
cerințele corect, strigă Bingo. 
După ce mă asigur că toţi copiii 
au înţeles regulile jocului, 
începem competiţia. 
Când se anunţă primul  exerciţiu 
lucrat şi se strigă primul Bingo, 
verific corectitudinea rezolvării, 
iar elevul  care nu are greșeli, 
este desemnat câștigător. 

 Sugestii de creaţii/ 
produse ale 
activităţii 
desen liber, 
decoraţii 
 

  
 
Fişe 
 

 Capacitatea 
de a rezolva 
exercițiile 
Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri 
verbale 

MEM 1.4. 
MM 2.2. 

 
 
O6 

Vom enumera câteva  modalităţi 
de  descompunere a  
numărul 10, folosind material 
intuitiv (jetoane  frunze). 
Cântecul : „ 10 Degeţele” 

 
 
5min. 

Numerele natural 
0-10, 
descompunere cu 
suport intuitiv 
Cântare vocală în 
grup 
Mişcări sugerate 
de textul cântecului 

 
Exercițiul 
Munca 
independentă 
 

 
Jetoane 
Calculator 

 
 
Individual 

Capacitatea 
de a 
descompun
e numărul 
10, folosind 
jetoane 

Activitate 
în 
completar
e 

  Se va desfăşura jocul  “Cireşica 
vinde mere”. 

15min
. 

 Conversația 
    Explicația 
Jocul didactic 

   Frontal  Capacitatea 
de a răsp. 
corect 
Aprecieri 
verbale 

Încheiere
a 
activităţii 

  Se vor face aprecieri generale şi 
individuale asupra participării 
copiilor la activitate, precum şi 
în ceea ce priveşte 
comportamentul acestora pe 
parcursul activităţii. 

1min.  Conversația 
Explicația 

Stimulente 
din Cutia 
magică 

Frontal Aprecieri 
verbale și 
prin 
stimulente 
 



 

0 
Colorează cifra: 

 

1 
Desenează o  jucărie  
care conţine  sunetul 
U: 
 

2 
Colorează al doilea ursuleţ: 
 

 

3 
Încercuiește de 3 
ori litera N      
 
N    I    M  N    A    
N    A   I M    N  O  
N   

4 
Desparte în silabe şi 
reprezintă grafic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Desenează atâtea pătrăţele cât îți 
arată numărul: 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Taie intrusul ce se 
ascunde între cifre. 
 
6    6    9    6     6    6    
6 

7 
Numără şi scrie câte 
elemente sunt. 

8 
 
Scrie vecinii 
numerelor. 
 
 
 7  

 
 5  

 
 3  

 
 

9 
 Ordonează iepurașii în 
ordine crescătoare apoi în 
ordine descrescătoare: 

            

           
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                               

 
  

  

9 6 

7 

8 

5 



 

420. PROIECT EDUCATIV – DRUMUL CUNOAȘTERII 
 

Crăciunică Daniela 
Scoala Gimnaziala Nr. 3, Caracal, Olt 

 
Nr. ______/________________________ 
 
Ministerul Educației Naționale 
FORMULAR DE APLICAŢIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităților Educative 2016 
 
 
 
          Avizat,  
                                                                   Inspector școlar I.S.J. Olt4 
 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
 
Numele instituției/unității de învățământ aplicante: SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 
Adresa completă Str. Gheorghe Doja, Nr.91, Caracal, 

Olt 
Nr. de telefon/fax 0249 511 694 
Site şi adresă poştă electronică Scoala3caracal@yahoo.com  
Coordonator(i) Crăciunică Daniela 

 
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 
de cadre didactice din unitate 

85 cadre didactice participante /10 
cadre didactice din unitate 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect  
Alte programe/proiecte organizate   
 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 
 
B.1.  Titlul proiectului: JOCURILE STIINTEI: ATELIERE INTERACTIVE - PRACTICE 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului  
Curs aplicat pentru profesori din învățământul preuniversitar 
 
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul ştiinţific 
B.4. Ediţia nr. 1 
B.5. Număr participanţi la proiect: 95 
B.6. Proiectul este cu participare:     directă,     indirectă,     online. 
 
REZUMATUL PROIECTULUI 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate - 100 cadre didactice 
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi – 100 cadre didactice si elevii cadrelor didactice 

participante la proiect 
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  

1. Prezentarea poroiectului si partenerii 
2. Tur ghidat in Orașelul Cunoașterii 
3. Atelier interactiv – Echilibrul corpurilor 
4. Atelier interactiv – Moara de vânt - Energie regenerabilă 
5. Atelier practic – Cum se formează munții? 



 

6. Atelier practic – Detectivii substanțelor - Educație pentru sănătate 
7. Sesiune de intrabări/ dezbateri - Evaluare 
8. Înmânarea diplomelor de participare 

d. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 
 Apreciem ca cei care vor participa la acest curs aplicat vor conștientiza locul si rolul 
științelor naturii in dezvoltarea personalitații elevilor, își vor îmbunatații atitudinea fața de aceasta 
formă educațională, se vor implica responsabil in activitațile propuse și vor dobândi o motivație 
intrinsecă superioară pentru tot ceea ce inseamnă activitați desfașurate în cadrul orelor de stiințe la 
clasă. 
 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 
C.1. Argument justificare, context 
 Natura, pe lângă modelele de existența, i-a dat omului puterea să cerceteze apariția lumii și curajul 
sa participe la dezvoltarea acesteia. Sentimentul înfrățirii omului cu tot ce-l înconjoară a existat si 
va exista cat timp va fi planeta albastra. 
Imperativele existentei sociale contemporane solicita refacerea urgenta a interrelațiilor om-natura. 
Aceasta a determinat apariția unor forme de cercetare a mediului ambiant si de proiectare adecvata 
structurilor ambientale in concordanta cu dezideratul vital ,, omul in cooperare cu natura,,. 
Activitatea didactica se va desfășura într-o interacțiune permanenta cu cei implicați altfel încât sa 
răspundă intereselor acestora, de aceea acest curs aplicativ contribuie la trezirea interesului cadrelor 
didactice pentru aceste experimente din domeniul științelor. 
C.2. Scopul proiectului 
Aprofundarea unor cunoștințe din domeniul științelor naturii prin activități practice experimentale, 
realizate in colaborare cu cele doua grupuri țintă implicate. 
 
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului 
 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv specific Activitate Responsabili 

1 

Stimularea cooperarii 
de grup pentru 
indeplinirea sarcinilor 
propuse, in vederea 
realizarii unor 
rezultate cu impact 
pozitiv si stimulator 
pentru toti cei 
implicati in proiect 

Elaborarea proiectului si obtinerea 
avizelor 

Craciunica 
Daniela       

2 

Valorizarea unor 
cunstinte din 
domeniul stiintelor 
prin activitati cu 
caracter experimental 
si demonstrativ 

Ateliere interactive&interdisciplinare - 
Echilibrul corpurilor & Moara de vant - 
energie regenerabila 

Craciunica 
Daniela       

3 
Motivarea individuala 
pornind de la nevoile 
si interesele proprii 

Ateliere practice - Cum se formeaza 
muntii? & Detectivii substantelor - 
educatie pentru sanatate 

Crăciunică 
Daniela 

4 

Intelegerea sistemului 
de valori al elevului 
si orientarea si 
indrumarea 

  Cadrele didactice 
participante 



 

activitatilor spre ceea 
ce este necesar si 
corespunde 
intereselor fiecarui 
cadru didactic 

5 

Valorificarea 
experientei fiecaruia 
in activitatile 
specifice stiintelor 

  Cadrele didactice 
participante  

6 

Responsabilizarea 
fiecaruia in initierea 
si desfasurarea 
actiitatilor din cadrul 
grupului 

Intrebari/dezbateri&Evaluare&Inmanarea 
diplomelor de participare 

Cadrele didactice 
participante 

7 

Diseminarea 
rezultatelor 
proiectului in 
unitatile scolare, intr-
un interval de 6 luni 

Realizarea unor materiale electronice cu 
rezultatele proiectului si transmiterea 
acestora catre profesorii implicati, 
expozitie photo cu activitatile 
desfasurate, chestionare, mape, articole 
revista, ATELIERE DE VARA, 
PARTENERIAT cu  Oraselul 
Cunoasterii 

Echipa de proiect 
& profesorii 
participanti 

 
C.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul  
 Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 100 de persoane, din care 10 cadre didactice de la 
Școala Gimnaziala Nr.3, Caracal, 90 de cadre didactice din învățământul primar, aparținând zonei 
B- Cerc pedagogic Caracal 
C.5. Beneficiarii direcți și indirecți 
 Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi cadrele didactice participante la cursul aplicativ 
propus, iar beneficiarii indirecți vor fi elevii din învățământul primar precum si comunitățile școlare 
unde se vor implementa activitățile proiectului. 
C.6. Durata proiectului: 6 luni 
C.7. Descrierea activităților 

1. Elaborarea proiectului si obtinerea avizelor 
• Data – 01.03.2017 - 08.04.2017 
• Locul desfasurarii – Scoala Gimnaziala Nr.3, Caracal; I.S.J. Olt 
• Participanti – Echipa de proiect  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Se prezinta pe scurt temele si obiectivele propuse in 

cadrul proiectului. Vor fi informate cadrele didactice din celalalte scoli asupra 
activitatilor ce vor urma sa se desfasoare in cadrul cursului aplicat. 

2. Jocurile Stiintei & Stiinta Jocului – Curs aplicat pentru profesori din invatamantul 
preuniversitar ( 11:30 – 16:30 – Oraselul Cunoasterii ) 

a. Tur ghidat in Oraselul Cunoasterii  
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Se viziteaza de catre participanti Oraselul 

Cunoasterii sub indrumarea ghidului. 
b. Echilibrul corpurilor 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 



 

• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii –Realizarea unor activitati practice experimentale 

referitoare la echilibrul corpurilor  
c. Moara de vant – Energie regenerabila 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Se prezinta pe scurt experimentul si etapele 

producerii energiei. 
d. Cum se formeaza muntii? 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Se prezinta modul de formare a muntilor 

folosind mijloace la indemana aplicantului. 
e. Detectivii substantelor- educatie pentru sanatate 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Se prezinta  anumite substante, modul de 

identificare si utilizare a acestora de catre participanti. 
3. Diseminarea rezultatelor proiectului 

a. Sesiune de intrebari / dezbateri - Evaluare 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Sunt adresate intrebari, sunt dezbatute 

experimentele din cadrul activitatilor desfasurate si sunt evaluate prin 
aprecierile partenerilor din proiect. 

b. Inmanarea diplomelor de participare 
• Data – 17.05.2017 
• Locul desfasurarii – Oraselul Cunoasterii, Bucuresti 
• Participanti – toti cei implicati in proiect si din cercul pedagogic  
• Descrierea pe scurt a activitatii – Sunt inmanate diplomele  fiecarui participant, 

partener in proiect. 
c. Constituirea unei baze de date cu profesorii participanti la proiect 

• Data – Iunie 2017 
• Locul desfasurarii – Scoala Gimnaziala Nr.3, Caracal 
• Participanti – Echipa de proiect 
• Descrierea pe scurt a activitatii – Vor fi introduse in baza de date adresele 

cadrelor didactice participante si unitatile scolare respective 
d. Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului si transmiterea 

acestora catre profesorii implicati 
•  Data – Iunie 2017 
•  Locul desfasurarii – Scoala Gimnaziala Nr.3, Caracal 
•  Participanti – Echipa de proiect 
•  Descrierea pe scurt a activitatii – In format electronic, sub forma de slide-uri vor 

fi transmise catre participanti prezentari cu activitatile din proiect 
e. Organizarea unor evenimente de diseminare in unitatile scolare implicate 

• Data – Iulie – Septembrie 2017 



 

• Locul desfasurarii – Scoala Gimnaziala Nr.3, Caracal 
• Participanti – Echipa de proiect 
• Descrierea pe scurt a activitatii – Realizarea unei expozitii cu imagini din cadrul 

proiectului si activitatilor derulate; articol de revista cu impresii si aprecieri 
referitoare la activitatile din proiect 

 
C.8. Diagrama Gantt a activităților 
 

 
 

Nr. 
Crt. Obiectiv specific Activitate Luna 

1 
Luna 
2 

Luna 
3 

Luna 
4 

Luna 
5  

Luna 
6 Responsabili 

1 

Stimularea cooperarii 
de grup pentru 
indeplinirea 
sarcinilor propuse, in 
vederea realizarii 
unor rezultate cu 
impact pozitiv si 
stimulator pentru toti 
cei implicati in 
proiect 

Elaborarea proiectului si obtinerea 
avizelor             Craciunica 

Daniela       

2 

Valorizarea unor 
cunostinte din 
domeniul stiintelor 
prin activitati cu 
caracter experimental 
si demonstrativ 

Ateliere interactive&interdisciplinare - 
Echilibrul corpurilor & Moara de vant - 
energie regenerabila 

            
         
Craciunica 
Daniela       

3 

Motivarea 
individuala pornind 
de la nevoile si 
interese proprii 

Ateliere practice - Cum se formeaza 
muntii? & Detectivii substantelor - 
educatie pentru sanatate 

            Craciunica 
Daniela       

4 

Intelegerea 
sistemului de valori 
al elevului si 
orientarea si 
indrumarea 
activitatilor spre ceea 
ce este necesar si 
corespunde 
intereselor fiecarui 
cadru didactic 

              
Cadrele 
didactice 
participante 

5 

Valorificarea 
experientei fiecaruia 
in activitatile 
specifice stiintelor 

                

6 

Responsabilizarea 
fiecaruia in initierea 
si desfasurarea 
actiitatilor din cadrul 
grupului 

Intrebari/dezbateri&Evaluare&Inmanarea 
diplomelor de participare             

Cadrele 
didactice 
participante 

7 

Diseminarea 
rezultatelor 
proiectului in 
unitatile scolare, intr-
un interval de 6 luni 

Realizarea unor materiale electronice cu 
rezultatele proiectului si transmiterea 
acestora catre profesorii implicati, 
expozitie photo cu activitatile 
desfasurate, chestionare, mape, articole 
revista, ATELIERE DE VARA, 
PARTENERIAT CU ASOCIATIA e-
learning Oraselul CUNOASTERII 

            

Echipa de 
proiect & 
profesorii 
participanti 



 

C.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
 Prin implementarea acestui curs aplicativ, cadrele didactice de la Sc. Gimnaziala Nr.3, 
Caracal, echipa proiectului urmărește sa aducă in atenția școlilor si a cadrelor didactice din 
învățământul primar, din zona B – Caracal importanta științelor prin înțelegerea si operarea de către 
cursant cu concepte specifice științelor, etapa in care sunt alese cele mai eficiente metode de 
predare-învățare-evaluare adecvate atât grupului țintă, dar si specificului subiectului predat din 
domeniul științelor, apoi aplicarea si transformarea prin integrarea conceptelor achiziționate in 
contexte noi. 
C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
 La finalul cursului aplicat se va realiza o evaluare a activităților desfășurate, observându-se 
gradul de atingere a obiectivelor propuse si se vor înmâna diplome. 
C.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
 Pregătirea si desfășurarea activităților cuprinse in proiect este deosebita in dezvoltarea 
relațiilor dintre elevi, precum si dintre profesori si elevi. Dat fiind caracterul experimental al 
programului se impune extinderea programului in domeniul științelor, contribuția cadrelor didactice 
implicate, a tuturor celor prezenți.  
C.12. Activități de promovare/mediatizare și de diseminare pe care intenționați să le realizați 
în timpul implementării proiectului 
 Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului si transmiterea acestora către 
profesorii implicați. Organizarea unor evenimente de diseminare in unitățile școlare participante. 
Publicarea in revista scolii cu referința la proiect, realizarea unei expoziții cu photo din timpul 
proiectului. 
 
 
  



 

421. SĂNĂTATEA- CEA MAI DE PREŢ COMOARĂ 
 

Prof. înv. primar, Spiridon Gabriela 
Şcoala Gimnazială “Mareşal Alexandru Averescu” Adjud,  jud. Vrancea 

 
ARGUMENT: 
Acest proiect urmăreşte însuşirea unor  cunoştinţe privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea 
de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.   
Este important ca educaţia pentru sănătate să se realizeze începând cu vârste foarte fragede, 
deoarece copilul este mai receptiv la astfel de informaţii, foarte utile în creşterea şi dezvoltarea lui, 
în această etapa a vieţii sale se dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare. 
A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, 
să aibă cu un regim alimentar corect, înseamnă a pune bazele unei construcţii sănătoase. E bine 
pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea înseamnă mai mult decât absenţa bolii: este o stare de  
bine din punct de vedere fizic, mental şi social.  
Părinţii din zilele noastre sunt atât de concentraţi  asupra problemelor cotidiene încât lasă mai mult 
pe seama şcolii educaţia copiilor lor, iar pe piaţa româneasca (si nu numai) există o explozie de 
produse alimentare care ademenesc copilul, nefiind cele mai sănătoase. Acesta  este lăsat să-şi 
aleagă şi să se hrănească fără să  cunoască consecinţele consumului acestui gen de produse.  
Sănătatea nu se vinde în farmacii, ci se asigură printr-un mod de viaţă corespunzător şi, cu 
siguranţă, adoptarea unui stil de viaţă sănătos reduce simţitor riscul apariţiei unor boli. Mai mult 
decât atât, un mod de viaţă sănătos îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos te 
vei simţi şi vei arăta mai bine o perioadă îndelungată. 
“Sănătatea este în mâinile tale! Păstreaz-o şi vei fi fericit!” 
 
SCOPUL: 

• Formarea  unei  atitudini  pozitive  şi  responsabile  faţă  de  sănătatea  proprie  şi  a  
celor  din  jur   

• Consolidarea unor deprinderi igienice necesare copiilor în viaţa de zi cu zi pentru a fi 
sănătoşi 

•  
OBIECTIVE GENERALE: 

• Dezvoltarea interesului pentru pentru sănătatea personală 
• Conştientizarea consecinţelor nerespectării regulilor de igienă 
• Achiziţionarea unor cunoştinţe şi capacităţi necesare aplicării normelor igienico- 

sanitare 
• Formarea deprinderii de a merge periodic la controale medicale 
• Amenajarea unui colţ de prim ajutor în şcoală 

 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
 Însuşirea  unor  norme  igienico-sanitare pentru  asigurarea  echilibrului  dintre  sănătatea  

individuală  şi  cea  colectivă ; 
 Informarea copiilor  cu privire la unele boli şi metodele de prevenire/combatere  a acestora; 
 Prezentarea efectelor nocive ale consumului excesiv de dulciuri, băuturilor acidulate, 

produselor fast-food asupra organismului; 
 Cunoaşterea importanţei exerciţiilor fizice şi a mişcării în aer liber, pentru dezvoltarea 

armonioasă şi sănătoasă a corpului; 
 Recunoaşterea drepturilor  şi obligaţiilor pe care le au în calitate de asiguraţi ai unui sistem 

de asigurări de sănătate (de stat/privat)  
  Realizarea unei colecţii  de fotografii, desene, afişe, pliante, articole din ziare/reviste pe 

teme de sănătate; 



 

 
GRUPUL ŢINTĂ: 
 
 Elevii clasei a III-a A, de la Şcoala Gimnazială “Mareşal Alexandru Averescu” Adjud,  jud. 

Vrancea, prof. înv. primar, Spiridon Gabriela      
 Cadrele  medicale de  la cabinetul medical al şcolii 
 Părinţii elevilor implicaţi în proiect   

 
BENEFICIARI: 
 
 direcţi:  elevii  clasei  a III-a A, de la Şcoala Gimnazială “Mareşal Alexandru Averescu” 

Adjud,  jud. Vrancea 
  indirecţi: toţi elevii şcolii, cadrele didactice,  părinţii  

 
RESURSE:  
 
 umane: medicul din localitate, învăţătorul, elevii clasei a III-a A; 
 materiale: cabinet medical cu dotarea corespunzătoare; 

 -planşe, pliante, materiale informative (postere, flip-chart, calculator, video-  proiector, CD-
uri etc.); 
 - fişe pt. concurs, chestionare, diplome, foi albe, markere; 
 - unelte pentru curăţenie în curtea şcolii, var, seminţe de flori, ghivece, pământ pentru flori; 
 temporal : 8 luni (octombrie - mai) 

 
LOCUL DESFǍŞURǍRII: 
 - cabinet medical,  sala de clasă;                  
  - centrul de documentare şi informare (vizionări);  
 - holul şcolii (expoziţii); 
 - parcul şcolii, grădina şcolii(activităţile practice) 
 
OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 
1. OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
- să amenajeze în şcoală un colţ  de prim ajutor; 
- să organizeze activităţi extracurriculare pe teme de educaţie sanitară; 
- să ofere informaţii privind starea de sănătate a populaţiei şcolare şi cazurile de îmbolnăviri ale 
elevilor; 
- să asigure condiţii de igienă corespunzătoare în spaţiile şcolare; 
- să afişeze în şcoală materiale de propagandă sanitară; 
- să prezinte teme de educaţie sanitară la întrunirile cu părinţii; 
 
2. OBLIGAŢIILE CABINETULUI MEDICAL: 
 
 să răspundă prompt la solicitările şcolii; 
 să participe de comun acord la orele de educaţie sanitară din şcoală; 
 să ofere materiale publicitare pentru afişare în şcoală; 
 să efectueze controale medicale periodice pentru elevi; 
 să sprijine organizarea unor activităţi pe teme sanitare; 
 să doneze medicamente şi materiale necesare dotării colţului sanitar din şcoală;  

 
ACTIVITǍŢI  PROPUSE: 
 
1. Ce dorim să realizăm? (octombrie) 



 

- Întocmirea documentelor 
- Stabilirea responsabilităţilor 
- Realizarea calendarului de activităţi 
- Popularizarea proiectului 
 - Vizite reciproce ale partenerilor de proiect 
  
2. Medicul - prieten sau duşman? (noiembrie) 
- Vizită la cabinetul medical 
- Realizarea cântăririi şi măsurării elevilor 
- Jocuri de rol 
 
3. Să aflăm mai multe despre corpul nostru! (decembrie) 
- Prezentarea unor materiale informative(postere, mulaje, fotografii) 
-Vizionarea unor filme ilustrând consecinţele nerespectării normelor de igienă 
- Realizarea de puzzle în grup 
 
4. Bolile copilăriei şi prevenirea acestora (ianuarie) 
- Discuţie cu medicul  
- Prezentarea unor materiale informative-pliante, filme 
- Stabilirea unor reguli ce vor fi respectate pentru a preveni îmbolnăvirile în colectivitate 
- Completarea unor rebusuri 
- Amenajarea unui colţ de prim ajutor în şcoală, cu donaţii din partea cabinetului 
 
5. Ce înseamnă să fim sănătoşi/ bolnavi? (februarie) 
- Discuţii cu medicul/asistenta medicală privind starea de sănătate/ boală 
- Realizarea unor afişe care ilustrează reguli de igienă individuală şi colectivă 
- Citirea unor glume / recitarea unor versuri cu tematică adecvată 
 
6. Ne hrănim sănătos! (martie) 
- Realizarea pe grupe a “Piramidei alimentelor” şi a unor meniuri variate pentru o săptămână 
- Expoziţie de fructe şi legume confecţionate prin diferite procedee de către copii 
- Pregătirea, în condiţii de igienă, a unor unor sandvişuri şi a unei salate de fructe 
 
7. Trăiesc sănătos, într-un mediu curat! (aprilie) 
- Curăţenie în curtea şcolii şi în parc 
- Plantarea florilor în ghivece şi în curtea şcolii 
- Jocuri sportive şi întreceri în aer liber 
 
8. Ne bucurăm împreună de rezultate (mai) 
- Concurs pe teme de sănătate : « Cine ştie, câştigă » 
- Aplicarea unor chestionare 
- Prezentarea scenetei « Micii sanitari » 
- Organizarea unei expoziţii cu lucrări realizate de elevi pe durata proiectului: fotografii, afişe, 
pliante, compuneri. 
 
EVALUARE: 
 Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor concursuri, programe artistice 
 Expoziţii cu  lucrările  practice  create  de  elevi 
 Realizarea unui portofoliu/ CD de prezentare a activităţii  
 Observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor şi părinţilor 
 Acordarea de diplome de merit pentru elevii care s-au remarcat în cadrul proiectului  

  



 

 
422. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar : Cazacu Silvia- Angelica 

Şcoala Gimnazială “ Laurenţiu Fulga “ – Fulga de Sus 
 
Clasa : a II - a 
Data : 10 decembrie  2014 
Aria curriculară : Limba şi comunicare 
Disciplina : Comunicare în limba română 
Unitatea tematică : “ Intră Baba Iarna – n sat  “ 
Forma de realizare : lecţie integrată 
Tema lecţiei : “ Colindătorii “ de George Coşbuc 
Tipul lecţiei : consolidare 
Durata :45 min( prima oră). 
Competenţe specifice : 
Comunicare în limba română 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a mesajului unui text accesibil audiat ; 
1.2. Recunoaşterea de detalii variate dintr-un text accesibil audiat ; 
1.3. Formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului 

audiat ; 
2.3. Participarea la dialoguri , în diferite contexte de comunicare ; 
4.1. Scrierea corectă a unor propoziţii respectând încadrarea în pagina din caiet ; 
4.2. Redactarea de mesaje simple , cu respectarea unor convenţii de bază . 
Competenţe integrate : 
 Arte vizuale şi abilităţi practice 
2.3.Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
 2.4.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu exprimat printr-o varietate de 
forme artistice. 
Muzica şi mişcare  
2.1.Cântarea în colectiv a cântecelor , asociind mişcarea sugerată de text . 
Obiective operaţionale : 
a). Cognitive : 
* OC1- să povestească , folosindu-se de imagini , scena naşterii lui Iisus Hristos ; 
*OC2 – să recite corect şi expresiv poezia “ Colindătorii “ de Georga Coşbuc ;                                                                                                              
*OC3 – să găsească sinonimele şi antonimele cuvintelor date ; 
*OC4 – să alcătuiască enunţuri cu expresiile găsite ; 
*OC5 – să desprindă mesajul textului liric.  
b). Psihomotorii  : 
*OP1 – să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris ; 
*OP2 – să mânuiască instrumentul de scris corect .  
c). Afective : 
*OA1 – să manifeste interes  pentru rezolvarea sarcinilor lecţiei ; 
*OA2 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală, curaj de a 
solicita intervenirea în actul comunicării . 
Resurse : 

1. Metodologice . 
Strategii didactice : 
a). Metode si procedee : observaţia dirijată , explicaţia , exerciţiul  , conversaţia euristică , 
jocul didactic. 
b). Mijloace de învăţământ : planşe , manual , fişe de lucru , steluţe , prezentare ppt , 
videoproiector , calculator, caiete, tablă, plicuri, colinde . 



 

c). Forme de organizare : frontală , individuală , perechi . 
d). Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor , aprecieri verbale , 
analiza produselor activităţii . 

2. Temporale : 45 min. 
3. Umane : 16 elevi . 
4. Bibliografice  

~ Limba şi literatura română – manual pentru clasa a II – a , autori : C.Mihăilescu , T. Piţilă 
, Ed. Aramis . 
~ Curs formare : “ Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I – IV “ – program de formare continuă de tip “ 
blended lear ning “ pentru cadrele didactice din învăţământul primar . 
~ MECTS – “ Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română , Arte vizuale şi 
abilităţi practice ,  Muzică şi mişcare , aprobată prin ordinal ministrului nr. 3656/29.03.2012 
“ , Bucureşti , 2012. 
~ Carmen Iordăchescu - “ Să dezlegăm tainele textelor literare “ , clasa a II- a , Ed . 
Carminis . 
~ Silvia Nuţă – “ Metodica predării limbii române în clasele primare “ , Ed. Aramis , 2001 . 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 
ACTIVITATEA 
ELEVILOR 

EVALUAREA 

 
1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
 

 
Asigur condiţiile optime 
pentru buna desfăşurare a 
lecţiei . 
Pregătirea materialului 
didactic . 

 
Se pregătesc pentru 
ora de comunicare în 
limba română. 

 
Observarea 
sistematică  

 
2.REACTUALIZAREA 
CUNOŞTINŢELOR  
( ORA I )  

 
În timp ce se verifică 
calitativ şi cantitativ tema 
elevilor de acasă , le propun  
acestora  să recite poezia “ 
Colindătorii “ de George 
Coşbuc . 

 
Elevii prezintă tema şi 
recită poezia . 

 
Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri verbale 

 
3. CAPTAREA 
ATENŢIEI 

 
Prezint elevilor o machetă 
cu ieslea în care s-a nascut 
Iisus Hristos . Se poartă o 
discuţie :  

- Ce sărbătoare 
religioasă este  
prezentată în poezie 
? 

- Ce află copiii despre 
naşterea lui Iisus 
Hristos ? 
 

A.T. – Confecţionarea unor 
îngeri din hârtie . ( Anexa 1 
) 

 
Elevii intuiesc scena 
naşterii şi o povestesc 
cu cuvinte proprii . 
 
 
 
 
 
Elevii fac îngerii şi îi 
colorează . 

 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 

 
4. ANUNŢAREA 

 
Astăzi , având ca suport 

 
 

 
 



 

TITLULUI LECŢIEI  
ŞI A OBIECTIVELOR 

textul poeziei “ Colindătorii 
“ de George Coşbuc , 
punându-vă la încercare 
imaginaţia , vom rezolva cât 
mai multe sarcini care să-mi 
demonstreze cât de pătrunşi 
sunteţi de spiritual acestei 
sărbători .    

 
Elevii recepţionează 
mesajul . 

 
5. CONSOLIDAREA 
CUNOŞTINŢELOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a).  Să demonstrăm că am 
înţeles textul, rezolvând 
exerciţiile.  
( Anexa 2 ) 
 
b). În plic se află steluţe. Pe 
spatele acestora va trebui să 
scrieţi cuvântul cu înţeles 
opus . 
mari – mici 
dulce – amar 
săracă – bogată 
albi – negri 
( Anexa 3 ) 
c). Adăugaţi acestor cuvinte 
scrise pe steluţe alte cuvinte, 
astfel încât să obţineţi  o 
expresie pe care am întâlnit-
o în poezie . 
 
Cu fiecare expresie găsită 
alcătuiţi câte o propoziţie pe 
care o veţi scrie la tablă .  
 

- “fulgi mari”  
- “glas dulce” 
- “ieslea săracă” 
- “îngeri albi” 

 
Întrebări : 
 

1. Ce este un colind ?  
 

2. Când se colindă ?  
 

3. Ce semnificaţie are 
colindul ?  

      
Voi propune să rezolve în 
perechi sarcinile de pe fişa 
de lucru. 
 ( Anexa  4 ) 
 

 
Elevii urmăresc ppt – 
ul    “ Să înţelegem 
textul “ 
şi rezolvă exerciţiile 
oral . 
 
 
 
Elevii găsesc cuvintele 
cu sens opus şi le scriu 
pe steluţe . Se lucrează 
în perechi . 
 
 
 
Elevii descoperă 
expresiile întâlnite în 
poezie . 
 
 
Alcătuiesc propoziţii 
cu expresiile găsite , le 
scriu la tablă şi în 
caiete . 
 
 
 
 
 
 
Elevii răspund la 
întrebări . 
 
-Colindul este un 
cântec divin adresat 
Domnului. 
-Se colindă în Ajunul 
Crăciunului. 
-Colindul vesteşte 
naşterea Domnului. 
 
Elevii citesc şi rezolvă 
sarcinile . Se lucrează 

 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 



 

A.T. – Cântăm colindul  :” 
Astăzi s-a născut Hristos “ .  

în perechi .  
 
Copiii interpretează 
cântecul . 

Anexa 1 – Îngeraşi de lipit şi colorat 

  
Anexa 2 
Să înţelegem textul ! 
                                                                 “ Colindătorii “  
                                                                                 de George Coşbuc 
Explicaţii potrivite : 

,,De mult uitarăm jocul” deoarece:        copiii îl aşteptau pe Moş Crăciun; 
 

                                                               aceştia  aşteptau cuminţi şi emoţionaţi povestea 
mamei; 

 
                                                se pregăteau în linişte de culcare. 

 
                          Copiii nu doreau să se culce fiindcă:         doreau să-i primească pe colindători; 

 
                                    nu le era somn; 

                                                                                                voiau să asculte povestea despre 
naşterea lui Iisus. 
Ei erau emoţionaţi de povestea lui Iisus pentru că:        Mântuitorul se născuse într-o iesle săracă; 

                                                                                                   Ieslea fusese încălzită de suflarea animalelor; 
 

                                                                                                  Pruncul cel mic urma să ajungă Mântuitorul lumii. 
 

                                            ,,îngeri albi cântau pe sus” arată:           naşterea Mântuitorului; 
 

                                                             naşterea Fiului lui Dumnezeu; 
 

                                                                       îngerii se bucurau alături de oameni. 
  



 

Anexa 3 

 

 

 

  

Anexa 4  
Fişă de lucru  

1. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător din poezia Colindătorii de 
George Coşbuc: 

• Cad fulgii mari zburând domol  (...................................). 
• Mama povestea cu glasul rar şi duios (......................................). 
• Boul sufla blând (...........................................). 

2. Despărţiţi în silabe cuvintele obţinute , notând numărul acestora între paranteze : 
miel - _____________        _____________   (   ) păstor - ______________    
________________   (   ) 
copil - _____________       _____________   (   ) brad -  _______________    
________________   (   ) 

Fişă de lucru – diferenţiat: 
1. Transcrieţi următoarele propoziţii : 

 
• Cad fulgii mari zburând domol  . 

____________________________________________ 
• Mama povestea cu glasul rar şi duios  .  

____________________________________________ 
• Boul sufla blând  . 

___________________________________________ 
2. Desparte în silabe cuvintele : 

îngerii = ..........  -  ........... - ...........                                    păstorii = .......... - ........ - .......... 
copii = ............. - ...............                                               brazii  = .......... - ............ 
  

mari 
dulce săracă 

  albi 



 

 

 
423. PROIECT DE LECȚIE 

 
Sima Camelia Adriana 

 Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București 
DATA:  
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  Școala Gimnazială „Alexandru Costescu” 
CLASA: a III-a A 
PROPUNĂTOR: Sima Camelia-Adriana 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 
DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Limba şi literatura română                                                           
UNITATEA DE ÎNVATARE: ” SALUTARE, PRIMĂVARĂ!” 
SUBIECTUL LECŢIEI: Verbul- numărul verbului 
                                          Text suport- ”Degețica”după Hans Christian Andersen 
TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe 
FORMĂ DE ORGANIZARE: Activitate integrată 
 SCOPUL LECȚIEI:   Însuşirea de noi cunoștințe  despre verb,  cu care vor lucra pe toată perioada şcolară, având posibilitatea exersării  gândirii prin 
metodele interactive utilizate, precum şi posibilitatea de a activa cunoştinţe anterioare . 
 
COMPETENȚE GENERALE Limba și literatura română: 
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare; 
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare. 
 
Arte vizuale și abilități practice: 
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind material și tehnici adecvate. 
 
Competenţe specifice 
Limba și literatura română: 
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil    
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog  
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare  
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit  
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit  



 

 

 
Arte vizuale și abilități practice: 
2.5 Participarea la activități integrate, în care se asociază elemente de exprimare vizuală. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Obiectivele se consideră realizate dacă pe parcursul și până la sfârșitul lecției elevii vor reuși: 
O1- să completeze enunțurile cu verbe corespunzătoare din lista dată, pe baza informațiilor din textul suport;  
       Obiectivul se consideră realizat dacă elevii completează cu verbe corespunzătoare cel puțin două din cele șase enunțuri. 
O2-să definească verbul ca partea de vorbire care denumeşte acţiunea, existenţa şi starea fiinţelor, lucrurilor, fenomenelor naturii, pe baza întrebărilor; 
       Obiectivul se consideră realizat dacă elevii definesc verbul ca parte de vorbire enumerând cel puțin două componente ale definiției din cele trei. 
O3 -să grupeze verbele în funcţie de criteriile date;   
       Obiectivul se consideră realizat dacă elevii grupează pe baza criteriilor date cel puțin două din cele șase verbe. 
O4-să identifice verbele  în textele date; 
       Obiectivul se consideră realizat dacă elevii identifică prin subliniere cel puțin trei din cele cinci verbe regăsite în enunțurile date. 
05- să realizeze acordul verbului în funcție de numărul substantivelor și pronumelor date; 
      Obiectivul se consideră realizat dacă elevii grupează corect cel puțin două din cele șase verbe, pe baza criteriilor date. 
STRATEGIE DIDACTICĂ:   
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observația, jocul didactic, ciorchinele, jocul de rol, munca independentă 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe perechi, pe grupe. 
RESURSE: 

• umane: 32 de elevi  
• materiale: manualul, fişele de evaluare, planşe, laptop, videoproiector, caiet, caiet special, instrumente de scris, jetoane, ciorchinele, fişe de 

lucru . 
• timp: 50 min. 

EVALUARE:  observația sistematică, aprecieri verbale, evaluare scrisă. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
            Programa școlară  aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014; 

• MANUAL– “Limba şi literatura română”,clasa a III-a, Ed. Ars Libri , 2016 Adina Grigore, Criatina Ipate- Toma, Nicoleta- Sonia Ionica, 
Georgeta- Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustin Anghel; 

• Marian Barbu,  (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova 
• Culegere- Limba și literatura română-, Ed. Ars Libri,2016, autori: Adina Grigore, Cristina Ipate- Toma, Nicoleta- Sonia Ionica, Georgeta- 

Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustin Anghel. 
 
  



 

 

Etapele lecției Ob. 
op. 

 
Elemente de conţinut 

Metode, 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 
1 min 
 
2.Verificarea 
temei și 
reactualizarea 
cunoștințelor 
 
9 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
O3 
 
 
 

   Se asigură liniștea în clasă și se verifică dacă toți elevii au cele 
necesare desfășurării orei de limba și literatura  română. 
 
   Se verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ. 
   Reactualizarea cunoştinţelor referitoare  la  verb. 
   Elevii extrag  jetoane, ce conțin câte o afirmație din textul 
suport ” DEGEȚICA”, iar pe spatele jetoanelor e scrisă câte o 
literă. Elevii trebuie să completeze spațiile, din propozițiile 
lacunare alegând verbele corespunză -toare din lista dată, pe baza 
informațiilor din textul suport.  După obținerea răspunsului 
corect, vor așeza litera pe numărul indicat. 
1.V.- Rândunica zboară spre țările calde împreună cu            
Degețica. 
2. E.- Pe malul lacului era un castel din marmură. 
3. R.- În mijlocul florii stătea  un omuleț străveziu. 
4. B.- Degețica s-a căsătorit cu craiul  cel frumos. 
5. U.- Fata a primit o pereche de aripi. 
6. L.-  Cei doi au trăit fericiți! 
Listă-(zboară, stătea,era, a căsătorit, a primit, au trăit) 
   Așa cum ați observat, ați completat propozițiile cu verbe. Ce 
este verbul?, Ce exprima verbul?, Ce importanță are verbul? 
Putem să ne exprimăm fără verbe? 
 Elevii sunt îndrumați să  grupeze verbele de mai sus în funcție 
de ce exprimă : starea, existența, acțiunea. 
starea: stătea,  
existența:era, 
acțiunea: zboară , a căsătorit, a primit, au trăit. 
Răspunsurile se vor scrie pe câte o frunză de nufăr și  se  va 
completa  ciorchinele la tablă .(Anexa 1) 
 
   Se propune spre rezolvare două puzzle-uri. Se numesc câte trei 
elevi pentru a le rezolva, apoi se afișează. 

observația 
 
 
 
conversația 
 
explicația 
 
observația 
 
joc didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
 

 caiete 
instrumente de 
scris 
 
jetoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frunze  jetoane 
plic 
ciorchinele 
(Anexa 1) 
 
 

 activitate 
frontală 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
activitate 

aprecieri 
verbale 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Captarea 
atenţiei 
3 min 
 
 
 
 
4. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
2 min 
 
 
 
 
 
 
5. Dirijarea 
învăţării 
 
15min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 

Primul puzzle- Copilul vesel aleargă după fluturi. 
Al doilea puzzle- Copiii veseli aleargă dupa fluturi. 
Se discută despre diferențele observate.( singular/ plural) 
                                              Dragi elevi,             
                                   ” Noi astăzi ne vom juca, 
                                      Lucruri noi vom învăța. 
                                     Verbul este chiar ușor, 
                                     Și-l vom învăța cu spor. ” 
   Astăzi vom învăța mai multe despre partea de vorbire studiată 
ieri și anume:  ”Numărul verbului”. Vom rezolva diferite 
exerciții cu această parte de vorbire,ca să  puteţi comunica corect 
între voi, atât  în  scris cât şi oral.   
Voi scrie titlul la tablă,  iar elevii îl vor nota în caiet. 
   1.Dau propoziția ”Copiii au adus daruri. ” și cer elevilor să 
înlocuiască substantivul cu cuvântul ”Copilul” și să reformuleze 
propoziția la numărul singular,transformând verbul astfel încât să 
se potrivească cu substantivul dat. 
 
   2. Cer elevilor să deschidă manualul la pagina 30 și să  
citească”Reținem! ”. Scriu pe tablă ”Reținem! ” , iar elevii vor 
nota în caiete. 
 
   3. ACTIVITATE PE PERECHI- Fișa nr 1. 
 În fișa Nr. 1 elevii sunt rugați să coloreze cu PORTOCALIU 
frunzele de nufăr ce conțin verbe la numărul singular și cu 
VERDE pe cele ce conțin verbe la numărul plural . 
 
4.Se rezolva urmatorul exercițiu: 
Completează propozițiile cu forma potrivită a verbelor din 
paranteză . 
Vântul ...........................( a bate) 
Câinele........................(a lătra) 
Păsările........................( a zbura) 
Câmpiile ......................( a înverzi) 

 
 
observația, 
explicația 
joc didactic 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
explicația 
observația 
 
 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
 

 
puzzle 
 
 
 
 
 
 
 
 
       tabla, 
caiete 
instrumente de 
scris 
 
 
 
 
video-
proiector 
tabla 
caiete 
instrumente de 
scris 
 
 
 
 
fișă de lucru 
 
 
 
 
 

frontală 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
activitate 
individuala 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
activitate 
individuală 
 
activitate 
individuală 
 
 

 
 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
observarea 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fixarea 
cunoștințelor 
asimilate 
anterior 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
7. Obținerea 
performanței 
 
7 min 
 
 
 
 
 
 

O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
O4 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
O4 
O5 
 
 
 

Copiii............................( a desena) 
( bate, latră, zboară, înverzesc, vorbesc) 
 
 
  5.Propun elevilor recunoașterea prin subliniere  a verbelor din 
propozițiile date și așezarea lor în tabel pe două coloane, 
singular/ plural . 
Soarele strălucea puternic. 
Copiii au adus daruri. 
Degețica bătu din palme.  
Spiridușii cântă fericiți. 
Rândunica zboară spre cer. 
Nr. sg  Nr.pl 
strălucea, bătu, zboară au adus, cântă 

 
 
Eu știu că sunteți isteți, 
Dar vreau să-mi demonstrați 
Că următoarea fișă, 
Corect și rapid o rezolvați! 
 
Propun spre rezolvare –Fișa nr. 2 
 Ne jucăm cu verbele! 
 

1. Completează spațiile cu verbele potrivite din 
paranteză pentru ca personajul îndrăgit de voi să citească 
proverbele de mai jos: 

• Mâța  blândă ............rău. 
• Graba ................treaba . 
• Bine ...................................., bine  găsești. 
• Minciuna................picioare scurte. 
• Prietenul adevărat  la nevoie se ................ 
• Ziua bună  se ...........................de dimineață. 

 ( zgârie, faci, are, strică, se arată,  se cunoaște) 

 
 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
conversația 
explicația 
observația 
 
 
 
 
 

 
tabla 
caiete 
instrumente de 
scris 
 
 
 
 
 
tabla 
caiete 
instrumente de 
scris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
instrumente de 
scris 
 
 
fișă de lucru 
 
 
 
 
 

activitate 
pe perechi 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistematică a 
comporta-
mentului 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică a 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Asigurarea 
retenției și a 
transferului 
 
5 min 
8.Închierea 
activității 
3 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
O4 
 
 
 
 
 
 

 
2. Realizează corespondenţa dintre substantiv şi verb, apoi 
dintre pronume şi verb: 
a) elevul      strălucesc       b) el        călătoresc                
    florile                  a curs               noi          culeg                   
    stelele                  a citit                eu         învaţă               
    apa                      aterizează          voi        aleargă              
    avionul                au înflorit          ea         vorbim                        
Elevii vor lucra individual, apoi verific si evaluez oral prin 
aprecieri verbale 
 
 
Joc de rol: Mimează acţiunea! Ghicește ce mimează colegul 
tău! 
Uuuufffff!! M-am încurcat!  
Am văzut că sunteți foarte talentați! 
Vă rog să vă concentrați și să mă ajutați. 
Șase elevi vor extrage din plic, câte un bilet . Pe aceste biletele 
sunt scrise acțiuni pe care colegii de grupă  le vor mima. 
După ce acțiunea este ghicită ea va fi scrisă în tabel în funcție de 
numărul verbului mimat. 
    La sfârșitul jocului, copiii sunt întrebați ce au desfășurat prin 
aceste mimări, iar ei vor răspunde că au mimat niște acțiuni.  

• În funcție de timpul disponibil, se rezolvă exercițiul prin 
dezbaterea mai amănunțită sau mai restrânsă. 

 
 
Aprecierea lecţiei. Notarea elevilor care s-au evidențiat. 
 Tema pentru acasă , diferențiată în funcție de performanțele 
elevilor.( Pg.122,ex. 1,2,3 și doar anumiți elevi ex. 4, 5). Dau 
indicații pentru ca elevii să rezolve cu ușurință  tema. 
Elevii primesc recompensă. 

 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
observația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
conversația 
explicația 
observația 
joc didactic 
joc de rol 
 
 
 
 
conversația 
explicația 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.2 
 
 
 
video 
proiector  
 
 
 
 
 
caiet special       

 
activitate 
 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
pe grupe 
 
 
 

comporta-
mentului 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
aprecieri 
verbale 
 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
 
aprecieri 
verbale 
observarea 
sistematică a 
comporta-
mentului 
aprecieri 
verbale 

 



 

 

 

 

VERBUL 

Definiție 

Partea de vorbire care 
exprimă: starea, acțiunea și 

existența ființelor, lucrurilor, 
fenomenelor naturii 

exprimă 

starea 

  zboară 

stătea 

era 

existența 

acțiunea 

       s-a 
căsătorit 

  au   
trăit 

  a 
primit 

Anexa 1 



 

 

Fișa Nr.1 
Coloreaza cu PORTOCALIU frunzele de nufăr ce conțin verbe la numărul singular și cu VERDE pe cele ce conțin verbe la numărul plural . 
 

 
 
 



 

 

Fișa nr. 2     
A I                       
Ne jucăm cu verbele!   
 
1.Completează spațiile cu verbele potrivite din paranteză: 

• Mâța  blândă ............rău. 
• Graba ................treaba . 
• Bine ...................................., bine  găsești. 
• Minciuna................picioare scurte. 
• Prietenul adevărat  la nevoie se ................ 
• Ziua bună  se ...........................de dimineață. 

 ( zgârie, faci, are, strică, se arată, se cunoaște) 
 
2.Realizează corespondenţa dintre substantiv şi verb, apoi dintre pronume şi verb: 
 
a) elevul      strălucesc                     b)    el                       călătoresc 
    florile                  a curs                                 noi                    culegeţi 
    stelele                  a citit                                eu                       învaţă 
    apa                      aterizează                               voi                      aleargă 
    avionul                au înflorit                               ea                       vorbim 
 
CUM TE SIMȚI ÎN URMA EVALUĂRII? 

                                                               
Anexa 2 
MIMEAZĂ ACEASTĂ ACȚIUNE PENTRU COLEGII TĂI: 

 CITEȘTI CÂNȚI  LA CHITARĂ BEI  APĂ COȘI  ALERGI MĂNÂNCI 
  



 

 

 
424. PROIECTUL EDUCAŢIONAL „SUNTEM PRIETENII TĂI!” 

 
Prof. înv. primar Mihaela Carmen Plăcinta 

Şcoala Gimnazială  „Miron Costin” Suceava 
 
 
 
 În anul şcolar 2006/2007 Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Suceava,  
a derulat în domeniul civic: educaţie pentru depturile copilului şi promovarea 
egalităţii de şanse- proiectul „Suntem prietenii tăi!”, adresat copiilor cu părinţii plecaţi 
în străinătate, în scopul identificării nevoilor cognitive, social - emoţionale ale 
acestora, coordonat de institutor Mihaela Carmen Plăcintă şi  învăţători: Dorica 
Cîmpan, Lucica Cosovan. 
          Lansarea oficială a  proiectului a avut loc pe data de 4 octombrie 2006, în cadru 
festiv, unde au fost invitaţi directorii şcolii, cadre didactice din şcoală şi din alte 
instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai părinţilor, ai elevilor, ai presei locale, ai 
Centrului de Resurse Educaţionale Suceava, ai Asociaţiei Educatorilor Suceveni. 
          Punctele tari ale discuţiilor s-au axat pe teme ca: în grija cui sunt lăsaţi copiii ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, cine influenţează creşterea şi dezvoltarea lor, 
ce vârstă au părinţii plecaţi, dar cei in grija cărora au rămas? Împreună am discutat 
cazuri distincte în care plecarea părinţilor a influenţat rezultatele la învăţătură ale 
şcolarilor. Am tras concluzia că aceşti copii sunt defavorizaţi social şi aceasta este o 
nouă formă de abuz. Am hotărât ca noi, cadrele didactice,  să identificăm ce nevoi au 
copiii cu părinţii plecaţi în străinătate  şi să-i sprijinim. S-au propus mai multe 
activităţi care să se desfăşoare pe perioada derulării proiectului, dar s-a propus o 
flexibilizare a calendarului în funcţie de nevoile copiilor şi tutorilor. Psihologul 
Centrului de Resurse Educaţionale Suceava ne- a sprijinit permanent. 
          Am  întocmit în funcţie de situaţiile existente graficul activităţilor şi cataloage 
provizorii pentru clasele I-II şi, respectiv, III-IV. În munca aceasta ne-au ajutat 
celelalte învăţătoare care cunosc situaţia familială a fiecărui copil. 
          La nivelul şcolii erau în octombrie 2006, 238 copii ai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate. S-au selectat iniţial copii cu ambii părinţi plecaţi, 49 la clasele I-II şi 29 
de la III-IV, dar nu au fost neglijate şi celelalte cazuri mai delicate în care lipseşte din 
familie un părinte. 
          Activităţile proiectului, susţinute de 2/3 ori pe lună, s-au concretizat în 
consilierea copiilor pe teme de autocunoaştere în scopul descoperirii calităţilor şi a le 
pune în valoare, intercunoaştere pentru identificarea caracteristicilor  comune ale 
copiilor, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii în lucrări practice, care ulterior au 
fost trimise părinţilor cu diverse ocazii, identificarea aşteptărilor pe care le au unii 
copii de la ceillaţi, verificarea dorinţelor şi nevoilor copiilor, organizarea timpului, 
cum se pregăteşte corect o temă acasă, evitarea factorilor perturbatori, sugestii 
practice pentru diferite discipline, motivarea învăţării, concursuri cu premii, întâlniri 
cu cadre sanitare şi ale Poliţiei de Proximitate Suceava pentru combaterea 
abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile, a riscului exploatării  prin muncă, 
sărbătorirea zilelor de naştere. Tot în cadrul proiectului am desfăşurat schimburi de 
experienţă cu şcoli din judeţ sau din ţară, pentru cunoaşterea prietenilor.  
          Fiecare întâlnire a fost aşteptată cu mult interes de copii, care au fost 
sensibilizaţi cu dulciuri şi pliante, informaţii despre evenimente actuale, mascote, 
steguleţe, de către cadrele didactice înscrise voluntar în derularea proiectului 
educaţional. Tot membrii proiectului au întocmit fişe de caracterizare 
psihopedagogică copiilor, pentru cunoaşterea amănunţită a profilului psihologic şi a 
măsurilor ce se impun în acest sens. 



 

 

          În data de 6 iunie 2007 s-a desfăşurat activitatea de parteneriat în cadrul 
proiectului educaţional „Să ne cunoaştam prietenii!”, între Şcoala „ Miron Costin” 
Suceava şi Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani- Iaşi, sub cooordonarea cadrelor 
didactice Plăcintă Mihaela Carmen şi Pasat Carmen. Elevii ai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate au putut schimba opinii, păreri, adrese şi mici daruri ca semn de preţuire 
al acestui început de prietenie, sperăm de lungă durată. 
          Coordonatorii proiectului au desfăşurat cu o parte a copiilor înscrişi în proiect o 
excursie în judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş, prilej dat elevilor de a se 
sociabiliza, de a se cunoaşte şi apropia, dar şi un mod plăcut de a-şi cunoaşte propria 
ţară. S-a demonstrat că toţi putem fi, măcar pentru două zile, o mare familie. Acelaşi 
scop l-a avut şi participarea gratuită a copiilor reprezentanţi ai şcolii noastre la 
cursurile Şcolii de Vară, organizate de Asociaţia Educatorilor Suceveni, în perioada 
30 iulie - 3 august 2007. 
           Un rol deosebit l-au avut organizaţiile „Salvaţi Copiii” Suceava şi Bucureşti, 
care  au conlucrat ca şi parteneri în derularea unor activităţi ale proiectului, Şcoala „ 
Miron Costin” Suceava participând la studiul „Impactul Migraţiei părinţilor asupra 
copiilor rămaşi acasă” desfăşurat în perioada iunie-iulie 2007. 
          Consilierea părinţilor sau a tutorilor, efectuată lunar de către psiholog, a 
demarat cu discuţii despre vârsta şcolară mică, despre diferenţele individuale între 
copii, continuând cu  stiluri parentale şi influenţa lor asupra stimei de sine a copiilor, 
educaţia prin iubire, problemele zilnice ridicate de creşterea şi educarea copiilor. 
          Concluzii: s-a ţinut legătura permanent cu tutorii copiilor ce au părinţii  plecaţi 
în străinătate, au avut loc adunări , dezbateri, referate, activităţi, copiii sunt sub 
observaţie permanentă atât în şcoală cât şi acasă, sunt antrenaţi tot timpul în 
activităţile desfăşurate de clasele implicate în proiect, se lucreaza voluntar după ore cu 
ei suplimentar, se ţine legătura cu cei care se ocupă de aceşti copii, dar şi cu părinţii în 
mod indirect, se descoperă noi talente şi aptitudini cu scopul de a le dezvolta si 
evidenţia. 
          La nivel naţional proiectul a fost lansat pe site-ul www.didactic.ro, la 1 
noiembrie 2006, fiind înscrise 10 judeţe, cu 102 cadre didactice din 26 grădiniţe/şcoli, 
conform protocolului de colaborare încheiat între instituţiile de învăţământ. Fiecare 
participant a subscris voluntar la proiectul lansat printr-un miniproiect, grafic cu 
activităţi în funcţie de necesităţile grupului ţintă, raport de activitate final, procese- 
verbale, fişe de caracterizare psihopedagogică ale copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate, imagini de la întălnirile periodice. Şedinţele de consiliere îşi au rolul lor 
bine determinat, mai ales pentru copiii mai mici, deoarece ei sunt afectaţi cel mai 
mult, iar cu cei mai mari se efectuează consiliere individuală. 
         În anul acesta şcolar derularea proiectului educaţional „Suntem prietenii tăi!”, 
conform unui nou grafic de activităţi să ofere elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în 
străinătate „şanse egale de educaţie, de integrare şcolară şi în societate”, de îmbogăţire 
a stimei de sine, pentru că sunt mulţi copii din această categorie care au dificultăţi 
relaţionale, au probleme emoţionale, sunt supăraţi, se simt singuri, nu au cu cine să 
comunice, nu au cui să povestească de la şcoală.  
 
 

425. O VACANŢĂ MINUNATĂ 
 

Prof. înv.primar Diaconu Elena 
Liceul Tehnologic Armășești, Ialomița 

 
1.1 Titlu proiect:  O vacanţă minunată 
1.2 2.2 Problema vizată şi scopul stabilit  
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Creşterea numărului cazurilor de comportament antisocial din cauza petrecerii 
timpului liber al copiilor nesupravegheati pe perioada vacantelor, impune 
diversificarea serviciilor alternative ale educaţiei prin oferta ,,Scoala de vară, ce va 
găzdui şcolarii pe perioada vacanţei de vară, în vederea petrecerii în sigurantă, util si 
plăcut a timpului liber, oferind elevilor posibilitatea  să-şi descopere diferite laturi ale 
personalităţii prin activitati educative, creative şi recreative. 
2.3Scopul  
Oferirea şansei copiilor care locuiesc în condiţii modeste, de a petrece vacanţa de vară 
într-o manieră creativă şi recreativă, care să le stimuleze imaginaţia şi să le permită 
accesul la o serie de activităţi (teatru, dansuri , vizite la muzee, jocuri,concursuri, 
activități educative) 
 2.4 Grupul ţintă/beneficiarii proiectului 
Grupul ţintă: 
      23 elevi care provin din familii cu părinţi şomeri; 
      21 elevi  care provin din familii cu singur părinte salariat; 
      8 elevi au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
Beneficiari direcţi: 60 de copii  din ciclul primar cu vârste cuprinse între 5 şi 12  
Beneficiari indirecţi:familiile elevilor implicaţi 
  2.5   Justificarea necesităţii implementării proiectului 
 In vacanţa de vară, mulţi dintre elevii şcolii noastre nu au unde pleca,stau singuri 
acasă, ocupându-se de diverse activităţi, fie pentru a-şi ajuta părinţii, fie isi vor pierde 
timpul în faţa televizorului sau utilizand excesiv computerul, existand astfel pericolul 
de a se lansa, în lipsa unui adult eficient care să-i monitorizeze activităţile, în acţiuni 
potenţial periculoase. Părinţii doresc ca cel puţin o mică parte din vacanta de vară a 
copiilor sa fie dedicată educaţiei. Aceştia vor ca cei mici să îşi petreacă timpul într-un 
mod cât mai plăcut, dar şi util în acelaşi timp, însă mulţi nu-şi pot permite acet lucru. 
Proiectul âare în vedere tocmai aceste lucruri: desfăşurarea unor activităţi conforme 
dorinţelor părinţilor, în beneficiul copiilor şi al şcolii şi pe placul beneficiarilor direcţi, 
adică al copiilor, acelora care frecventează “Şcoala de Vară”. Forma predominantă a 
activităţilor va fi  jocul, inclusiv activităţile cu scop educativ. Un accent deosebit se va 
pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale, având în 
vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor.  
Acestea sunt câteva motive pentru care grupul de initiațivă împreună cu părinţii si 
comunitatea locală a ajuns la concluzia că un astfel de proiect este necesar pentru a 
desfăşura activitați  educative atractive  şi utile pe parcursul vacanţei de vară. 
În atelierele Şcolii de Vară, participanţii  îsi vor descoperi talentele si abilităţile lor, 
vor socializa, se vor împrieteni, vor căpăta încredere în forţele proprii prin jocuri, 
concursuri, activităţi de creaţie, totul finalizându-se cu o excursie. Toţi copiii vor fi 
călăuziţi de o echipă de cadre didactice dornice de a-i introduce într-o atmosferă 
educativă, creativă, plăcută şi relaxantă de petrecere a vacanţei de vară. 
Se doreste ca aceasta să fie o vacanţă minunată pentru copii, petrecându-şi timpul 
liber într-un mod adecvat vârstei lor, contribuind la dezvoltarea ulterioară a acestora 
şi, implicit, la viitorul comunităţii. 
2.6 Obiectivele proiectului 
O1-15 copii cu varste intre 6 si 12 ani, îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile  
practice de hand-made, quilling, origami, pictură, îşi vor demonstra iscusinţa 
realizând o expoziţie cu lucrările lor. 
O2-20  elevi cu vârste intre 9 şi12  ani  işi vor descoperiri talentele şi aptitudinile în 
domeniul teatrului, îşi vor dezvolta capacităţile artistice şi îşi vor modela caracterul 
prin organizarea de spectacole, serbări 
O3-12 elevi din cls.I-IV își vor îmbunătăţi deprinderile gospodăreşti prin plantare de 
pomi, flori , realizarea unor lucrări cu seminţe,  fire, nasturi, material textil şi 
materiale reciclabile 



 

 

O 4- 14 elevi din cls.I-IV vor participa la jocurile sportive, concursurile si meciurile 
propuse, dar şi la învăţarea unor dansuri populare şi moderne care vor fi prezentate la 
Ziua satului  
O 5- 12  elevi din cls.I-IV îşi vor  dezvolta şi exersa abilităţile de comunicare deschisă 
şi eficientă, prin redactarea unor compoziţii literare în proză sau versuri şi promovarea 
modelelor de bună practică în revista şcolii “Aripi peste Bărăgan,  
  2.7 Descrierea activităţilor proiectului si calendarul de implementare al 
activităţilor 
1.Activitatea: „ Atelierul Culoare şi Fantezie,, cu secţiunile: Pictură , Artă decorativă,  
2.Activitatea: „Sportul – sănătate curată” 
3.Titlul activităţii: Micii actori 
4.Titlul activităţii: Vraja cuvintelor 
5.Activitatea: „Micii ecologişti” 
6.Tipul activităţii:excursie  
2.8 Perioada de implementare 
Proiectul va incepe la 1 iulie  si se va finaliza la 1 septembrie   
3.EVALUAREA PROIECTULUI 
3.1 Impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă/beneficiarilor 
Şcoala de Vară este locul potrivit pentru a petrece o parte din vacanţa cea mare într-un  
mediu atractiv şi un cadru favorabil dezvoltării aptitudinilor, creativităţii, imaginaţiei, 
gândirii critice, e cea mai bună alternativă pentru petrecerea timpului liber de către 
copiii comunităţii. 
Derularea proiectului va creşte motivația  faţă  de şcoală prin generarea unor 
schimbări specifice în comportamentul elevilor.Acest serviciu oferit şi integrat 
modern şi competitiv va duce la creşterea valorii actului educaţional, va facilita 
integrarea şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor 
prea ocupate, plecate in străinatate, dezinteresate pentru educarea copiilor lor. 
Şcoala de Vară va facilita o mai bună legătură şcoală – comunitate, dezvoltarea 
atitudinii pozitive faţă de şcoală, atât la părinţi cât şi la copii, descoperirea abilităţilor 
copiilor şi orientarea lor spre  performanţă; conştientizarea, de către părinţi a 
importanţei pe care timpul liber o are în viaţa unui copil şi cât de util este ca părinţii 
să se implice în modul în care copiii lor petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea 
personală a acestora, exersarea şi dezvoltarea creativităţii, a comunicării, a lucrului în 
grup; formarea unei imagini de sine pozitive, prin implicarea în activităţi. 
   Programul doreşte să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru 
copiii cuprinşi în forma de învăţământ a şcolii, stabilind  un nivel motivaţional ridicat 
pentru participarea la activităţile extraşcolare. 
Prin constituirea în jurul şcolii a unor ateliere şi cluburi de iubitori ai muzicii, 
literaturii, artei dramatice, folclorului, ştiintelor naturii, unitatea şcolară  devine 
INIMA SATULUI, locul in care se pot organiza concursuri, expoziţii, activităţi 
culturale şi sportive, prin participarea activă a  profesorilor dăruiţi spre activităţi 
extraşcolare complementare, transformând astfel  şcoala într-un izvor de cultură, 
modernitate si informaţie pentru comunitate. 
3.2 Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectulu 
Indicatori:Chestionare liste de prezentare,lucrarile copiilor,poze ,Focus-grupuri 
Creşterea respectului şi încrederii în sine a   40 % dintre  elevi beneficiar 
Îmbunătăţirea  abilităţile  practice de hand-made, quilling, origami, pictură la 30%  
dintre beneficiari. 
Dezvoltarea capacităţilor artistice  şi  modelarea caracterului la 20 % dintre 
beneficiari, prin organizarea de spectacole, serbari, participararea la anumite 
concursuri .Îmbunătăţirea deprinderilor gospodăreşti prin îngrijirea pomilor din curtea 
şcolii, a florilor, adoptând  un  comportament civic, responsabil faţă de mediul 
natural; 



 

 

Învăţarea unor dansuri populare şi moderne de către 25 % din beneficiari care vor fi 
prezentate la diferite concursuri . 
30 % dintre beneficiari îşi vor dezvolta şi exersa abilităţile de comunicare deschisă şi 
eficientă, prin redactarea unor compoziţii literare în proză sau versuri . 
Creşterea calităţii actului educaţional, factor ce determină menţinerea a 80 % dintre 
elevii cu risc de abandon în sistemul şcolar; 
3.3 Modalităţi de monitorizare şi evaluare  
Aplicarea înainte, dar si după activități, a  unor  chestionare, interviuri, liste de 
participare. 
Prezentarea „produselor” realizate în cadrul atelierelor Şcolii de vară în cadrul 
manifestărilor artistice prilejuite de  ,,Ziua satului,, şi a altor consursuri  . 
Expunerea lucrărilor  realizate la ateliere în cadrul unei expozitii la Clubul elevilor;   
Publicarea unor  materiale realizate de copii  în revista şcolii,,Aripi peste Bărăgan, 
 La finalul acestei Şcolii de Vară elevii participanţi vor fi premiaţi cu diplome şi cărţi 
şi, ca o surpriză pentru implicarea de care au dat dovadă la meditaţii şi în cadrul 
activităţilor desfăşurate la fiecare atelier se va organiza cu aceştia o excursie. 
 
 
  



 

 

 
426. PROIECTUL EDUCAȚIONAL „MĂNÂNC SĂNĂTOS CA SĂ FIU 

VOIOS” 
 

Prof. înv.primar Badea Georgica 
Şcoală Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia/Ilfov 

 
           Schimbările majore la nivel economic aduse în societate de secolul 21 au 
promovat un nou stil de viaţă al omului modern. Modificările de pe plan social, 
cauzate de dezvoltarea economică accelerată, industrializarea masivă şi migrarea 
populaţiei din mediul rural în mediul urban au determinat noi comportamente sociale. 
Alimentaţia sănătoasă nu este un concept nou. Acum 400 de ani înainte de Hristos, 
Hipocrate spunea că “alimentaţia este primul nostru medic”. Astăzi, o hrană sănătoasă 
este mai importantă decât oricând. Ritmul trepidant în care-şi desfăşoară viaţa familia 
impune un management deficitar al comportamentului alimentar, fiind unul din 
domeniile cele mai supuse erorilor în zilele noastre, organismul în creştere al copilului 
fiind bombardat prin aportul prea mare de glucide, cu efectele nocive cunoscute, dar 
neconştientizate. 

Alimentația sănătoasă reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai unei vieți 
echilibrate, ferite de boli. În copilărie se pun bazele unui comportament sănătos, 
inclusiv în privința alimentației. În același timp, școala reprezintă locul potrivit pentru 
a furniza cunoștințe relevante pentru această temă.Ideea proiectului a venit în 
momentul în care am discutat și analizat împreună cu elevii tâlcul 
proverbelor:„Păstrează-ți sănătatea de tânăr!”, „Sănătatea e mai bună decât toate”, 
Sănătatea e cel mai de preț bun al omului”.Un alt motiv al demarării acestui proiect a 
fost gama largă de produse alimentare de toate categoriile, care de care mai atractive 
și mai îmbietoare pentru copiii de vârsta școlară mică, dar care nu sunt întotdeauna și 
benefice sănătății organismului. Aceste produse beneficiază adesea de o prezentare 
atrăgătoare, cu ajutorul reclamelor, iar copiii nu au întotdeauna capacitatea de a 
înțelege caracterul publicitar al mesajelor promoționale, fiind tentați de un ambalaj 
strălucitor sau de un personaj de desene animate care apare în reclamă.  

În urma activităţilor desfăşurate în şcoala , am constatat următoarele: 1. lipsa 
cunoştinţelor legate de alimentaţia sănătoasă; 2. influenţa negativă a reclamelor asupra 
comportamentelor alimentare ale copiilor; 3. influenţa unor modele alimentare 
negative, prezente în familie şi în comunitate; Chestionarele aplicate elevilor au scos 
în evidenţă lipsa cunoştinţelor elementare privind alimentaţia sănătoasă. 

Educația pentru sănătate are un rol primordial la această vârstă și de aceea 
derularea proiectului aduce mari beneficii participanților la proiect. Scopul acestuia 
este inițierea și promovarea în rândul micilor școlari a unui stil de viață sănătos, a 
grijii pentru propria persoană, pentru sănătate și viață. 
Obiectivele urmărite sunt: 

• Înțelegerea importanței pe care o are alimentația în dezvoltarea armonioasă a 
organismului; 

• Conștientizarea aportului considerabil de vitamine și minerale pe care-l aduce 
consumul cu regularitate al fructelor și legumelor proaspete; 

• Cultivarea dorinței de a avea un stil de viață sănătos; 
• Stimularea participării responsabile a elevilor la activitățile extrașcolare; 
• Confort psihic sporit, dezvoltarea capacității de adaptare la situații noi. 

     “Manânc sănătos ca să fiu voios”, este un proiect educațional pe care l-am 
desfaşurat anual, începând cu 2015, având ca participanţi elevii clasei pe care o  
îndrum, beneficiarii acestuia fiind elevii şi familiile acestora precum şi comunitatea 
locală. 
       Proiectul are în organizarea sa o serie de activităţi: 



 

 

Sănătatea înainte de toate, este partea proiectului în care prezint copiilor un 
material potrivit vârstei lor şi nivelului lor de întelegere despre importanţa unui regim 
alimentar sănătos. Urmeaza, apoi discuții pe marginea materialului prezentat si 
realizarea unor colaje cu fructe si legume, desene,decupare de fructe si legume, 
desene cu creta colorata  şi realizarea de postere. 

La doctor. Activitatea va consta întrun joc de rol „La doctor”. Cinci pacienţi 
se prezinta la doctor acuzând dureri de burtă, stări de vomă, reacţii alergice. Doctorul 
îi întreabă ce au mâncat pentru a stabili un diagnostic şi le explică că bolile lor se 
datorează alimentelor nesănătoase pe care le-au mâncat: cipsuri, Cola, alimente fast-
food etc. La finalul activităţii, am împărţit fişe reprezentând “Jurnalul de alimentaţie 
sănătoasă” pe care elevii trebuie să îl completeze până la următoarea întâlnire. Acest 
instrument l-am folosit ca indicator de evaluare intermediară a cunoştinţelor asimilate.   

Vizita la piaţă .M-am deplasat cu elevii beneficiari la piaţa cea mai apropiată 
de şcoală. Timp de o oră, elevii au observat produsele alimentare vândute în piaţă, au 
ales şi au cumpărat produsele pe care le consideră sănătoase în vederea realizării unui 
meniu sănătos. 

Salata de fructe şi Salata de legume sunt două activităţi, care cer o pregătire 
prealabilă a materialelor necesare (fructe,legume vase, șervețele, tacâmuri). Elevilor le 
sunt prezentate câteva reguli de igienă și reguli care se vor respecta obligatoriu pe 
parcursul integii activitati. Copiii sunt pregătiți și îndrumați pe parcursul pregătirii 
salatelor şi de către părinţi. Salata este consumată pentru a-i aniversa pe toți elevii 
care își sărbătoresc ziua de naștere pe parcursul unui semestru şi pentru promovarea în 
rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos. În acest mod, dulciurile nesănătoase sunt 
înlocuite cu alimente pe care doresc să le promovez în consumul zilnic al elevilor 

Expoziţie de desene cu tema” Aşa da, aşa nu - alimentaţia sănătoasă”.  Elevii 
beneficiari din şcoală din proiect, au  facut desene pe tema propusă. În  şcoală s-a 
organizat o expoziţie de desene. La fiecare expoziţie au fost invitaţi reprezentanţi ai 
comunităţii locale (şcoli din apropiere, inspectoratul şcolar, primărie, părinţi şi 
profesori). 

Realizarea albumului „Mănânc sănătos ca să fiu voios”este fructificarea în 
imagini a tuturor activităţilor proiectului. Elevii au realizat în echipe postere, pe baza 
noțiunilor discutate în cadrul activităților din proiect. De asemenea, au adus fotografii, 
desene, texte scurte și poezioare pe care le-au compus în această perioadă. Albumul le 
oferă posibilitatea de a-și reaminti într-un mod plăcut de activitățile desfășurate în 
proiect și de a-și fixa mai bine cunoștințele practice dobândite.Fiind un proiect atât de 
util, mi-am propus să-l desfășurăm și în anii următori, cu alte tipuri de 
activități,interesante și potrivite vârstei, pentru a le atrage curiozitatea și interesul 
elevilor de a-şi forma un stil de viaţă sănătos.  

Impactul implementării proiectului:  
• reprezintă o oportunitate de învăţare care se concretizează prin 

implicarea activă a elevilor; 
• participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers 

reprezintă o experienţă de natură să-i facă conştienţi faţă de problemele 
de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, implicaţi şi responsabili;  

• încurajează iniţiativa şi creativitatea;  
• formează la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect;  
• comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea 

acestui proiect presupune colaborarea membrilor ei;  
• şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze 

activităţi în folosul comunităţii; creşterea gradului de cunoaştere şi 
respectare a drepturilor consumatorilor; 

• conştientizarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didcatice privind efectele 
benefice ale practicării mişcării fizice; 



 

 

•  proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a 
consolidării cunoştinţelor referitoare la o alimentaţie sănătoasa . 

           Dacă nu am preveni comportamentele alimentare nesănătoase la nivel 
educaţional, în special în rândul elevilor din şcoala primară, am risca o viitoare 
generaţie din ce în ce mai bolnavă, care ar genera costuri imense în domeniul 
sistemului sanitar şi implicit scăderea calităţii vieţii. 
 
Bibliografie:Bunăiaşu Claudiu Marian, Elaborarea şi managementul proiectelor 
educaţionale,Editura Universitară, Bucuresti, 2012,pagina 33 
 
  



 

 

 
427. PREGĂTIREA  ELEVILOR    PENTRU  VIITOR 

-EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ȘI CREATIVITATE DIDACTICĂ- 
 

Prof.Cornea Elena  
Prof.Roibu Constantina 

Școala Gimnazială Nr8,Constanța 
 
Motto: ,,Spune-mi şi o să uit. Arată-mi şi poate o să-mi amintesc. Implică-

mă şi o să înţeleg.”  
(proverb american) 
Învăţarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învăţarea integrată 

în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod 
explicit un curriculum şi poate diferi ca durată.  

Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în 
mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. Competenţele şi 
atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe 
interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de 
gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice etc. În cazul 
educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali 
şi activitatea de voluntariat. 

Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O 
caracteristică nou apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei 
care nu au acces la educaţia formală. Acest tip de educaţie conţine majoritatea 
influenţelor educative, care au loc în afara clasei. Acestea sunt activităţi extradidactice 
sau activităţi opţionale sau facultative.  

Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat 
formativ. Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt 
flexibile, şi vin în întîmpinarea diferitelor grupuri sociale, particular pentru fiecare 
persoană. Învățarea și recunoașterea rezultatelor învățării în contexte non-formale și 
informale, se realizează prin activitățile educative, școlare și extrașcolare, Programul 
„Școala Altfel”, proiecte și parteneriate de succes, competiții extrașcolare naționale. 

Iată că odată cu venirea primăverii a sosit şi Săptămână Altfel.  
Această săptămână este cea mai aşteptată de elevi, este acea săptămână în care 

oraşul nostru se umple de chipurile şi vocile vesele ale copiilor de la şcolile din oraş şi 
nu numai. 

Şi pentru elevi a fost o săptămână bogată, am văzut multe, am învăţat multe 
lucruri noi, am făcut experimente, dar ne-am şi distrat. A fost o săptămână plină cu 
multe activităţi interesante, unele pe care le nu le cunoaştem şi am fost încântaţi să 
participăm. Haideţi să pornim pe drumul amintirilor! 

În săptămâna Şcoala Altfel”, am călătorit în satul Arsa, Mangalia, und am avut 
o minunată zi în care ne-am distrat, o oră distractivă de abilităţi practice , diferite 
jocuri în aer, am hrănit animalele de la fermă, ne-am făcut prieteni şi am învăţat 
lucruri noi..  



 

 

            

                            
Vizită la Herghelia de cai din Mangalia, unde copiii au luat parte la lecţiile 

clasice de echitație ,s-au lăsat purtați la trap de caii cu sânge nobil.Elevii au avut 
ocazia să vadă şi să atingă exemplare de cai superbe de  sânge arab .  

                    
 Am experimentat ghidul micului bucătar , fiind protagoniștii unor sandvichuri 

haioase și  a unor mini Pizza gustoase.   

                             
Am vizitat Complexul de Ştiinţe ale Naturii”Delfinariu”,Constanţa, rezervaţia 

şi Planetariu. 

                     



 

 

                      
 
În cadrul” Atelierului de creaţie”, copiii au confecţionat din materiale 

reciclabile copaci, măşti, au pictat  pe sacoşă şi ghiveci, au colorat cu creioane 
ecologice, căni şi farfurii. 

 

 
În altă zi am putut să ne măsurăm ştiinţa , atenţia şi spiritul de competiţie în 

cadrul Atelierului interactiv ”Între ştinţă şi experiment”, desfăşurat în şcoala noastră 
în laboratorul de fizică. Săptămâna „Şcoala Altfel” a fost încheiată printr-un act 
artistic pe scena Casei de Cultura din Agigea, la Festivalul de Teatru pentru copii 
„Arlechino”, participând la secţiunea poezie,monolog şi scenetă comică.  

 



 

 

              Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai 
deschis procesului de formare-dezvoltare a personalităţii elevului, având o capacitate 
rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel, într-o 
expansiune cantitativă greu controlabilă. 
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428. O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” 

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! 
 

Prof.înv.primar Ivan Ramona Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Oltenița 

 
Fișa de activitate: 
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE” OLTENIȚA 
STR. 22 Decembrie,nr 76, tel/fax 0242 515 695 
E-mail: scoala3olt@yahoo.com 
 Nivelul/nivelurile de învățământ: preprimar,primar si gimnazial 
 Numărul elevilor din școală: 329 
 Numărul cadrelor didactice din școală:27 
 
 Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact) 
Consilier educativ: prof.înv.primar IVAN RAMONA NICOLETA  
 Colaboratori: 
Dir. prof.Coman Lenuța,prof.Porumbăceanu Mariana,prof.Mușat 

Niculina,înv.Răducu Margareta, înv.Alexandru Constanța, înv.Voinea 
Marinela,prof.Ilie Mihaela,prof.Artache Valentina,educ. Madin Tinca,educ.Niculae 
Geta, educ. Ilie Marioara 

 
1.Titlul activității: 
”Natura pentru viață și viață pentru natură!” 
 2.Domeniul în care se încadrează: 
-educație ecologică și protecția mediului înconjurător 
3.Scop: 
-formarea unei atitudini responsabile pentru gestionarea și ocrotirea mediului 

înconjurător, în vederea menținerii echilibrului ecologic 
4.  Obiective: 

 Dezvoltarea capacității elevilor de a desfășura activități ecologice variate în 
școală , în natură; 

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de protejarea mediului; 
 Folosirea  deșeurilor pentru realizarea unor costume interesante; 
 Înfrumusețarea parcului din grădina școlii cu obiecte decorative și flori 

zâmbitoare; 
 Construirea unor căsuțe pentru păsărele și montarea lor în copacii din gradina 

școlii; 
 Realizarea unor pancarte cu mesaje ecologice 

 
 
5. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din 

numărul total de elevi din grupul țintă( 315 elevi-clasele preprimare,primare și 
gimnaziale,95% din numarul total de elevi) 

6. Durata și locul desfășurării activității: 
În intervalul 6-9 iunie 2017, elevii Școlii Gimnaziale”Mircea Eliade” Oltenița 

și 
preșcolarii G.P.N nr 2 Oltenița au desfășurat activități de ecologie și protecție 

a mediului înconjurător, în cadrul proiectului „Natură pentru viață și viață pentru 
natură”, atât în spațiile școlare aferente cât și în alte locații. 

 



 

 

7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 
rânduri, menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, 
sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.) 

 
”Natura pentru viață și viață pentru natură” este un proiect ce marchează 

evenimentul ”Ziua Mondială a Mediului”care s- a derulat pe 5 iunie. 
Acest proiect își propune să  antreneze elevii în diverse  acțiuni: drumeții în 

parcuri și împrejurimile localității, ecologizarea spațiilor din grădina școlii, plantarea 
de flori în anvelopele decorative, realizarea și montarea în copaci a căsuțelor pentru 
păsărele,realizarea unor pancarte cu mesaje ecologice și montarea lor în grădina școlii, 
parada costumelor refolosibile. 

Proiectul „Natura pentru viață și viață pentru natură” nu vizează doar protectia 
mediului înconjurător, prin reamenajarea parcului și actiuni de plantare de flori, ci 
dezvoltă atitudini, creează comportamente, dezvoltă creativitatea elevilor, spiritul de 
lucru în echipă.  

 
Sub motto-ul ” Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un 

adevăr.Când se hotărește să zămislească ceva cu adevărat frumos,pare să-și dea silința 
într-un mod desărvârșit” ,coordonatoarele activității au organizat un concurs de 
desene ,creații literare și fotografii reprezentând natura în toate formele ei.  

Activitatea a avut ca scop amenajarea și înfrumusețarea grădinii 
școlii,respectiv spațiul de joacă al copiilor cât și responsabilizarea școlarilor față de 
protejarea mediului înconjurător. În acest sens ,s-au desfășurat trei acțiuni : 
ecologizarea,igienizarea spațiului verde din curtea școlii ; achiziționarea și 
confecționarea obiectelor decorative de grădină; achiziționarea și plantarea florilor.  

8. Rezultatele vizate prin acest proiect au fost: 
-Formarea unor competenţe cheie: lucrul în echipă,comunicare, cooperare, 

protecţia mediului înconjurător; 
-Dezvoltarea unei atitudini ecologice variate  atât în școală , cât și în natură; 
9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de 

continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 
Activitățile de plantare din cadrul proiectului au fost sustinute de elevi, cu 

sprijinul profesorilor, al părinților. Elevii au conștientizat prin mesajul proiectului că 
parteneriatul om-natură nu poate fi durabil si eficient decât prin asumarea unui 
comportament responsabil.  

Activitățile de ecologizare și protecție a mediului înconjurător vor continua, 
atât în vederea reamenajării și reînnoirii parcului , cât și în vederea formării unei 
atitudini responsabile față de mediul în care trăiesc. 

 
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ 

pagină): argumente ale cadrelor didactice, elevilor, părinților. 
Activitățile din cadrul proiectului “Natura pentru viață și viață pentru natură””, 

organizate în săptămâna Scoala Altfel “Să știi mai multe, să fii mai bun” sunt 
reprezentative deoarece formează, în mod constant și conștient, atitudini și deprinderi 
pentru un stil de viață sănătos și pentru protecția mediului, dezvoltă comportamente 
responsabile în rândul participanților, dezvoltă creativitatea, imaginația, spiritul de 
chipa în rândul elevilor, întăresc tipurile de relații elevi-profesori-părinți-comunitatea 
locală, responsabilizează pe termen lung, implică un voluntariat susținut din partea 
elevilor și a cadrelor didactice, de a desfășura activitități nu doar în spațiile aferente 
școlii, ci și în afara ei.  

Pe de altă parte, numărul mare de elevi care au participat la aceste activități de 
plantare este relevant, disponibilitatea și receptivitatea acestora fiind caracteristici 
constante, în organizarea activităților extrașcolare. Exista o motivație intrinsecă atât 



 

 

din partea elevilor, cât și din partea cadrelor didactice de a iniția activități de 
amploare, cu simt de răspundere și cu implicare . 

Caracterul interdisciplinar al activităților este, de asemenea, relevant dat fiind 
faptul ca demersurile s-au construit treptat, printr-o etapă de pregătire a elevilor 
,precum și dezvoltarea creativității, prin folosirea deșeurilor pentru a crea diverse 
aranjamente/costume, sub titlul “Parada costumelor refolosibile” 

Activitățile care au început în Săptămâna “Scoala Altfel” vor fi continuate de 
elevi, îndrumați de cadrele didactice. Una din actiunile care vor urma va fi 
reamenajarea spațiilor verzi prin plantare de copaci.  

 
Mărturii ale elevilor/profesorilor 
 

 ”Cred că elevii noștri au nevoie de astfel de activități, atât pentru conturarea 
personalității, cât și pentru formarea unor principii de viață sănătoasă.” (prof. 
Ivan Ramona Nicoleta) 

 ”Mă ghidez în viață după proverbul: ”Curățenia este mama sănătății” și-l aplic 
când este vorba despre corpul meu, casa mea, școala mea, clasa mea, curtea școlii, 
parcul și locurile în care mă recreez”.(eleva-Fluturaș Daria) 

 ”Particip la toate acțiunile și demonstrațiile pe teme ecologice din școală”( elev- 
Bucur Alexandru) 

 ”Cunosc menirea coșurilor de gunoi și le folosesc ca atare: colectez deșeurile în 
mod selectiv și igienic , folosind pubele , saci menajeri și mănuși.”(elev-Buturugă 
Cosmin) 

 ”Îmi folosesc imaginația și transform unele deșeuri în obiecte decorative,utile.”( 
eleva-Usain Cleopatra) 

 ” Ocrotesc păsările, construindu-le căsuțe, pe care le instalez în copaci.”( elev-
Lulea Vlad) 

 ”Nu risipesc nimic, nu arunc nimic, ci gândesc și refolosesc!”(eleva- 
 ”Plantez în fiecare primăvară câte un pom.”(elev-Mircea Carlo Andrei) 
 ”Plantez și îngrijesc florile, pentru că ele îmi fac viața mai frumoasă.”( eleva-Ion 

Ștefania) 
 ”Considerăm că este important să dezvoltăm comportamente responsabile, cu 

efecte pe termen lung, atât în rândul elevilor, cât și în rândul celorlalți participanți. 
Prin astfel de acțiuni, protejăm natura, iar prin aceasta, ne protejăm pe 
noi.”(director, prof. Coman Lenuța) 

 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
429. ÎN ÎMPĂRĂȚIA FLORILOR –PROIECT INTERDISCIPLINAR 

 
Prof.înv.primar Opriș Elena 

Școala Gimnazială Ocna Sibiului 
 

Discipline / arii curriculare: 
1. Comunicare în limba română 
2. Educație pentru societate 
3. Arte vizuale și abilități practice 
4. Dezvoltare personală 
Structura proiectului: 

 Competențe ale învățării integrate: 
CLR: 

    - Participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului; 
- Confecţionarea unor mini-cărţi cu imagini, desene, text scris, simboluri, pe 
teme familiare copiilor. 
ES: 
-Discutarea unor exemple de relaţionare pozitivă şi participare în grupurile 
din care fac parte, pe baza utilizării de povestiri, imagini, filme etc.; 
-Implicarea în jocuri care presupun manifestarea disponibilităţii pentru 
cooperare şi acţiune. 
AVAP: 
-Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la 
alegere şi tehnici improvizate; 
-Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza 
interesului direct. 
DP: 
 -Identificarea unor rutine în activitatea şcolară; 
-Jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea” în care 
propoziţia/povestea este începută de învăţător sau de un copil şi se 
construieşte în lanţ (se dă un titlu, se analizează, se desenează imaginile 
principale etc.). 

Cunoștințe • Denumirile florilor; 
• Părțile componente ale florilor; 
• Culorile specifice; 
• Schimbări ale naturii; 
• Poezii, povești, cântece despre flori. 

Capacități 
instrumentale 

• Folosirea în mod economic a resurselor ( timp, spațiu, instrumente de 
lucru, resurse umane) pentru realizarea unei sarcini; 

• Accesarea informațiilor despre natură dobândite anterior; 
• Tehnici diverse de lucru; 
•  Orientarea în spațiu în situații concrete. 

Atitudini și valori • Interes; 
• Mobilizare; 
• Participare activă; 
• Receptivitate; 
• Implicare; 
•  Dragoste pentru frumos. 

Planificarea timpului: 2 săptămâni. 



 

 

Resurse: 
        a. Materiale: naturale- oferite de mediul inconjurător;  Enciclopedii, Atlas botanic, revista 

„Arborele lumii”, casete audio și video. 
         b.  Procedurale:  
          -de comunicare: explicatia, povestirea, descrierea, conversatia euristica, consultatia cu grupul, 

investigarea, munca cu cartea si brainstorming; 
          -de explorare directă: observatia, experimentul, studiul de caz; 
          -de acțiune propriu-zisă: lucrare practică, joc didactic, dramatizare, activitate de creatie, 

elaborare de proiecte. 
      Forme de organizare: individuală, pe grupe, în perechi, frontală 

Elemente cheie 
• Oferirea răspunsurilor la întrebările cheie ale curriculumului; 
• Demonstrarea înțelegerii conceptelor, capacităților și cunoștințelor dobândite la diferite 

discipline; 
• Demonstrarea capacităților superioare de gândire; 
•  Realizarea de conexiuni cu viața reală. 
Întrebări cheie 
Întrebare esențială: Ce știu despre flori? 
Întrebările unității: Care sunt părțile componente ale florilor? 
                                  Care e mediul de viață? 
                                  Care sunt foloasele florilor? 
Întrebări de conținut: Cum protejăm florile? 
                                      Cum realizăm macheta? 
Rezumatul proiectului 
       Proiectul ”În împărăția florilor” își propune să apropie elevii de natură, de mediul în care ei 
trăiesc, se joacă și își petrec timpul liber. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă atât componentele 
plantelor, cât mai ales cum protejăm natura și de ce e important acest lucru. 
Proiectarea și dirijarea activităților de învățare 
 
SĂPTĂMÂNA  I 

        Organizarea clasei pe grupe și împărțirea de responsabilități în cadrul grupelor 
         Împărțirea pe baza unui joc pe grupe eterogene; 
         Împărțirea sarcinilor în funcție de aptitudinile și abilitățile specifice fiecărui copil; 
         Colectarea unor informații necesare cunoașterii florilor realizate atât individual, cât și pe grupe. 

 
        Vizită pe baza unui plan tematic a obiectivelor cheie: sere, grădini, piețe. 
         Realizarea unui plan inițial de desfășurare a vizitelor sub îndrumarea învățătorului; 
         Desfășurarea vizitelor, punându-se accent pe reguli și norme de comportare. 

 
        Realizarea unei machete a unei sere pe grupele stabilite anterior cu ajutorul unor resurse 

reciclabile și a altor materiale. 
          Colectarea materialelor necesare; 
          Alegerei formei produsului final în urma discuției în cadrul grupului; 
          Activități practice de realizare a produsului; 
          Analiza produselor realizate. 

 
SĂPTĂMÂNA  II 

        Realizarea de pliante și mici expuneri în grup unor preșcolari. 
          Alegerea formei și textului produsului final în urma discuțiilor de grup; 
          Activități practice de realizare propriu-zisă a produsului; 
          Redactarea de pliante( imagini, simboluri, cuvinte etc.); 
          Analiza produselor realizate. 

 



 

 

        Realizarea unei expoziții pe holul școlii. 
         Colectarea fotografiilor și a planșelor realizate; 
         Amenajarea expoziției în holul școlii, pe panouri speciale. 

 
        Diseminarea informațiilor obținute la clasele paralele. 
         Informarea copiilor de la alte clase pregătitoare prin distribuirea pliantelor și oferirea de 

informații; 
         Prezentarea activităților prin mijloace media. 

Evaluarea proiectului 
         Analiza proiectului rezultat și validarea sa prin autoevaluare și interevaluare; 
         Susținerea și argumentarea proiectului prin expunere în fața grupului. 

 
 

430. REVISTA PAS CU PAS ÎN ISTORIE 
DINCOLO DE VAMPIRI 

 
Prof.înv.primar Găitan Anca 

Prof.înv.primar Bularca Lăcrămioara 
Scoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Intorsura Buzăului 

 
       "Există  frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul; 
 există clipe, oameni şi fapte care nu se uită,  
chiar dacă uitarea este o lege a firii." 
Anonim 
 

             Dacă frunzele toamnei se zbuciumă în furtună până acceptă căderea, dacă 
norii se framântă dureros până trimit pamântului răcoarea ploilor şi dacă soarele se 
arată mereu generos în drumul lui cosmic, înseamnă că fiecare dintre noi suntem 
datori acestei lumi cu ceva... Pentru că există un timp al trăirii şi un timp al 
mărturisirii, sufletul omenesc caută disperat cuvintele pentru a da glas şi formă 
emoţiilor, amintirilor şi speranţelor. 
         A lăsa un semn, a te risipi cu dăruire pentru glorie sau pentru ceilalţi, a încerca 
să te defineşti ca esenţă în faţa eternităţii înseamnă a scrie..... 
         Revista DINCOLO DE VAMPIRI este revista timpului tânăr, a copilăriei a 
clipelor când „Pas cu Pas” am străbătut împreună „Potecile „ bătătorite ale istoriei 
încercând să desprindem „ Adevărul istoric” de legendă! 
......... Filele revistei deschid lumea talentului liber întrupat în magia poeziei, în flux 
narativ sau în interjecţia neliniştită a eseului. 
          Ştiinţă şi artă, adevăr şi fantezie, talent şi muncă, multă şi placută trudă făcută 
de dascăl şi elevi împreună, pentru bucurie... acest număr special al Revistei -Pas cu 
Pas- se vrea a fi o  revistă de suflet şi simţire, de iubire şi omagiu. 
          Convingerea noastră este că orice gând creator este o formă de supravieţuire în 
timp, deci…cititorule, de astăzi sau de mâine, deschide cartea şi vei găsi un semn al 
trecerii noastre prin această şcoală ce respiră simţire şi cultură. 

 
  



 

 

 
431. ÎMBOGĂŢIREA CULTURII GENERALE LA ORELE DE ȘTIIMȚE 

PRIN REALIZAREA DE PORTOFOLII ŞI PROIECTE 
Rezumat- Power-Point 

 
Prof. înv. primar Marcela Tudor 

Prof. înv. primar Lucica Buzenchi 
Şcoala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanța 

 
Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare 

stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între 
învăţător şi elevi şi între elevi.  Elevul nu se simte ,,controlat”, ci sprijinit. Profesorul 
trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare. 

Portofoliul include rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi 
tehnici de evaluare (probe scrise, verificări orale, probe practice, autoevaluare, 
proiect, observarea sistematică a comportamentului etc.) sau prin activităţi 
extracurriculare. El reprezintă ,,cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul pe o 
perioadă de timp.  

Prezintă următoarele avantaje: 
- valorifică achiziţiile de la diferite discipline de studiu, prin integrarea 

cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor;  
- stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a 

mijloacelor de realizare;  
- promovează dezvoltarea globală a personalităţii; 
- evaluează elevii în acţiune / în procesul de învăţare;  
- angajează elevii în situaţii reale de viaţă;  
- au semnificaţii practice;  
- încurajează gândirea, mai degrabă, decât memorarea sau recunoaşterea unei 

informaţii;  
- sunt interactive.  

În lecțiile ,,La munte”, ,,La câmpie”, elevii au colecționat ilustrații și fotografii 
cu peisaje din aceste zone, au identificat oraşele importante şi atracţiile turistice. 

În lecțiile despre plante, elevii au realizat: colecții de semințe; planșe cu frunze 
uscate; desene cu legume, fructe; colaje; fișe cu informații despre condițiile de viață 
ale plantelor. 

În lecțiile despre animale, elevii au făcut: fișe în care au scris numele unor 
animale domestice și ale puilor acestora; fișe cu modul de hrănire al animalelor; 
animale din plastilină și bețe de chibrituri; reclame la produse obținute de la animalele 
domestice; afișe cu animale din țara noastră și din alte zone; colaje; curiozități despre 
animale. 

Elevii au primit următoarele sarcini, în orele în care s-au studiat efectele 
fenomenelor naturii asupra viețuitoarelor: au selectat fragmente din lecturi despre 
fenomenele naturii și felul în care influențează viața; au căutat ghicitori despre plante, 
animale, fenomene ale naturii; au realizat desene, colaje, jocuri de rol- dialog între 
cele 4 anotimpuri 

Participarea la proiecte încurajează investigaţia activă şi dezvoltă capacităţile 
cognitive de nivel superior. Elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci 
când au posibilitatea de a analiza, de a cereceta probleme complexe, provocatoare. 

Proiectul Naţional ,,Şcoli pentru un viitor verde” a vizat educaţia privind 
protecţia mediului. 

S-a realizat o ,,echipă verde” formată din 3 coordonatori şi 30 de elevi. S-au 
realizat 4 activităţi ecologice: ,,Colţul verde”, plantarea florilor, crearea de obiecte 
decorative din materiale reciclabile, reciclarea hârtiei/ colectare de maculatură. 



 

 

Efectele au fost următoarele: conştientizarea de către elevi a problemelor de mediu 
generate de poluare, crearea unei grădini cu flori în faţa şcolii, formarea şi dezvoltarea 
deprinderii de a recicla (hârtie, PET-uri). 

Proiectul i-BEST ,,Semnele primăverii” a abordat metoda de predare prin 
investigare ştiinţifică. Și-a propus să fie o modalitate de instruire pentru cunoaşterea 
plantelor de primăvară şi a modului în care acestea se dezvoltă. Este un proiect de 
cercetare în care investigarea se bazează pe utilizarea observaţiei exacte şi complete.  

Elevii: 
- îşi însuşesc concepte care să le permită să înţeleagă aspectele ştiinţifice ale 

lumii din jurul lor prin gândire proprie, cu ajutorul raţionamentului logic şi critic; 
- utilizează direct obiectele şi observă fenomenele; 
- colaborează cu colegii; 
- îşi asumă rolul şi comportamentul celor care lucrează în domeniu. 
Proiectul tematic ,,În aşteptarea primăverii” a avut ca scop consolidarea şi 

sistematizarea cunoştintelor referitoare la aspecte specifice anotimpului primavara. 
Activităţile propuse au fost: 

- însămânţarea de grâu şi fasole; 
- observarea etapelor de dezvoltare a plantelor; 
- decoraţiuni cu plante. 
 Prin realizarea de portofolii și proiecte în orele de științe, elevii vin în contact 

cu diferite surse și modalități de studiu și de investigare a naturii, a mediului de viață. 
Activitățile variate (teoretice și practic-aplicative) dezvoltă orizontul de cunoaștere și 
capacitatea de selecție și aplicare a celor studiate. 

 
 

  



 

 

432. LIMBA ROMÂNĂ – CAIET DE APLICAŢII, FIŞE DE LUCRU, TESTE  
AUXILIAR PENTRU ELEVII CLASEI a IV-a 

 
Prof. Ilișanu Maria 

Șc. Gimnazială „Nicolae Ciubotaru” Vulturești 
 
Caietul de aplicații pentru elevii clasei a IV-a a fost inițial componenta practic 

– aplicativă a lucrării mele de licență, intitulată Metode, procedee și tehnici de 
abordare a noțiunilor gramaticale în ciclul primar, coordonator, conf. univ. dr. 
Angelica Hobjilă, susținută în iulie 2017 la Universitatea „A. I. Cuza” Iași, pentru 
care am primit nota maximă. Este un auxiliar menit a fi un suport util pentru dascăli, 
elevi și părinți. Ulterior am decis că este un moment oportun  pentru a-l scoate la 
lumina tiparului fiind un exemplu de bună practică, o modalitate de a împărtăși din 
experiența mea de 26 de ani de lucru în domeniul educației. L-am prezentat de curând 
elevilor mei, care acum sunt în clasa a II-a, făcându-i să înțeleagă dar în același timp 
să aprecieze drumul cărții.   

Pentru dascăli, caietul poate fi un instrument valoros care să lărgească sfera 
cunoștințelor din manual, pentru elevi – un caiet plin de ,,jucării”, jucăriile fiind, 
bineînțeles, execiții diverse, fișe de lucru, teste, care să-i ajute să dezlege tainele 
limbii române, să fie sârguincioși, să obțină succes în propria formare, deoarece la 
această vârstă este necesară exersarea independentă a muncii cu cartea, iar pentru 
părinți, caietul oferă soluții pentru a-și sprijini copiii în a-i determina către studiu 
dezvoltându-le dragostea pentru exprimare corectă. 

Cunoștințele sunt concepute în sistem integrat așa încât se vor regăsi și 
elemente de lexic și fonetică, însă accentul este pus pe elementele de morfologie și 
sintaxă pentru a fi în conformitate cu tema lucrării. Demersul conceptual este o 
personalizare a unor conținuturi adaptate după lucrări de specialitate citate, dar 
prelucrate și contribuții personale pe care le consider utile în munca individuală a 
elevilor, menite să consolideze noțiunile gramaticale.  

În prima parte a caietului elevii își pot reactualiza conținuturile din clasa a III-a 
prin fișe de lucru cu exerciții specifice despre noțiunile de limbă română studiate 
conform programei școlare și teste prin care să-și valorifice cunoștințele acumulate.  

Caietul continuă cu un set de fișe de lucru, exerciții și scheme recapitulative 
pentru clasa a IV-a, ca o completare a conținuturilor din manual, prezentate într-o 
abordare atractivă care să conducă spre studiu individual. 

La final, caietul cuprinde fișe de recapitulare finală, teste evaluative finale 
asemănătoare celor de evaluare națională, pentru exersare și autocontrol.  
     

Elevii deprind odată cu vârsta tehnici de muncă intelectuală, tehnici de lucru 
cu cartea, de aceea uilizarea unui auxiliar contribuie la aprofundarea cunoștințelor, 
implicit la dezvoltarea acestora. Munca individuală, personală și conștientă este, de 
fapt, cheia succesului către o educație continuă, aspect ce trebuie menținut ca fiind 
foarte important pentru exprimarea și scrierea corectă a elevilor. Tehnicile prezentate, 
de asemenea, facilitează derularea formării deprinderilor de muncă intelectuală. 
Elevul participă la propria construcție. Cunoștințele anterioare îl ajută să înțeleagă 
altele noi, astfel devine dornic de cunoaștere, de a descoperi mereu lucruri noi. În 
acest sens am gândit caietul auxiliar, ca pe un îndemn la studiu individual. În dorința 
de a fi o continuitate a lucrării, sarcinile aflate în caietul de  aplicații au fost adaptate 
la metodele și tehnicile prezentate pentru a se evidenția utilitatea acestora pentru 
elevii clasei a IV-a. Toate exercițiile vin ca o propunere spre a afla noi cunoștințe și de 
a le consolida pe cele deja învățate.  

Întreaga muncă depusă de învățător nu este decât un lanț de decizii pe fondul 
unei planificări, organizări și verificări prin care se corelează planul științific, 



 

 

psihopedagogic și metodic, iar eficiența acestora duce către respectarea principiului: 
lucrul bine gândit este pe jumătate făcut. 

 Personal, acest demers este o modalitate de autoperfecționare, o cale ce-mi 
reliefează  propria activitate didactică, prin care pot călăuzi elevii, să simtă că 
disciplina Limba și literatura română este un prieten care îi ajută să vorbească și să 
scrie corect limba română.           

 

 
 
 

  



 

 

 
433. ORA DE JOACĂ 

 
Prof. Man Daniela Dorina 

Școala Gimnazială ,,Romul Ladea”  Oravița 
 
 
      ,, Trebuie să cultivăm multă gândire, nu multă învăţătură.”Democritus 
      „ Experiența este cel mai dur profesor, pentru că întâi iți dă testul și apoi îți 

spune care era lecția. ”  Vernon Law 
      La vârsta de 7 ani cea mai plăcută și mai importantă activitate este jocul , 

cu tot ceea ce presupune el: parteneri de aceeași vârstă, jucării, competiție. Școala – 
activitate plăcută și așteptată la început, tinde să ia locul jocului. Ca urmare, cei mai 
mulți copii își pierd interesul pentru învățătură, pentru lecții, iar temele zilnice nu sunt 
deloc pe placul micuților. 

   Noi, adulții, atât dascăli, cât și părinți, știm că nu se poate concepe o viață 
fără educație, fără școală, dar la 7 ani…e destul de greu de acceptat acest lucru. Prin 
urmare, am discutat cu elevii mei despre subiecte extrem de importante pentru vârsta 
lor : joaca și școala, despre cât de mult timp acordă zilnic acestor două activități și 
despre cum și-ar dori ei sa-și împartă timpul între aceste două activități. Bineînțeles 
că, în urma discuțiilor purtate , am ajuns la o concluzie pe care…pot să spun că am 
intuit-o. Copiii și-ar dori să se joace și la școală cu păpușile, cu jucăriile de pluș sau cu 
beyblade-uri, așa cum au făcut la grădiniță, să viziteze tot felul de locuri, să se 
organizeze competiții de orice fel .  

   Din punctul meu de vedere, elevii mei au și alte nevoi , diferite în funcție de 
copil, de mediul din care provine, de educația și condițiile de care a beneficiat până la 
intrarea în școală: să-și organizeze lucrurile în ghiozdan sau pe bancă, în funcție de 
cerințe, să se orienteze în pagină, să - și exprime în mod clar și concis părerile , să 
povestească oral diferite texte, întâmplări etc, să se îmbrace singuri. 

Având în vedere discuțiile avute, dar și observațiile făcute zilnic asupra  
comportamentului copiilor, mi-am dat seama că este nevoie de o schimbare. Copiilor 
trebuie să le placă la școală, să găsească un liant între viața lor de acasă, între nevoile 
specifice vârstei lor și activitatea școlară. Este  nevoie să ,,contopim” măcar pentru 
puțin timp viața copiilor  ( cu tot ce presupune ea -frământări, gânduri, preferințe, 
abilități etc.) cu școala. Trebuie ,,să aducem” la școală ,,lumea” copiilor, să-i pregătim 
pentru viața reală, să-i ajutăm să se folosească în situațiile practice de ceea  ce învață 
la școală. 

Pentru ca elevii de clasa I să învețe de plăcere lucruri  pe  care să le aplice în 
viața de zi cu zi este nevoie de o schimbare. Școala trebuie să se schimbe în funcție de 
elev, să desființăm bariera dintre activitățile plăcute copilului și cele impuse, să ne 
modelăm în funcție de nevoile fiecărui elev,astfel încât ,,beneficiarul” să se simtă în 
elementul său atât acasă, cât și la școală. 

 Dacă elevul vine cu plăcere la școală, dacă reușim să- l facem pe elev să vadă 
în dascălul său și în colegii săi niște ,,parteneri” care să-l ajute să-și formeze niște 
competențe absolut necesareîn viață, înseamnă că scopul acestui proiect a fost atins. 

    Obiective  
O1 : elevii să se îmbrace singuri într-un interval de timp dat; 
O2 : să formuleze întrebări și răspunsuri despre teme date; 
O3 : să se orienteze în spațiu; 
O4 : să-și organizeze lucrurile în funcție de anumite cerințe; 
 
    Unități de conținut 
    Unitatea 1 



 

 

,,Sănătatea – bunul nostru cel mai de preț”  
Păstrarea sănătății 
Bolile copilăriei și tratarea acestora 
Unitatea 2 
,,Meseria – brățară de aur” 

 Meseriile părinților 
 Viitoarea meserie a fiecăruia 

Unitatea 3 
,,Și eu sunt cetățean”  

 La cumpărături 
 Păstrez curat mediul meu de viață 

Unitatea 4 
,,Familia mea” 

 Drepturile și îndatoririle fiecărui membru al familiei 
 Cum ajut familia mea 

Unitatea 5 
,,La Paști”   

 Sărbătoarea și semnificațiile sale 
 La biserică 

 
Experiențe  de  învățare: 
Pentru a atinge obiectivele propuse, pentru a forma la elevi  comportamentele 

dorite ne vom folosi de nevoile exprimate de aceștia : ne vom juca cu păpușile, cu 
animăluțele de pluș, cu beyblade-urile.  

Vom lucra pe trei grupe , promovând astfel munca în echipă. Fiecare grupă se 
va folosi de materialele proprii pentru a exersa experiențe noi, pentru a învăța citit – 
scrisul cu ajutorul jucăriilor, al jocurilor. 

O1 :  să se îmbrace singuri; 
- elevii vor îmbrăca păpușile sau animalele de pluș cu diverse obiecte de 

îmbrăcăminte, conform unor indicații descoperite pe bilețele; 
- elevii se vor îmbrăca reciproc, în cadrul jocurilor de rol ( ,,De-a mama/ tata și 

copilul” , ,,La doctor”, ,,La magazin” , ,,Ne îmbrăcăm de sărbătoare” , etc) pe care le 
vor descoperi citind indicații scrise; 

- elevii se vor îmbrăca într-un interval de timp dat, câștigătorul fiind premiat; 
- elevii vor ,, îmbrăca” prin decupaj și asamblare diferite figuri de pe fișe;  
O2 : să formuleze întrebări și răspunsuri despre teme date; 
- elevii vor citi ( chiar și pe roluri)  păpușilor sau animalelor  de pluș texte 

scrise cu litere de mână sau de tipar , pe teme date; 
- elevii vor povesti prin intermediul ,,mascotelor” ( păpuși sau plușuri) 

membrilor celorlalte echipe textele citite; 
- elevii vor formula întrebări și / sau răspunsuri pe marginea textelor citite; 
- se vor organiza concursuri între cele 3 echipe, echipa câștigătoare primind 

cadou câte o jucărie din categoria dorită; 
- elevii vor compune în scris o rețetă de mâncare sănătoasă pentru păstrarea 

sănătății jucăriilor lor; 
- elevii vor citi etichetele unor produse, vor formula întrebări despre termenul 

de valabilitate, substanțele conținute, pretul etc. unor produse; 
O3 : să se orienteze în spațiu;  
- elevii vor vizita un cabinet medical, un magazin, o biserică ; 
- elevii vor discuta despre poziția diferitelor obiecte în spațiul vizitat, în 

funcție de anumite repere; 



 

 

- elevii vor amenaja în sala de clasă , cu ajutorul jucăriilor , un cabinet 
medical, un magazin , chiar și un cabinet de rugăciune, conform unor indicații precise 
( deasupra, în mijlocul, la marginea, în dreapta…, etc.); 

- elevii vor juca jocuri de rol în care se vor folosi de jucării așezate în funcție 
de indicații precise; 

- elevii vor completa o rețetă medicală, o listă de cumpărături, vor citi o 
rugăciune ; 

 O4 : să-și organizeze lucrurile în funcție de anumite cerințe;  
- elevii vor grupa diferite obiecte ( jucării, rechizite, articole de îmbrăcăminte ) 

în funcție de sarcini pe care le vor citi din diferite surse; 
- elevii își vor aranja ordonat și stabil anumite obiecte într-un spațiu din ce în 

ce mai mic, sub forma unui concurs între grupe; 
- elevii își vor pregăti ghiozdanul pentru o zi al căror orar îl vor citi singuri; 
- elevii vor participa la competiții între grupe , tema concursului  fiind o bună 

organizare a unor obiecte date, într-un timp dat ; 
De asemenea , la orele de matematică, științe ale naturii, educație plastică, 

educație muzicală, abilități practice, elevii vor exersa capacitățile de citit – scris ( 
respectiv citirea unor sarcini sau explicații , formulare de întrebări și răspunsuri 
referitoare la cele citite) ori de câte ori este posibil. 

Metode și procedee 
Pentru realizarea experiențelor de învățare  propuse se vor folosi 
metode diverse : citirea ( în lanț, în ecou, în gând, pe roluri etc.), povestirea, 

dramatizarea, jocul didactic, problematizarea, autodictarea, experimentul, exercițiul, 
munca în echipă, gândirea critică, etc.Se vor folosi atât metode tradiționale, cât și 
metode moderne, în funcție de specificul temei abordate. 

     Intervalul de timp 
- se va lucra după orele de curs, de două ori pe săptămână , în funcție de tema: 

câte jumătate de oră în două zile sau o oră într-o singura zi pe săptămână; 
- la orice oră de matematică, științe ale naturii, abilități practice – câte 5 – 10 

minute, ori de câte ori este nevoie; 
Evaluarea 
Evaluarea  competențelor dobândite se va face practic și în scris, folosind 

diferite tipuri de itemi care să indice măsura în care au fost  atinse obiectivele 
propuse,în funție de necesitățile identificate la fiecare participant  la proiect  . 

Se vor evalua  competențele  formate după fiecare unitate de învățare, dar va 
avea loc și o evaluare finală.  

Fiecare elev va avea câte un copăcel cu numele său, în care va adăuga floricele 
după fiecare unitate de învățare, în functie de rezultatele obținute la evaluarea 
formativă. Trunchiul copacului va fi adăugat  după evaluarea finală. Va fi declarat 
câștigătorul  activității și va plimi diplomă de expert în arta  cititului și scrisului  
copilul care va avea  copacul  cu trunchi  și cu cele mai multe floricele la sfârșitul 
perioadei  dedicate acestui  proiect. 

Evaluarea formativă se va face diferențiat , în funcție de nevoile identificate la 
fiecare dintre  elevi, și vor consta într-o ,,probă” practică și una  scrisă. Calificativul 
obținut  la cele  două  forme de evaluare  se va transforma în floricele pe care fiecare 
le va adăuga în copăcelul cu numele său, după cum urmează: Suficient – o floricică, 
Bine – două floricele , Foarte Bine  – trei floricele. 

Produsul final îl va reprezenta un portofoliu care va cuprinde câte o fișă pentru 
fiecare unitate studiată.  Fișele vor fi și ele concepute pe baza personajelor cu care a 
lucrat fiecare grupă. 

 Toate portofoliile celor trei grupe vor fi reunite într-un biblioraft.  
Evaluarea finală o va constitui proba aplicată de coordonatorii programului. În  

urma  acestei  evaluări elevii vor adăuga trunchiul copăcelului – de diferite culori și 



 

 

mărimi, în funcție de rezultatele obținute. Tot acum se va stabili și câștigătorul  
proiectului – expertul  în arta cititului și scrisului , care va primi diplomă și un 
premiu material .  

 
  



 

 

 
434. PROIECT DIDACTIC 

 
prof. FANU Ioana-Valentina 

înv. GRIGORAȘ Mihaela 
LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  
CLASA: I                                            
DATA:  
PROPUNĂTOR:  
SUBIECTUL  LECŢIEI: ,,Şi eu protejez natura!” 
FORMA  DE  REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL  LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi 
DISCIPLINE  INTEGRATE:  Matematică şi explorarea mediului 
         Arte vizuale şi abilități practice 
         Muzică și mișcare      
DURATA : 45 de minute 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Parcul localității 
 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
3.2. Realizarea unor experimente simple și rezolvarea de probleme non-

standard prin observarea unor regularități din mediul apropiat; 
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural 

și social.       
  
OBIECTIVE OPERATIONALE :  
O1- să enumere factorii poluanţi ai naturii; 
O2 - să identifice acţiuni şi comportamente care protejează şi ocrotesc natura; 
O3 - să propună soluţii pertinente pentru rezolvarea unor situaţii care impun 

decizii ecologice; 
O4 - să analizeze propriul comportament în raport cu situaţiile de viaţă ce 

presupun protecţia mediului; 
 O5 - să aplice reguli de comportare civilizata în cadrul grupului; 
 
STRATEGII DIDACTICE   
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, demonstraţia, 

exerciţiul, problematizarea, mozaicul, brainstormingul, cubul, turul galeriei. 
Materiale didactice: scrisoare, cub, pietre de diferite mărimi, acuarele, pensule, 

bol, simboluri, coli de hârtie. 
 
BIBLIOGRAFIE 

• Programa școlară pentru disciplina matematică și explorarea 
mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013. 

• Mîndru E., Borbeli L.,(2010)-Strategii didactice interactive, Editura 
Didactica Publishing House, București; 

• Silvia B., Gongea E., Ruiu G., Fulga M. (2002) - Metode interactive şi 
de grup - Ghid metodic, Editura Arves, București; 

• www. Didactic.ro 
 



 

 

SCENARIU DIDACTIC 
 

R. 
CR
T. 

SECVENŢEL
E INSTRUIRII 

CONŢINUTUL   INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEG
II  DIDACTICE 

EVALUARE 

 
 

Moment 
organizatoric 

Se așează elevii pe pături, în cerc, în apropierea pârâului Salcia, 
stabilirea liniştii şi asigurarea unei atmosfere propice pentru buna desfăşurare 
a activităţii. 

 

- conversaţia 
 

observarea 
comportamentului 
verbal şi non-verbal 

. 
Captarea 

atenţiei 
 Elevii primesc de la un trecător o invitaţie din partea autorităţilor 

locale de a participa la concursul ,,Mereu verde, mereu curat”.  
Pentru acest concurs vor trebui să găsească soluţii de combatere a 

poluării şi să realizeze  lucrări cu materiale din natură.  

- explicaţia 
- conversaţia 
- scrisoarea 

 

. 
 
 

. 

Anunţarea 
temei 

 
 
Prezentarea 

conţinutului şi 
dirijarea învăţării 

Se va anunţa tema activităţii ,,Si eu protejez natura” și se anunță 
obiectivele la nivelul de înțelegere al elevilor. 

 
Li se spune cuvântul ,,natură” şi li se cere să găsească alte cuvinte 

care pot fi asociate cu acest cuvânt. 
- ,,Spuneţi tot ceea ce vă trece prin minte când rostiţi cuvântul 

,,natură”? 
Elevii sunt solicitaţi să formuleze propoziţii dezvoltate care să 

cuprindă 2-3 cuvinte spuse de ei. 
Se prezintă elevilor un cub, pe ale cărui feţe sunt desenate sarcinile 

care trebuie îndeplinite: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, 
argumentează. 

Descrie: ,,Ce vezi în imagine?” 
Compară: ,, Cum sunt cei doi copaci? Se aseamănă între ei?” 
Asociază:,,La ce te gândeşti când vezi o poieniţă în care sunt 

gunoaie?” 
Analizează: ,,Priveşte acest pârâu şi spune cum arată?” 
Aplică: ,,La ce crezi că ar putea fi folosite aceste deşeuri?” 

-expunerea 
 
 
- 

brainstorming 
- explicaţia 
- conversaţia 
 
 
 
 
 
 
- cubul 
- munca în 

echipă 
- explicaţia 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evaluare orală 
 
 
 
 



 

 

 Argumentează: ,,Cum crezi că ar trebui să se comporte oamenii, 
copiii, pentru a ocroti natura?” 

    Elevii sunt împărțiți în 6 grupe  după  algoritmul numărătoarei şi li 
se dă numele de fluturaşi coloraţi în culorile de pe feţele cubului. Fiecare 
grup va analiza tema atribuită (câte o temă din cele şase prezentate mai sus) 
din perspective cerinţei formulate.  

    Liderul grupului sintetizează în faţa colectivului rezultatele / 
concluziile muncii în echipă. 

Activitatea de prezentare a răspunsurilor este susţinută de învăţătoare 
prin utilizarea cubului cu feţe colorate şi prin indicarea fiecărei feţe 
corespunzătoare întrebării la care se răspunde. 

 

demonstraţia 
- exerciţiul 
- 

problematizarea 
 
 
- mozaicul 
 

 
 
 
evaluare orală 

 Realizarea 
feedback-ului 
 

Se cere elevilor ca, pe grupe, să realizeze cu ajutorul pietrelor pe care 
le au 

    dispozitie  și pe care le vor picta, o lucrare colectivă, având ca temă 
,,Comorile naturii”. 

Li se explica modul de a picta pe piatră ,sugerându-le și câteva 
modalități de realizare. Unii dintre ei vor picta, altii vor îmbina 

pietrele 
creând o imagine,  sau un peisaj. 
Lucrările sunt expuse în parc, creându-se o „galerie” a produselor, 

pentru a fi evaluate. Pentru a-și exprima aprecierea pentru fiecare din lucrăril 
realizate, fiecare evaluator selectează dintr-un set de simboluri simple 
(feţişoare zâmbitoare: ,,, ) simbolul care exprimă aprecierea proprie. 

 

- turul 
galeriei 

- munca în 
grup 

- conversaţia  
- 

brainstormingul  
 
- pietre 
- acuarele 
- pensule 
- bol 
- simboluri 

 
 
evaluare practică 

. 
Încheierea 

lecției 
Se iniţiază o discuţie colectivă cu privire la rezultatele evaluării.  
- Ce credeţi că am putea face să protejăm natura? 
- Formulaţi câte un mesaj pentru a preveni poluarea naturii!  
Se notează mesajele şi se anunţă intenţia de integrare a lor într-o 

scrisoare deschisă pe care învăţătoarea o va trimite, în numele copiilor, 
autorităţilor locale si participarea la concursul initiat.  

În încheiere, elevii interpretează cântecul „Prietenii naturii”. 

- conversaţia  
- exercițiul 
 
 

 
 
aprecieri verbale 



 

 

435. PROIECT DE LECŢIE 
 

Mînzicu Simona Valentina 
Liceul Teoretic “Șerban Vodă”Slănic 

 
            UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic “Șerban Vodă”Slănic 
           DATA: 03 Martie 2015 
           CLASA: Pregătitoare  
           PROPUNĂTOR: Mînzicu Simona Valentina 
           ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare 
           DISCIPLINA: Dezvoltare personală 
           UNITATEA TEMATICĂ: “Primăvară, bun venit!” 
           SUBIECTUL: ” Trăire şi manifestare emoţională / Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, 
furie” 
           FORMA DE REALIZARE : activitate integrată (DP, MEM, CLR, MM, AVAP) 
           TIPUL LECŢIEI: formare de abilităţi şi atitudini 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite 
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 
 
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

a) cognitive : 
OC1 - să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali; 
  OC2 - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 
OC3 - să identifice propriile emoţii în diverse situaţii; 
OC4 - să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională. 

b) psiho-motorii : 
OPM1 - să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 
OPM2 - să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 

c) afective : 
 OA1 – dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de colegi şi lecţie pe toată durata orei ; 
 OA2 – stimularea participării active în desfăşurarea scenariului didactic ; 
 
    RESURSE: umane – 17 elevi 
                          temporale -  45 minute  
 
     STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, jocul, exprimarea corporală ; 
b) Mijloace didactice : imagini cu persoane care exprimă diferite trăiri emoţionale 

(bucurie, furie, tristeţe, teamă), cutii personalizate, baloane, cartonaşe cu stări 
emoţionale, carioci, calculator ; 

c) Forme de organizare : frontală,  individuală; 
      BIBLIOGRAFIE: 

• ***Curriculum Naţional- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012; 
• ***Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici “ – 2012; 
• Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003 
• Breben, Silvia, ,,Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi 

şcolară mică”, Ed. Reprograph, Craiova, 2010 
  



 

 

 

Momente le 
lecţiei 

C. s. OB.                    Elemente de conţinut Metode Mijloace Forme de 
organizare 

Evaluare 

 
1. Moment 
organizato 
ric 
(1min.) 

   
 Se asigură un climat educaţional favorabil. 

    

 
2. Captarea 
atenţiei 
(4min.) 

 
CLR 
1.1 
1.2 
 

 
OC1 

 
Activitatea va fi deschisă printr-o conversaţie 
despre luna MARTIE și despre  
SĂRBĂTORILE LUNII MARTIE. 
Se poate aplica brainstormingulpornind de la 
anotimpul PRIMĂVARA. 

 Se va purta un dialog cu elevii despre: 
 
- Ce este  o floare?  Când se oferă flori? 
- Cui se oferă flori?  Ce semnificaţie au ele? 
 

 Întrebarea  prin care se urmărește 
declanșarea unui comportament pozitiv 
este: 

-Cum dăruim o floare?  
Modul în care se dăruiește o floare. 

 
conversaţia 
 

 
Carte de 
pove şti 

 
frontală 

 
aprecieri  
verbale 

 
3.Anunţarea 
subiectului şi a 
obiective lor 
urmărite 
(1min.) 

   
 Pe parcursul acestei ore va trebui să   

  participaţi cu mult interes, deoarece: 
      Vom învăţa să recunoaştem emoţiile,să 
denumim emoţii ,să interpretăm emoţiile ,vom 
învăța să ne comportăm frumos; 
      Vom învăța să dăruim corect o floare. 
 

 
explicaţia 

  
frontală 

 



 

 

 
4.Formarea de 
abilităţi şi 
atitudini 
(20min.) 

 
DP 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DP 
2.1 
AVAP 
1.1 

 
OC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
OPM1 

 
 Se alege de fiecare elev un cartonaş 

(fiecare cartonaş reprezină o imagine cu o 
emoţie) 

 Se cere copiilor să identifice emoţia 
persoanei din imagine "Cum crezi că se 
simte?" 

 Cum credeți că se simte o persoană care 
nu primește flori?Dar una care primește? 

 
  Se încurajează copiii să găsească posibile 

explicaţii pentru modul în care se simte 
persoana respectivă "Ce crezi că s-a 
întâmplat?", "De ce e bucuros /furios/trist/ 
îi este teamă?" 

 
 
         Jocul " Cutiuţa cu surprize " 
- Se solicită copiilor să extragă din cutiuţă 

un bileţel (este redată o faţă bucuroasă sau 
tristă). 

- Pe rând, fiecare copil îşi va exprima verbal 
o bucurie sau o supărare, apoi o vor 
simboliza grafic prin desen. Desenele 
astfel realizate vor fi expuse pe două 
planşe reprezentative. 

 
        Jocul ,,Mimează” 
- Se dă citire unor situaţii şi se îndeamnă 

copiii să mimeze situaţiile cum pot ei mai 
bine. 

 
 
     Lista de situaţii:  

 
conversaía 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exprimarea 
corporală 
jocul 

 
cartonaşe cu 
stări 
emoţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cutie 
cartonată 
carioci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuală 

 
observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică 
aprecieri 
verbale 
 



 

 

 
  

1.Ai primit un bughet de flori. 
2. Ai căzut şi te doare foarte tare piciorul. 
3. Ţi-ai pierdut ochelarii. 
4. Vă serbaţi ziua de naştere într-un loc de 
joacă 
5. Doamna învăţătoare îţi dă multe fişe de 
lucru. 
6. Mâine mergeţi în excursie la munte. 
7.Ai primit  cadou un tort de ciocolată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Obţinerea 
performanţei  
(10min.) 

 
DP 
1.1 
2.1 

 
OC4 
OPM2 

    Băieții vor dărui flori 
 Se vor prezenta obiceiuri din alte zone 

ale țării 

 
conversaţia 
jocul 
explicaţia 
 

 
baloane 
carioci 
 
 
 

 
frontală 
individuală 
 

 
observarea 
sistematică 
aprecieri 
verbale 
 

 
6.Activităţi în 
completare 
(8min.) 

 
MM 
3.2 
 

 
 

 
 Se încheie activitatea în voie bună  

 prin dans. Copiii şi învăţătoarea formează un 
cerc şi dansează în funcţie de ceea ce 
transmite muzica. Melodiile alternează de la 
cea lentă, romantică, la cea veselă şi ritmată. 
 

 
conversaţia 
exprimarea 
corporală 

 
calculator 

 
frontală 

 
aprecieri 
verbale 

7.Încheierea  
activ.(1 min.) 

  Se fac aprecieri globale şi individuale  
cu caracter motivant privind participarea 
elevilor la lecţie;  
 

    



 

 

 
436. MICI ELEVI, DAR MARI ACTORI… 

 
Prof. înv.primar,  Grecu Eliza Carolina 

Școala Gimnazială ”Mihai Codreanu” Iași 
                            
Teatrul! Ce tânăr e bătrânul teatru de peste două  milenii! Și atunci cu acompaniamentul 

fluierului de trestie , actorii îmbrăcați în piei de țap făceau oamenii să se bucure sau să plângă și, 
mai ales să spere, să fie mai buni, mai cinstiți, mai curajoși. Și, înfruntând veacurile, teatrul a 
îmbătrânit. Nu l-a descurajat nici circul, nici sportul, mai târziu nici filmul, și apoi nici cel mai 
vajnic dintre ”concurenții” săi, televizorul. 

 Dintre toate artele se poate spune că teatrul și muzica se materializează într-o operă de artă, 
rezultată din procesul muncii de creație la care participă mai mulți factori. 

 Prin spectacol, elevii își manifestă și dezvoltă aptitudinile, capătă încredere în forțele 
proprii.  Prin teatru elevii pot fi cunoscuți și sub aspectul personalității pe care și-o pot forma și 
desăvârși. Copiii sunt foarte interesați să realizeze spectacole, simt nevoia să fie apreciați prin 
aplauze din partea colegilor și părinților.   

 Întotdeauna spectacolul a fost însoțit de muzică, aceasta fiind mobilizatoare și susținătoare a 
actelor de voință și de caracter. Având un rol însemnat în educarea moral-cețățenească și patriotică, 
muzica alături de prietenul ei, teatrul, are și o funcție educativă. O carte de teatru se citește cu ochii 
minții, ca și cum ai vedea un spectacol.  

 Teatrul și muzica fac parte astăzi din bucuriile vieții noastre spirituale.   
Rolul teatrului este acela de a fi prietenul copiilor, părinților și al cadrelor didactice.  

Cântecul și piesa de teatru stau la baza muncii artiștilor-amatori – elevii.   
 Teatrul este arta care apropie sufletele și le amplifică vibrația. 

 

   
 

  



 

 

 

   
 

   
 

 
437. STRUCTURAREA ITEMILOR DE TIP „ PISA” 

 
Prof. inv. primar Popa Mihaela Alina 

Seminarul Teologic Ortodox „ Sfantul Ioan Gura de Aur” Slobozia 
 

            Itemii de tip „ PISA” pornesc de la o situatie- problema, iar itemii sunt structurati diferit, sub 
forma de intrebari.Acestia sunt întotdeauna contextualizaţi, făcând trimitere la viaţa reală. Accentul 
se pune pe formarea de competenţe, rezolvările vizând concomitent cunoştinţe, deprinderi, abilităţi 
şi atitudini, în proporţii variate de la un item la altul. 
            Exemplu de itemi tip „ PISA”: 
            CLASA a II a 
            C.L.R. 

 
Legenda curcubeului 

             Cu mult timp în urmă, la începutul timpurilor, culorile lumii s-au certat. Fiecare dintre ele 
pretindea că era cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai importantă, cea mai folositoare, cea mai 
iubită. 
            Verdele spuse: “Uitati-vă la iarbă, frunze şi copaci. In mod evident vedeti şi voi că sunt cea 
mai importantă culoare. Sunt culoarea vietii şi a speranţei. Uitaţi-vă în jur şi o să vedeţi că sunt 
peste tot”. 
            Albastrul l-a întrerupt şi exclamă: “Gândiţi-vă la cer şi la mare. Apa stă la baza vieţii şi fără 
mine nu ar exista cerul albastru. Fără mine nu ar exista nimic!” 



 

 

           Galbenul râse: “Eu sunt luminos şi cald, iar tu eşti atât de serios. De fiecare dată când te uiţi 
la o narcisă galbenă sau la o floarea-soarelui zâmbeşti. Soarele, luna şi stelele sunt galbene, 
frumuseţea mea este atât de evidentă încât oricine mă vede rămâne uimit.” 
            Portocaliul începu să se laude: ” Eu sunt culoarea mâncărurilor sănătoase ce dau putere. 
Morcovul, portocala şi dovleacul au multe vitamine. Şi atunci cănd portocaliul umple cerul, la 
răsărit sau la apus, frumuseţea mea este atât de evidentă încât toţi cei ce mă văd se opresc să mă 
privească cu admiraţie şi uimire.” 
          Ei bine, Rosul începu să strige: “Eu sunt conducătorul întregii vieţi. Sângele este roşu şi 
sângele înseamnă viaţă. Eu sunt culoarea pasiunii şi a iubirii.” 
         Violetul se ridică în picioare şi era foarte înalt. El vorbi dând foarte multă importanţă spuselor 
sale: “Eu sunt culoarea imperiala şi a regilor. Oamenii puternici întotdeauna m-au ales pe mine 
deoarece eu sunt culoarea puterii şi a înţelepciunii.” 
        La sfârşit, cu o voce joasă şi timidă, Indigoul spuse: “Cu greu mă observaţi, însă deşi sunt 
tăcut, fără mine nu aţi fi nimic. Aveţi nevoie de mine pentru echilibru şi contrast şi pentru linişte 
interioară.” 
          Argumentarile au continuat, fiecare culoare în parte lăudându-se, ridicându-se în slăvi şi 
certându-se. Fiecare în parte considera că este perfecţiunea întruchipată. În timp ce se certau din ce 
in ce mai tare, un fulger puternic lumina cerul. Începu să tune şi să plouă cu găleata. Culorile 
tremurară de frica şi se strânseră în braţe pentru a se linişti şi proteja una pe alta. 
         Apoi Ploaia începu să vorbească: “Voi, culorilor, sunteţi atât de nesăbuite. Vă certaţi care este 
cea mai bună, fiecare încercând să fie deasupra celorlate. Nu înţelegeţi că fiecare în parte aţi fost 
făcute cu un scop special,  fiecare este unică şi diferită? Luaţi-vă de mâini şi urmaţi-mă!” 
         Făcând ce le spuse Ploaia, culorile se apropiară şi se luară de mâini. “De acum încolo”, zise 
ploaia, “când plouă, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului într-un superb semicerc 
colorat. Curcubeul va fi un semn al păcii şi al speranţei.” 
          Astfel, oameni buni, de fiecare dată când ploaia curaţă pământul, căutaţi un curcubeu pe 
întinsul cerului. 
         Când apare, ţineţi minte că fiecare dintre voi este special. 
         Lăsaţi culorile curcubeului să vă reamintească să vă apreciaţi pe voi înşivă şi pe cei din jur! 

  
Intrebarea 1-Legenda curcubeului 
      De ce s-au certat culorile? 

A- Isi doreau un loc special pe cer; 
B- Fiecare pretindea ca e cea mai buna, cea mai frumoasa, cea mai importanta, cea mai 

folositoare si cea mai iubita; 
C- Erau suparate pe ploaie; 
D- Nu se apreciau una pe cealalta. 

 
Intrebarea 2- Legenda curcubeului 

       Enumerati motivele pentru care Portocaliul se simtea importanta: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Intrebarea 3-Legenda curcubeului 
        ‘’Apoi Ploaia începu să vorbească: Voi, culorilor, sunteţi atât de nesăbuite. Vă certaţi care este 
cea mai bună, fiecare încercând să fie deasupra celorlate. Nu înţelegeţi că fiecare în parte aţi fost 
făcute cu un scop special,  fiecare este unică şi diferită?’’ 
          Pornind de la fragmentul de mai sus, argumentati de ce Ploaia considera ca fiecare culoare e 
speciala: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
Intrebarea 4- Legenda curcubeului 
Ce culoare  ti-ai dori sa fii? De ce? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

438. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
„IUBIM ȘI RESPECTĂM OBICEIURILE ȘI TRADIȚIILE” 

 
Baciu Ana-Maria 

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia 
 
 Elaborarea unui proiect de parteneriat educațional presupune atât documentare științifică, cât 

și creativitate și inventivitate. De ceva vreme se tot vorbește despre promovarea obiceiurilor și 
tradițiilor mai ales în rândul tinerilor și a copiilor. Prin intermediul acestui proiect educațional 
urmărim apropierea școlarilor mici de tradiționala Românie, cultivarea simțului pentru frumoasele 
și sublimele obiceiuri. Colaborarea a două școli care provin din medii sociale diferite (urban și 
rural) va deschide ochii și mintea celor mici spre noi perspective de a privi și cunoaște lumea, 
ridicându-le, totodată, o multitudine de întrebări: Ce înseamnă trecut? Cum era lumea și oamenii în 
trecut? Cum va arăta viitorul?  

 Tradițiile și obiceiurile sunt cele care ne aproprie ca oameni, ca personalități și ne conferă o 
identitate. Copiii sunt cei care le înfrumusețează, le dau valoare, de aceea este evidentă importanța 
pe care ar trebui să o aibă într-o școală, indiferent de mediul în carse desfășoară activitatea 
didactică. 

 Proiectul educațional conceput conform metodologiei, urmărește un scop precis și obiective 
realizabile, concrete, având o deosebită importanță pentru dezvoltarea optimă a elevilor, pentru 
formarea unei personalități creatoare. 

 

 
 
MOTTO: „Un popor fără tradiții este un popor fără viitor!” 
Alberto Lleras Camargo 
 
Inițiatori:  prof. înv. primar BACIU ANA-MARIA 
  prof. înv. primar PETRUSE ALEXANDRA 
prof. înv. primar  SAV PARASCHIVA MARIANA 
  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Alberto+Lleras+Camargo


 

 

ARGUMENT 
 
Elemente constitutive ale specificului inconfundabil cu care poporul român se legitimează în 

fața lumii, tradițiile noastre vin de demult și-și cer dreptul de a fi, dacă nu îmbogățite, măcar 
preluate si transmise în caratele lor de frumusețe si expresivitate. A intrat în obișnuință o afirmație 
de genul ,,românii au cel mai bogat folclor din lume”, fie că este vorba de cel muzical, coregrafic, 
literar sau al obiceiurilor. Având în vedere starea de lucruri care se perpetuează în județul nostru, ne 
întrebăm și întrebăm la rându-ne dacă și copiii copiilor noștri se vor mai putea mândri să facă o 
asemenea aserțiune. De ce? Pentru că tradițiile, de toate felurile, ca expresie a ființei noastre 
naționale, au intrat într-un con de umbră care se îngroașă pe zi ce trece, urmare firească a 
dezinteresului și uitării la care sunt sortite într-o societate, cum e cea românească, preocupările 
spirituale fiind, prin forța împrejurărilor, marginalizate. Atât Alba Iulia, cât și Sălciua sunt locuri cu 
tradiții și cu o paletă istorică bogată, care merită să fie cunoscute de copii și prin prisma obiceiurilor 
locale. 

Anul acesta dorim să ne arătăm interesul și grija față de tradițiile și obiceiurile românești, 
evidențiind grupuri de copii ce ne vrăjesc sufletele cu succesul glasurilor, cu portul si dansul 
popular sălciuan, reînviind cu puritate colindele străbune, cunoscând și transmițând multele din 
obiceiurile românești date spre uitare. 

Tradițiile nu trebuie lăsate să moară sub cenușa timpului. Proiectul de parteneriat va avea in 
vedere acest aspect al valorificării tradițiilor, al preluării și transmiterii lor, daca vrem ca și 
generațiile care vin să înțeleagă că „veșnicia s-a născut la sat”, că fără aceasta zestre de gândire și 
simțire nu mai suntem noi. 

 
SCOPUL 

 Familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii 
acestor locuri; 

 Cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din această zona folclorica; 
 Stimularea curiozității și interesului  față de tradiții  și obiceiuri, prin implicarea în 

organizarea și realizarea unor activități atractive și accesibile; 
 Amenajarea unui colț cu obiecte de arta populară; 
 Interpretarea unor dansuri populare din aceasta zonă. 

 
COMPETENȚE  

o Cultivarea dragostei pentru tradițiile și obiceiurile acestor zone; 
o Conștientizarea necesității de a cunoaște și transmite valorile păstrate de-a lungul timpului; 
o Educarea copiilor în sensul păstrării tradițiilor și obiceiurilor; 
o Antrenarea copiilor în activități menite să contribuie la preluarea și transmiterea tradițiilor și 

obiceiurilor; 
o Vizitarea unor ateliere, muzee, care contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre folclor; 
o Informarea copiilor despre necesitatea cunoașterii, păstrării și transmiterii tradițiilor din 

generație în generație; 
o Educarea copiilor in spiritul păstrării și transmiterii folclorului românesc.           

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 Să denumească/identifice elemente locale specifice (obiective socio-culturale, economice, 
istorice, religioase); 

 Să precizeze semnificația unor evenimente (tradiționale,culturale, istorice, religioase); 
 Să manifeste încredere, sinceritate, curaj, în raport cu sine și cu ceilalți; 
 Să precizeze numele țării de origine, al localității natale și să-și cunoască domiciliul; 
 Să precizeze numele capitalei țării; 
 Să recunoască însemnele țării (steag, stema, imn) și să manifeste respect față de acestea; 
 Să exprime atitudini pozitive față de țară și popor; 



 

 

 Să descrie evenimente importante (tradiționale, culturale, istorice, religioase); 
 Să respecte tradițiile culturale naționale și minoritare; 
 Să participe afectiv la sărbătorile laice și religioase ale familiei și ale comunității; 
 Să îmbrace portul popular în cadrul diferitelor evenimente; 
 Să contribuie la amenajarea unui colț cu obiecte de artă populară; 
 Să cânte individual și în grup cântece legate de sărbătorile calendaristice și din folclorul 

românesc; 
 Să execute pași de baza din dansul popular sălciuănesc. 

RESURSE PROIECT 
 
RESURSE UMANE 

 Prof. înv. primar Sav Paraschiva Mariana de la Școala Primară Sălciua de Jos; 
 Prof. înv. primar Baciu Ana-Maria și Petruse Alexandra de la Școala Gimnazială „Vasile 

Goldiș” Iulia; 
 elevii claselor pregătitoare, a II-a și a IV-a de la Școala Primară Sălciua de Jos; 
 elevii clasei I C Step by Step de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Iulia; 
 Reprezentanți ai comunității locale, Ansamblul folcloric „Cântul Sălciuan”, părinți dornici 

să susțină ideile proiectului.  
 
RESURSE TEMPORALE 
Durata proiectului: noiembrie – iunie 
 
RESURSE FINANCIARE 

 Sponsorizări; 
 Donații; 
 Contribuție părinți. 

 
RESURSE DE SPATIU 

 Școala Primară Sălciua de Jos; 
 Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Iulia; 
 Muzeul Unirii; 
 Căminul Cultural Sălciua; 
 Muzeul satului „Valer Butură” Sălciua. 

 
RESURSE MATERIALE 

 Informaționale: cărți, pliante, reviste, casete video, audio, filme; 
 Auxiliare: costum popular autentic, tindee (prosoape țărănești), farfurii vechi, diferite 

obiecte populare, materiale diverse pentru obținerea unor lucrări practice.  
  
MONITORIZARE 
Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe munca efectiva cu 

copiii și pe o riguroasa documentare științifică. 
Prin seriozitate, perseverență, implicare activă, control, îndrumare nemijlocită, vom urmări 

realizarea obiectivelor propuse cu accent pe conținut și pe calitatea muncii. 
 
REZULTATE SCONTATE 
În derularea acestui proiect scontăm: 

 O informare riguroasă a copiilor și o implicare directă în prețuirea și transmiterea tradițiilor 
și obiceiurilor din aceasta zonă folclorică; 

 Finanțarea acțiunilor de către instituțiile externe si cele implicate, sponsori, părinți; 
 Organizarea unor acțiuni comune cu copiii în locații diferite.  

 



 

 

MEDIATIZARE 
 Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral, Comisiei Metodice, Sesiunii de 

Referate si Comunicări Științifice; 
 Analiza periodică a etapelor; 
 Organizarea de expoziții cu materiale obținute sau confecționate în cadrul acestui proiect. 

 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Bunăiașu Claudiu Marian, Elaborarea și managementul proiectelor educaționale, 
Editura Universitară, București, 2012, pp. 90-111. 

2. Butură Valer, Cultură spirituală românească, Editura Minerva, București, 1992, pp. 
28-29. 

3. Butură Valer, Povestiri din Munții Apuseni, Ediție îngrijită de Daniela Floroian, 
Editura Altip, Alba Iulia, 2010. 

4. Sav Ana-Maria, Sălciua – vatră folclorică, lucrare de licență, Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, manuscris, 2017, pp. 114-131. 

 
  

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA DATA/PERIOADA RESPONSABILI 

 NOI ȘI OASPEȚII NOȘTRI 
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU 
PREZENTAREA PARTENERILOR 
EDUCATIVI 

Noiembrie Prof. înv. primar Baciu 
Ana-Maria 
Prof. înv. primar Petruse 
Alexandra 
Prof. înv. primar Sav 
Paraschiva Mariana 

 COLINDUL LA ROMÂNI-PREZENTAREA 
UNOR COLINDE ȘI LEGENDE LOCALE 
ȘEZĂTOARE – ABILITĂȚI PRACTICE  
„GHERGHEFUL” 

Decembrie  Prof. înv. primar Baciu 
Ana-Maria 
Prof. înv. primar Petruse 
Alexandra 
Prof. înv. primar Sav 
Paraschiva Mariana 

 VIZITA LA MUZEUL UNIRII DIN ALBA 
IULIA- DESPRE PĂSTRAREA 
TRADIȚIILOR 

Martie Prof. înv. primar Baciu 
Ana-Maria 
Prof. înv. primar Petruse 
Alexandra 

 ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ SĂ JUCĂM – 
DESPRE PĂSTRAREA PORTULUI ȘI A 
DANSULUI POPULAR DIN SĂLCIUA 

Mai Prof. înv. primar Sav 
Paraschiva 
 

 SATUL ROMÂNESC ÎNTRE TRECUT 
ȘI PREZENT - VIZITA LA MUZEUL 
SATULUI „VALER BUTURĂ”- SĂLCIUA 

Iunie  Prof. înv. primar 
Baciu Ana-Maria 

Prof. înv. primar 
Petruse Alexandra 

Prof. înv. primar 
Sav Paraschiva Mariana  



 

 

 
439. PROIECT EDUCAȚIONAL 

ȘCOALA DE VARĂ 
,,LECTURĂ ȘI CUNOAȘTERE” 

 
Înv. Peneș Viorica 

Școala Gimnazială Tichilești , jud. Brăila 
 
ȘCOALA DE VARĂ 
,,LECTURĂ ȘI CUNOAȘTERE” 
Perioada de derulare 27 iunie – 8 iulie 2016 
Argument  

                  La vârsta copilăriei, poveștile și desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vieții 
afective a copilului. În această etapă de varstă se fixeaza principalele valori și modele de viață, iar 
copilul se identifică cu personajul care corespunde  modelului educațional existent. Personajele din 
basme ne însoțesc în anii copilăriei și ne oferă modele de urmat în viața adultă. 
                 Poveștile joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul 
poveștilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viață în afara contextului familial. 
Prin lupta dintre bine si rău și situatiile conflictuale întâlnite, copilul învață strategii de viață, 
descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușește comportamente sociale pozitive. Fară a 
fi obligat să treacă printr-o experiență negativă, copilul poate învața astfel să descopere lumea din 
jur, oamenii și modul în care aceștia acționează în diferite situații de viață. Multe dintre poveștile 
pentru copii semnalează, la nivel metaforic, lupta dintre bine și rău, identifică principalele tipologii 
comportamentale, precum și modul în care anumite situatii concrete de viață își pot găsi rezolvarea. 
Basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de copii, începând 
din primii ani ai copilăriei și până aproape de adolescență. Valoarea instructiv-educativă a basmelor 
este deosebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor 
afective, la formarea trăsăturilor de voință și caracter, la formarea personalității copiilor. 
        Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se 
ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie 
îndrumat și supravegheat de școală și familie. 
      „Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.” Dacă vom ști să trezim 
interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește 
generații care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea 
orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor, căci, așa cum 
spunea Miron Costin: 

   „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul 
cărților”. 

Institutia organizatoare:  
       Şcoala Gimnazială Tichilești, jud.Brăila 
Parteneri: 
Inspectoratul Şcolar Județean Brăila 
Primăria Tichilești 
 
Coordonatori proiect: 
 Înv. Peneș Viorica 
 Înv. Crăciun Constantin 
Grup țintă: 
Direcți: elevii claselor I Bși a II –a B, învățători ; 
Indirecți: părinţi, cadre didactice, comunitatea locală 
SCOP 



 

 

           Stimularea implicării  copiilor în activităţi recreativ-instructive,  promovarea şi 
valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea unor alternative real-
educative de petrecere a timpului liber . Promovarea lecturii specifice vârstei micii școlarități. 

Obiective: 
1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, 

dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;  
2. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului 

liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări, ); Implicarea elevilor în 
activităţi ce contribuie la formarea deprinderii de informare- documentare, lecturare.  

3. Participarea  la jocuri de rol şi dramatizări inspirate din opere literare cunoscute          
specifice vârstei micii școlarități pentru dezvoltarea curajului și creșterea stimei de 
sine; 

4. Plasarea datelor însușite  prin vizitarea locurilor natale ale marilor scriitori români 
(Eminescu, Creangă, Sadoveanu) și vizitarea muzeelor de literatură; 

5. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, 
dar şi cu sine însuşi prin povestiri orale, recitări, dramatizări, jocuri de rol; 

6. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea opiniei 
proprii despre personajele îndrăgite; 

7. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 
acceptare, negociere, colaborare, solidaritate; 

8. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului și atragerea de fonduri 
pentru finanțarea acestuia; 

Resurse: 
1. Umane: 

• Cadre didactice :profesori, învăţători,directori); 
• Elevi ai claselor I B și II B; 
• Familiile elevilor participanţi; 
• Reprezentanţi ai conducerii locale; 
• Comunitatea locală. 

2. Materiale: 
Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, hârtie 

colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, creioane, markere, 
videoproiector , cărți de povești scrise de Ion Creangă, volume de poezii scrise de Mihai Eminescu, 
cărți scrise de Mihail Sadoveanu, calculator,  imprimantă, cameră foto digitală, afişe,  
broşuri,diplome pentru elevi . 

3. Financiare: 
• Sponsorizare de către Primăria locală 
• Contribuţii ale părinţilor elevilor participanţi; 
• Sponsorizări locale. 
• Implicarea conducerii școlii 

4. Spatiale: 
• Sala de clasă; 
• Sediul CDI al şcolii; 
• Laboratorul de informatică; 
• Muzee – Casa memorială Ion Creangă,Muzeul Ion Creangă, Casa memorială 

Mihail Sadoveanu, Parcul Copou din Iași , Muzeul Mihai Eminescu din Iași , 
Palatul Culturii din Iași . 

 
     TIPURI  DE activități: dialogată, dirijată, bazată pe activitatea elevilor, frontală, pe 

echipe, individuală, expozitivă, artistică,  
      Rezultate așteptate: 



 

 

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: 
 Participarea a unui număr de 30 de copii din cadrul şcolii  la programul Şcolii de Vară; 
 Conștientizarea elevilor și părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copii 

Introducerea lecturii în programul zilnic al elevului și dirijarea alegerii poveștilor adecvate 
vârstei ; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în situaţii diferite de relationare; 
 Initierea elevilor  în colectarea materialelor necesare organizării activităților 

extracurriculare, cultural artistice pentru formarea abilităților de citire fluentă și conștientă ; 
 Formarea la elevi a deprinderilor de frecventare  a bibliotecilor pentru documentarea în 

situații diferite de învățare; 
 Plasarea cunoștințelor și datelor biografice ale unor scriitori cunoscuți – Eminescu , Creangă 

, Sadoveanu – la locurile natale ale acestora și muzee specifice; 
 
ACTIVITĂȚI PROPUSE SPRE DESFĂȘURARE 
 

NR
. 

CR
T. 

ACTIVITĂȚI LOCUL DE 
DESFĂȘURAR
E 

PERIOADA 

  ,, Lumea poveștilor,, Mini-dramatizări după texte la alegere, regia, 
scenariul şi costumaţia la alegerea elevilor; recitări de poezii 
îndrăgite, povestirea unor texte cunoscute, dirijarea în completarea 
unor fișe de lectură, prezentarea unor date biografice ale unor 
scriitori români, poezii cântate și cunoscute de elevi,etc.  

CDI –ul școlii  
Sala de clasă 

27 iunie 
2016 

 ,,Magia poveștilor,, - vizionarea poveștilor solicitate de elevi sau 
cele studiate în ciclul primar- ,, Amintiri din copilărie,, ,, Dumbrava 
minunată,, ,,Făt Frumos din lacrimi,,; vizionarea unor documentare 
despre scriitori români cunoscuți. 

CDI-ul școlii 28 iunie 
2016 

 ,, Atelierul poveștilor,, - activitate plastică – scene din poveștile 
cunoscute, tematica poeziilor lui Eminescu. 
     Confecționarea unor măști ale personajelor cunoscute din 
poveștile lui Ion Creangă . 
    Proverbe , zicători , snoave selectate din povești , învățături ale 
poveștilor sau basmelor citite. 

Sala de clasă 29, 30 iunie 
2016 

 ,,Carnavalul personajelor din povești,, - identificare cu personajul 
îndrăgit , costumatie, replici, manifestări identice, exprimarea 
opiniilor proprii, joc de rol, mimică, pantomimică,caracterizarea 
unui personaj prezent la activitate  

Sala de clasă 
CDI-ul școlii 

1 iulie 2016 

 ,, Călătorie în lumea poveștilor,,  
Excursie tematică la Casa memorială  Ion Creangă, Muzeul Ion 
Creangă, Muzeul Mihai Eminescu, Parcul Copou din Iași, Grădina 
Botanică din Iași, Casa memorială Mihail Sadoveanu; 

Iași , Târgu 
Neamț, Piatra 
Neamț , Cheile 
Bicazului. 

4,5,6 iulie 
2016 

 Evaluare și diseminare proiect  
       Expoziții cu lucrările elevilor-desene, picturi, măști, poezii , 
fișe de lectură, proverbe –zicători din povești,  fotografii din 
excursie ; 
       Realizarea unui raport final al proiectului și a unui CD cu 
fotografii de la toate activitățile desfășurate; 
       Publicarea unui articol în revista școlii; 
       Prezentarea proiectului Școala de vară ,,Lectură și 
cunoaștere,, în prima ședință a comisiei metodice a învățătorilor. 

Sala de clasa, 
CDI,  

7,8 iulie 
2016 

 



 

 

Notă: activităţile propuse pot fi  completate sau chiar înlocuite, dacă elevii vor veni cu 
solicitări comune pentru alte activităţi pe care şi le doresc foarte mult. 

Buget alocat 2.000 lei din sponsorizări locale și completare din contribuția părinților. 

 

 
 

  



 

 

 
440. SIGURANȚA PE INTERNET 

 
Prof.înv.primar Șomitcă Ana Maria 

Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Broșteni ,Suceava 
 
Titlul activităţii educative : Siguranţa pe internet 
Grup țintă : elevii clasei  a IV-a 
Scopul lecţiei : Conştientizarea şi promovarea principiilor unui Internet  mai sigur. 
Obiective: 

 Să cunoască riscurile și beneficiile utilizării internetului; 
 Să cunoască regulile jocurilor pe telefon și calculator în rețea; 
 Familiarizarea cu anumite concepte referitoare la siguranța pe Internet. 

Metode şi procedee didactice.:  explicaţia, jocul didactic. 
Mijloace de învăţământ: telefoane,calculator, videoproiector ,surse web:http://sigur.info.ro 
Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat sub forma unui joc interactiv .Tema pusă în 

discuție ,,Care este jocul preferat pe telefon/tabletă? ``S-au stabilit regulile jocului: 
-fiecare opinie trebuie respectată; 
-nimeni nu este întrerupt; 
-fiecare are dreptul să fie ascultat; 
-nimeni nu monopolizează discuția. 
Elevii au prezentat și explicat care sunt jocurile preferate pe telefon. 

 
        S-a realizat o dezbatere cu tema ,,Beneficiile și riscurile utilizării internetului ”.Elevii 

au discutat liber exprimându-și opiniile.S-a pus accent pe : 
 Identificarea jocurilor care nu sunt educative și evitarea jocurilor violente; 
 Pericolul dependenței de calculator; 
 Siguranța datelor personale; 
 Utilizarea corectă și în beneficiul elevului a internetului; 
 Siguranța datelor personale; 
 Cunoașterea regulilor atunci când elevii se joacă în rețea. 

   Au vizionat apoi un material PPT privind siguranța pe internet ,material recomandat de 
Ministerul Educației Naționale . 

http://sigur.info/proiect-sigur.info/descriere-proiect-sigur.info/despre-proiect.html


 

 

 
Au realizat o expoziție de  desene pe tema beneficiilor internetului  . 

 
  A fost o activitate educativă ,dezvoltând gândirea critică a elevilor învățându-i pe aceștia 

cum să folosească internetul în scop benefic,o activitate care i-a încântat foarte mult pe copii iar la 
final aceștia au fost recompensați  cu diplome. 

 
Bibliografie:  
Yotube ,,Aventurile lui Lee și Kim  Magia Animalelor`` film realizat de Centrul Pentru 

Protecția Copilului Împotriva Exploatării Online 
 sursă web:http://sigur.info.ro 

  

http://sigur.info/proiect-sigur.info/descriere-proiect-sigur.info/despre-proiect.html


 

 

441. PROIECT DIDACTIC LA LLR 
 

Prof. Cîrciumaru Andreea 
Seminarul Teologic Ortodox, Slobozia, Ialomița 

 
Clasa :a III-a A 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina:Limba şi literatura română 
Subiectul :Părţile de vorbire-substantivul şi adjectivul 
Tipul activităţii : recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe 
Scopul activităţii : 

• Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor despre substantiv şi adjectiv, respectând regulile 
Obiective operaţionale:pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 
a)cognitive: 
           O1–să recunoască substantivele şi adjectivele dintr-un text dat; 
           O2 – să să completeze spatiile lacunare cu părţi de vorbire corespunzatoare; 
           O3  - să numească forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor date; 
           O4  – să să realizeze acordul in număr al adjectivelor cu substantivele pe care le determină; 
           O5 - să transforme substantivele în adjective. 
b)afective: 
OA – să  participe cu interes şi plăcere la realizarea activităţii; 
Condiţii prealabile: din totalul de 18 elevi ai clasei: 

 - 2 elevi  au autism infantil; 
 -2elevi au deficienţă uşoară de învăţare; 
 - elevii provin din medii diferite; 
 - elevii au capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema activităţii; 
  - în proiectarea activităţii am ţinut cont de particularităţile fiecărui copil, metodele de lucru fiind adaptate nevoilor individuale. 

Metode şi procedee: conversaţia , observaţia,demonstraţia, problematizarea, explozia stelară, analiza gramaticală; 
Mijloace de învăţământ: - texte- suport, flip-chart, planşe ,, fişe de lucru în grup, fişe de lucru, creioane colorate, markere 
Forme de organizare: frontală , individuală  şi pe echipe; 
Resurse temporale:45 minute; 
Resurse umane : 18  elevi şi propunătorul. 
Locul de desfăşurare:sala de clasă. 
Bibliografie : 



 

 

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014  
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă - Limba şi literatura română- Editura Intuitext,2014 
 Molan, Vasile, Didactica disciplinei ”Limba şi literatura română” în învăţământul primar, 2010, Editura Miniped, Bucureşti.  

 
 
 

PARŢI   DE 

                     VORBIRE 

CARE? 

 

CUM? CE? 

UNDE? 

CINE? 



 

 

 
 
CINE se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină? 
CARE este partea de vorbire care denumeste fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii? 
CE parte de vorbire se scrie cu literă iniţială mare oriunde în propozziţie? 
UNDE se aşează de obicei adjectivul? 
CUM recunoşti substantivul? 
 
                                                           FIŞĂ DE LUCRU  
 
 
1.Citeşte textul: 
“ Un băietan şi o fetiţă, roşii şi grăsuţi, sărutară mâinile bunicului. 
Pletele albe şi creţe ale bătrânului parcă sunt nişte ciorchini de flori albe.”  
( Bunicul- după B. ST. – DELAVRANCEA)   
 
 

a) Subliniază cu o linie substantivele şi cu două linii , adjectivele. 
b) Analizează gramatical un substantiv şi un adjectiv la alegere, din textul de mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
442. LUMEA PERSONAJELOR  DIN POVEȘTI ȘI BASME 

 
Chiru Paula Luiza  

Școala Gimnazială Nr. 142, București 
 

Poveştile şi basmele fac parte din literatura pentru copii.  
Conceptul de literatură pentru copii este unul dintre cele mai discutate şi chiar contestate. 
S-a constatat că micii cititori preferă uneori cărţile mediocre deoarece ei nu au capacitatea de 

a înţelege specificul literaturii ca artă fiind impresionaţi de „aventură”, acţiuni palpitante.  
După Sadoveanu, o carte pentru copii ca să fie bună, trebuie să rămână bună şi când copilul 

ajunge om.  
Cu ajutorul fanteziei, copilul transformă realitatea într-o lume plină de farmec. El visează, 

iluzionează şi oferă lumii înconjurătoare o aură pe măsura dorinţelor lui. De aceea este atras de 
basm. Eroii din basme oferă prin faptele şi gândurile lor modele de simţire şi conduită.  

Prin orele de lectură sau cercurile de lectură desfășurate în bibliotecă, un educator priceput 
poate conduce elevii să găsescă în imaginarul artistic, modele de urmat ori altele de respins, găsesc 
răspunsuri la întrebările pe care şi le pun. 

Copii au capacitatea de a intra în pielea personajelor identificându-se cu acestea.  
Interesul şcolarilor mici este pentru basme sau povesti cu animale: “Capra cu trei iezi”, 

„Ursul păcălit de vulpe”, „Motanul încălţat”. Apare în aceste poveşti o lume fascinantă şi plină de 
farmec, lumea animalelor: lupul e lacom şi crud, vulpea este şireată, iepurele este fricos şi 
neindemânatic. Aceste opere sunt accesibile iar stările sufleteşti şi calităţile personajelor sunt într-o 
antiteză inconciliabilă. De-o parte se află bunatatea, deşteptăciunea şi omenia,  pe de altă parte 
prostia, răutatea şi bădărănia. 

 In orele de lectură prin diverse activităţi, elevii formulează observaţii şi aprecieri despre 
personajele întâlnite în basmele şi poveştile citite. Sunt redate replici ale unor personaje, se discută 
comportamentul unui personaj într-o anumită situaţie, o afirmaţie, modul în care este exteriorizată o 
atitudine, un sentiment.  

Iata ce poate spune un elev despre Albă-ca-Zăpada: “Când vreau să mă gândesc la ceva 
frumos, mă găndesc la Albă-ca-Zăpada. E frumoasă ca numele ei, bună la suflet şi miloasă cu 
necăjiţii. E subţirică şi înaltă ca o lumânare, are buzele roşii ca nişte cireşe, părul ca lemnul de 
abanos, iar faţa e albă ca fulgul de nea.  

Mi-ar plăcea să fiu ca ea, bună şi serviabilă cu toată lumea. 
Exemple de acest gen pot continua. Invăţătorul, are rolul de a îndemna elevii prin toate 

mijloacele posibile să citească, lectura fiind un mod plăcut şi util de a petrece timpul liber. 
 
 
  



 
443. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE  

PRIN INTERMEDIUL REVISTELOR ȘCOLARE 
(Rezumatul revistei „Licurici”) 

 
Prof. înv. primar, Murariu Mariana 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, Suceava 
 

Lumea vorbelor frumoase atrage cât mai mulți copii.Mulți visează să devină scriitori sau 
artiști plastici. 

Revista claselor I-IV de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, este prilejul copiilor de a 
da frâu liber imaginției creatoare. Copiii au participat cu emoție la diverse activități extrașcolare, 
apoi și-au exprimat trăirile  prin cuvânt și culoare. 

 Sensibilitatea, emoția au dat numele revistei… „Licurici”, revistă literar-artistică a elevilor 
din învățământul primar. 

 Cadrele didactice încurajează exprimarea corectă, coerentă în contexte variate: clubul de 
lectură, serbările școlare, festivalurile organizate la nivel local, precum Festivalul „Mihai 
Eminescu”, activitățile de popularizare a talentelor, precum festivalul „Vreau să cânt”, proiectele 
educative destinate copiilor capabili de performanță. 

Am început experiența de utilizare a limbii încă din primele momente ale intrării copilului în 
școală. Antrenați în discuții pe baza unui stimul vizual, precum rechizitele sau catalogul, copiii 
observă, vorbesc, notează sub forma unui desen sau a cuvintelor scrise. Dirijați pentru a cunoaște 
realitatea prin intermediul imaginii artistice, învață totodată cuvinte noi pe care apoi le plasează în 
contexte noi , memorabile. Am ajutat elevii să-și înregistreze în scris ideile, apoi să realizeze cât 
mai multe texte, pe care să le cizeleze pe măsură ce stăpânesc sensul cuvintelor și tehnica de 
redactare. 

Revista școlară încurajează asumarea responsabilității pentru cuvântul scris. Copilul are 
conștiința mesajului transmis. El conturează, cu stângăcie, un gen  liric sau epic, în funcție de cum 
înțelege mai bine lumea în care trăiește. Emoția scrisului îi impune respect pentru pagina frumos 
gândită și aranjată de sine sau de colegii săi.  

Pentru a ne cunoaște mai bine, vă invităm sa răsfoiți revista „ Licurici” cu ajutorul căreia noi 
încercăm să ne descoperim valorile și să ne dezvoltăm. 

 
 

  



444. OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI! 
 

Prof. înv. primar Fulgă Mihaela Florica 
Școala Gimnazială Izbiceni, Olt 

 



 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
445. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof.înv.primar:Paven Gabriela 

Școala Gimnazială Darova, Jud.Timiș 
 
CLASA: a II-a 
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare  
TITLUL  LECŢIEI: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 – să efectueze exerciţii de calcul mintal; 
O2 – să utilizeze corect terminologia matematică; 
O3 – să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 1 000, fără şi cu trecere peste ordin; 
O4 – să aplice algoritmul de calcul al unui număr necunoscut; 
O5 – să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii cu numere naturale mai mici decât 1 000; 
O6 – să compună probleme după o expresie dată. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, metoda „ Cubului” 
FORME DE ORGANIZARE:  frontal, pe grupe, pe perechi şi individual 
MIJLOACE DIDACTICE: planşă „Cuvintele surpriză”, fişe de lucru, cub, diplome „Suntem isteţi” 
BIBLIOGRAFIE: 
I. Neacşu „Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, EDP, Bucureşti, 1988; 
 
Maria Oprescu  „Culegere de matematică pentru clasele I şi a II-a”, Ed. Hieropolis, Timişoara, 2011;   
  



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
ETAPELE LECŢIEI CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

FORME DE 
ORGANIZARE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

1.Moment 
organizatoric 

Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea 
lecţiei 
Pregătirea materialului de lucru 

Conversaţia frontal   

2. Captarea atenţiei Se prezintă planşa „ Cuvintele surpriză” 
Se explică sarcina de lucru: rezolvarea corectă prin 
calcul mintal a exerciţiilor propuse şi înlocuirea 
rezultatelor cu literele corespunzătoare date.  

Conversaţia 
Explicaţia 

frontal Planşa  
„ Cuvintele 
surpriză” 

 

3. Reactualizarea 
cunoştinţelor 

Se rezolvă prin calcul mintal exerciţiile: 
1. Calculează: 200 + 130 =                    330 – S 
2. Calculează: 791 -90 =                        701 – U 
3. Află numărul cu 200 mai mare 
decât 350                                                550 – N 
4. Află numărul cu 40 mai mic 
decât 450                                               410 – T 
5. Micşorează cu 200 numărul 
700                                                         500 – E 
6. Măreşte numărul 417 cu 100             517 – M 
7. Află suma numerelor 163 şi 122        285 – I 
8. Află diferenţa numerelor 540 şi  
210                                                         330 – S 
9. Am 500 lei şi dau 90 din ei. Câţi 
lei îmi rămân?                                        410 – T 
10. Mă gândesc la un număr,  
îl adun cu 300 şi obţin 800.  
La ce număr m-am gândit?                     500 – E 
11. Ionel are 130 timbre,  
iar Georgel cu 20 mai multe. 
Câte timbre are Georgel?                      150 – Ţ 
12. Ana culege 300 mere, Ema  
cu 15 mere mai puţin.  

Exerciţiul 
Problematiza
rea 
Joc didactic 

frontal Planşa  
„ Cuvintele 
surpriză” 

Stăpânirea 
conceptelor 
matematice 
învăţate, pe 
parcursul 
anului şcolar 



Câte mere culege Ema?                         285 – I 
 
Elevii vor descoperi cuvintele: „ Suntem isteţi1” 
701 410 500 517 330 550 285 150 
U T E M S N I Ţ 

 

4.Anunţarea temei şi a 
obiectivelor 

Se anunţă tema de recapitulare „Adunarea şi 
scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000” 
Se scrie titlul pe tablă. 

Expunere frontal   

5. Dirijarea învăţării Se împart elevii pe  şase grupe.  
Fiecare grup va alege o sarcină prin rostogolirea 
cubului  şi va primi fişa de lucru ( anexa 1) 
corespunzătoare sarcinii. 

1. Calculează: 
748 + 177 = 
1 000 – 546 = 
365 + ( 172 -  85 ) = 
( 335 – 160 ) – 108 = 
424 + 221 + 184 = 

2. Compară: 
353 + 273               472 + 385 
729 – 345               129 + 371 
760 – 157                444 
        1 000              765 + 235 
 585 – 156               570 - 243 

3. Află numărul necunoscut: 
523 – a = 194 
b + 325 = 914 
c – 147 = 831 
148 + d = 734 
485 – 232 + e = 496 

4. Asociază exerciţiul cu rezultatul corect 
230 + 120 + 310 =                             536 
900 – 134 –  287 =                             934 
125 –   76  + 487 =                             660 

Explicaţia  
Exerciţiul 
Problematiza
rea  
Metoda  
„ Cubul” 
 

pe echipe Cub, fişe de 
lucru 

Modul de lucru 
organizat, 
sistematic, prin 
cooperare 



224 + 776  –  57 =                              479 
837 – 565 + 129 =                              387 
                                                            401 

5. Rezolvă problemele: 
   a)  Într-o livadă sunt 250 de pruni, caişi cu 140 mai 
puţin, iar meri cât pruni şi caişi la un loc. 
     Câţi pomi sunt în livadă ? 
 
     b) La un magazin s-au adus 659 kg de făină, orez 
şi zahăr. Ştiind că s-au adus 246 kg  făină, iar orez cu 
134 kg mai puţin decât făină, află câte kg zahăr s-au 
adus la magazin. 

6. Compune probleme după exerciţiile date 
987 –  654 = 
154 + ( 154 + 56 ) = 
350  + ( 350 –  68 ) = 
Se verifică fişele de lucru împreună cu elevii după ce 
s-au afişat produsele echipelor. 
 Se va anunţa echipa câştigătoare. 

6.Obţinerea 
performanţelor 

Elevii primesc fişa de lucru „ Pomul cu mere”. 
Exerciţiile de adunare şi scădere vor fi scrise pe 
frunzele mărului, iar rezultatele pe buline – mere. 
Elevii vor lipi merele în dreptul frunzelor. 

Explicaţia 
Exerciţiul 

individual Fişa de lucru 
„ Pomul cu 
mere” 

Rezolvarea 
corectă a 
sarcinilor 

7.Evaluarea 
performanţelor 

După realizarea fişei, verificarea se va realiza prin 
schimbarea fişei cu colegul de bancă 
Se fac aprecieri verbale despre modul în care elevii 
au participat la lecţie. 
Ca recompensă vor primi o diplomă „ Suntem isteţi” 
pentru rezultatele obţinute în cadrul orei de 
matematică. 

Corectarea 
reciprocă 
Conversaţia 

în perechi 
 
frontal 

Fişa de lucru 
„ Pomul cu 
mere” 
Diplome 

 

8.Intensificarea 
retenţiei  şi asigurarea 
transferului 

Se dă tema pentru acasă. 
Dacă timpul va permite se va colora mărul. 

 frontal   

  



 

446. PROIECT DE LECȚIE 
 

Prof.înv.primar Călin Corina 
Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania,loc Glăvile,jud Vâlcea 

 
Data:  
Clasa cu predare simultană  ( clasa pregătitoare și clasa I) 
Aria curriculară: Consiliere şi orientare 
Disciplina: Dezvoltare personală 
Subiectul lecţiei: „Emoţiile” 
Tipul lecţiei: consolidare de cunoștințe 
Formă de realizare: Activitate integrată ,simultană 
 
DOMENII IMPLICATE ÎN ACTIVITATE: 
Comunicare în limba română 
Dezvoltare personală 
Arte vizuale şi lucru manual 
Matematică şi explorarea mediului 
 
MOTIVAŢIA: Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şcolari este importantă pentru că 
ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi; pentru că ajută copiii să se adapteze la şcoală; 
pentru că previne apariţia problemelor emoţionale şi de comportament. 
 
COMPETENŢE GENERALE:  
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 
ceilalţi 
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 
1.2. Respectarea unor reguli simple de igienă personală 
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite 
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară 
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 
 
OBIECTIV FUNDAMENTAL: stimularea copiilor pe direcţia unei exprimări emoţionale deschise, 
autentice, spontane şi descoperirea abilităţilor empatice, antrenarea conduitelor prosociale şi de 
socializare, dezvoltarea spontaneităţii şi exersarea potenţialului creativ al copiilor 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) cognitive:  
 Să-şi identifice propriile emoţii produse de povestea ascultată. 
 Să  asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale. 
 Să descopere şi să retrăiască o atitudine pozitivă sau negativă. 
 Să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională.  
Să rezolve corect rebusul. 
Să exprime dorinţe/temeri personale. Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii vor enumera 
cel puţin o dorinţă/teamă personală. 
                  - să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali; 
                    - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 



 

                    - să identifice propriile emoţii în diverse situaţii; 
                    - să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională 
b) afective:- să prezinte interes pentru activitate şi dorinţă de afirmare;   
                - să participe activ la jocuri 
c) motrice: - să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 
                     - să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Programa şcolară pentru clasa pregătitoare aprobată de MEN, nr. 3418/29.03.2013; 
-Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici, MECTS, 2012; 
 
 
Strategii didactice: 
a). Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, lectura model, dezbaterea, 
discuţia de grup, reflecţia personală, problematizarea. 
b). Mijloace didactice: fişe de lucru cu exerciţii, ,fişe cu textul pentru lectură, fişe emoticoane, 
cartonaşe, poze. 
c). Forme de organizare: frontală, individuală 
d). Forme de evaluare: aprecieri verbale, observare sistematică. 
 
  



 

Nume:  
Fişa nr. 1 – Rebus 
 

• Răspunde la cerinţele următoare și astfel vei descoperi soluția rebusului:  
 
1. Un animal numit cel mai bun prieten al omului ........................  
2. Strugurii se coc în anotimpul ...................... 
3. Un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul arbore - ...................... 
4. La sfârşitul anului şcolar , copiii primesc ......................... 
5. Ne dăm cu ea când este zăpadă afară ......................... 
6.Un loc de unde putem împrumuta cărţi .............................. 
7. La sfârşitul fiecărui capitol avem ............................. 
8. Copiii care merg la şcoală se numesc ........................

              A      

  1                           

    2                         

        3                     

4                             

    5                         

        6                     

    7                         

          8                   

            B           

 
  

http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#1
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#2
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#3
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#4
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#5
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#6
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#7
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#8


 

Împărăţia Emoţiilor: 
 „Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze, să 
fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc, voi vă imaginaţi visul: 
           A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. 
Ajungem în Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut are 
doar două anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai frumoasă 
decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de 
bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul vesele... 
nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum 
ar dori ele.  
           Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al 
anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă 
foarte mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. 
Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este 
tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi. 
          Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul Furiei şi 
al Fricii este un ţinut în care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele 
bubuie cu putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia şi 
Frica, stăpânele acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase şi fricoase: ţipă, se 
ceartă, plâng... 
 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e cald 
şi bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi. 
 Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a 
plăcut visul?” 

 
Fericit                                      Fricos 

 
Supărat                                     Furios 

 
Fericit                                              Trist 

  

  

  

  



 

Demersul didactic 

Etapele lecţiei   Conţinut instructiv - educativ Metoda 
didactică 

Mijloc 
didactic 

Forma de 
organizare 

Forma de 
evaluare 

1). Moment 
organizatoric   

     Se pregătesc materialele necesare lecţiei, se 
asigură disciplina si ordinea în clasă, se notează 
absenţii, dacă sunt. 

conversaţia - frontală - 

2). Captarea 
atenţiei  

 
 
 
 
 

      Vom rezolva un rebus.Dacă îl vom rezolva 
corect,vom descoperi,pe verticală, titlul lecţiei de azi 
(EMOŢIILE).Le voi citi cerinţele rebusului ,copiii 
din clasa pregătitoare vor da raspunsurile iar cei din 
clasa I vor completa.. Raspunsuri rebus: 1.Câine, 2. 
Toamna, 3. Copac, 4. Vacanţă, 5. Sanie, 6. 
Bibliotecă, 7. Evaluare, 8. Elevi.  La final, am 
descoperit soluţia rebusului: Emoţiile. 
     

 1 C A I N E         

  2 T O A M N A       

    3 C O P A C      

4 V A C A N T A        

  5 S A N I E        

    6 B I B L I O T E C A 

  7 E V A L U A R E     

     8 E L E V I     
 

conversaţia 
explicaţia 
exercitiul 

 
fişe de lucru 
pentru elevi  
 
 

frontală 

 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
observare 
sistematică 

http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#1
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#2
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#3
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#4
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#5
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#6
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#7
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/emotiile#8


 

3). Anunţarea 
obiectivelor 
operaţionale 

  

      Anunţ elevii: pe parcursul orei vă voi citi un text 
numit „Împărăţia emoţiilor”, iar mai apoi vom face 
cateva exerciţii şi jocuri pentru a înţelege mai bine 
ce sunt emoţiile. 

explicaţia - frontală - 

4). Anunţarea 
titlului lecţiei   

      Spun copiilor: titlul lecţiei de azi este: Emoţiile, 
şi îl scriu pe tablă. Le spun copiilor că: emoţiile sunt 
felul sau modul în care oamenii arată ceea ce simt. 

conversaţia tabla frontală - 

5). Dirijarea 
învăţării  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anunţ copiii: Acum urmează să ne jucăm un mic 
joculeţ de imaginaţie. Vă invit pe toţi într-o călătorie 
în Împărăţia Emoţiilor:  
 „Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii 
închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze, să 
fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce 
eu povestesc, voi vă imaginaţi visul: 
           A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm 
în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem în 
Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele străluceşte neîncetat 
pe bolta cerului. Acest ţinut are doar două 
anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline 
de flori multicolore, una mai frumoasă decât 
cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se 
aude ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de bucurie. 
Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi 
plantele de aici sunt tot timpul vesele... nu renunţă la 
chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci 
când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar dori ele.  
           Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul 
Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al anotimpului 
toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns 
după nori, un ţinut unde plouă foarte mult şi este 
foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
model 
 
 
 
 
 
 
Reflecţia 
personală 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fişa cu 
textul (2)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
frontală 

 
 
 
 
 
observare 
sistematică 



 

triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele şi plantele de 
aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui 
ţinut. Chipul ei este tot timpul trist, iar ochii 
înlăcrimaţi. 
          Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem 
în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul Furiei şi al 
Fricii este un ţinut în care natura se dezlănţuie: 
vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie 
cu putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de 
artificii, plouă foarte mult. Atât Furia şi Frica, 
stăpânele acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici 
sunt tot timpul furioase şi fricoase: ţipă, se ceartă, 
plâng... 
 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe 
să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e cald şi 
bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi. 
 Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, 
întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a 
plăcut visul?” 
            Aştept răspunsurile elevilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia  
 
 
 
 
 
exerciţiul  
oral 

5). Dirijarea 
învăţării   

            Le explic copiilor: Atunci când facem fapte 
bune, ne simţim bine, adică suntem bucuroşi. Când 
facem lucruri mai puţin bune, ne simţim vinovaţi sau 
ruşinaţi, sau altfel. Faptele noastre sunt legate într-
un mod magic de ceea ce simţim, de emoţiile noastre.   
Toţi avem momente nenumărate când suntem veseli, 
trişti, furioşi sau speriaţi. Toate aceste trăiri se 
numesc emoţii si sunt naturale şi obişnuite pentru 
toată lumea. Uneori, aceeaşi situaţie ne face pe 
fiecare dintre noi să avem emoţii diferite. Alteori, în 
momente speciale, aceeaşi emoţie este exprimată 
diferit, pentru fiecare dintre noi. Este loc suficient 
pentru toate emoţiile pe Tărâmul Inimii.  

  
explicaţia 
 

   

 
 
frontală 
 
  

  
Observarea 
sistematică 
  



 

5). Dirijarea 
învăţării 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În concluzie putem spune că în faţa unor situaţii sau 
imagini avem anumite reacţii, ne bucurăm, ne este 
frică, teamă, sau suntem furioşi. Care dintre cele 4 
emoţii credeţi că sunt pozitive? Dar negative? E 
omenesc să simţim toate emoţiile, atât pozitive cât şi 
negative, dar este important să ne controlăm emoţiile 
negative astfel încât ele să nu ne afecteze 
comportamentul şi relaţiile cu cei din jur. Trebuie să 
învăţăm să ne controlăm furia, pentru a nu-i răni pe 
cei dragi, şi trebuie să băgăm de seamă că frica ne 
ajută să ştim cum să ne apărăm de ceea ce este 
periculos. Le voi împărţi nişte plicuri în care se află 
jetoanele imprimate cu diferite emoţii. Le vor colora 
asa cum vor dori. 

conversaţia 
 
exercitiul 
oral  
 
- jocul 
didactic 
 
explicaţia 
 
 
jocul 
didactic 
  

jetoane 

pe grupe de 
câte 2 elevi 
 
 
frontal 

aprecieri orale,  
 
 
observare 
sistematică 

6). Fixarea şi 
consolidarea 
cunoştiinţelor 

 
  

 În continuare vă voi citi niste propoziţii , iar voi 
după ce le auziţi pe fiecare în parte va trebui să 
ridicaţi jetonul cu una din cele 4 emoţii date,  
potrivită situaţiei. Propoziţiile sunt: 1. Ai primit 
cadou un tort de ciocolată. (bucurie), 2.Doamna 
învăţătoare îţi dă multe teme. (tristeţe), 3. Ai căzut şi 
te doare foarte tare piciorul.(furie), 4. Îţi serbezi 
ziua de naştere într-un loc de joacă.(fericire), 5. 
Mâine mergi în excursie la mare.(fericire),6. Te-a 
certat mama pentru ca ai umblat cu pantofii 
murdari prin casa.(trist), 7. Ai primit un FB la 
matematică.(fericit), 8. Tocmai te-ai trezit după ce 
ai visat că te urmăreşte Baba Cloanţa.(speriat). 

 
 
conversaţia 
 
exerciţiul 
oral 
 
 

  
   

 
frontală 
 

 
aprecieri 
verbale 
 
observare 
sistematică 

7).Obţinerea 
performanţei şi 
realizarea 
feedback- ului 

     
 
 
 

       
 
 
 
 
 

          Le spun copiilor: Emotiile le simţim în 
cămăruţa sufletului. Dacă avem bucurii în suflet, pe 
chipul nostru se vede bucuria, iar daca suntem 
supăraţi, pe chipul nostru se vede tristeţea. În 
continuare, pentru a încheia lecţia de azi despre 
emoţii vom juca un ultim joc numit: Cutia Pentru 

 
 
 
conversaţia 
 
 

 fisa nr. 4 

frontală 
 
 
 
individuală 

 
 
 
observare 
sistematică 
 



 

 
 
 
 
 

Bucurii – Cutia Pentru Supărări. 
           Scot în faţa clasei două cutii, una albă pentru 
bucurii si una roşie pentru supărări. Le spun 
copiilor: Fiecare dintre voi trebuie să vă gândiţi la o 
bucurie pe care aţi vrea s-o împărtăşiţi cu colegii 
voştri sau, la o supărare pe care aţi trăit-o si de care 
aţi vrea să nu vă mai amintiţi niciodată. Pe foaia 
primită, aveţi desenate două feţe , daca vă gândiţi la 
ceva ce vă bucură, puneţi un X în căsuţa de sub faţa 
zâmbitoare, iar dacă vă gandiţi la ceva trist, puneţi 
un X sub faţa tristă. După aceea, voi trece pe la 
fiecare cu cele 2 cutii, iar voi veţi pune bileţelele în 
ele, iar la urmă voi număra câte feţe zâmbitoare sunt 
şi câte sunt triste.  
             Dacă simtim tristeţe, pe faţa noastră se vede 
tristeţe, de aceea eu cred că trebuie să facem în aşa 
fel încât în cămăruţa sufetului să avem numai 
bunătate, iar când avem câte o emoţie mai puţin 
plăcută să facem  în aşa fel s-o îndepărtăm.   

 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
conversaţia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 

8).Activitate 
recreativă 
 
 
 
 
8). Evaluarea 
performanţelor 

 
  

Realizează un copac vesel apoi unul trist. 
 
 
 
 
  Învăţătorul face aprecieri verbale asupra gradului de 
participare activă a elevilor la lecţie.       
  

conversaţia 
 
 
explicaţia 

 frontală aprecieri 
verbale 

 
  



 

 
447. CRĂCIUNUL, BUCURIA COPIILOR 

 
Învățător Groza Gaby – Mihaela 

Școala Gimnazială 20 Galați 
 
     Sărbătoarea religioasă a Nașterii Mântuitorului este despre a dărui, a fi aproape, a iubi, a împărți 
și a împărtăși, atât cu cei dragi, cât și cu cei mai puțin norocosi. Este acel moment din an în care 
familiile se reunesc în casa părintească, este momentul poveștilor de familie și ajutorării celor 
necăjiți. Asta vrem să conteze pentru copiii noștri, mai mult decât alergătura prin magazinele 
supraaglomerate. 
     Pentru copii, această sărbătoare înseamnă iarnă, veselie, familie, colinde, brad împodobit, 
cadouri. Copiii nu au nevoie de multe dintre acele lucruri pe care, credem noi, le facem pentru ei. 
Timpul acestei sărbători trebuie petrecut împreună cu familia, astfel încât fiecare să fie cât mai bun, 
în vederea întâlnirii cu Dumnezeu. 
     E perioada preferată a elevilor mei din clasa a III-a, încă de când au pășit pe treptele școlii. În 
fiecare an ornăm clasa cu produse confecționate de ei la orele de AVAP, ascultăm și învățăm 
colinde. 
     În clasa pregătitoare, am stabilit să renunțăm la clasicele serbări cu Moș Crăciun și să mergem să 
colindăm, în ultima zi de școală din luna decembrie, pe la casele bunicilor și părinților, bineînțeles 
cu acordul acestora din urmă.  
     A venit și ziua cea mult așteptată. Toți elevii, unii dintre ei cu o situație materială precară și alții 
de la Centrul de Plasament „Negru Vodă”, s-au îmbarcat în microbuz și am pornit la drum. Traseul 
fusese stabilit în prealabil într-o ședință. Zumzăitul, nerăbdarea și curiozitatea  copiilor  l-au 
molipsit chiar și pe șofer. Părinții i-au așteptat acasă cu ciocolată caldă, plăcintă, cozonac. Au fost 
invitați în case, iar mirosul dulciurilor și al sărbătorilor de iarnă le-a dezghețat glasurile. După ce 
cântau colindul învățat la școală, fiecare copil primea câte un pachețel-cadou de la gazdă. Tot 
atunci, în primul an de colindat, a și nins, fapt pe care copiii l-au etichetat ca fiind „o minune”. 
După-amiaza, fiecare dintre ei a ajuns acasă cu rucsacul plin de cadouri.  
     Bucuria din ochii lor a fost ca o confirmare pentru mine că această activitate a avut succes. 
Datorită faptului că elevii și părinții au fost încântați, a devenit o tradiție ca în fiecare an, în preajma 
sărbătorilor de iarnă, să plec împreună cu toți copiii la colindat. Și numărul caselor pe care le 
colindăm crește de la an la an, tot mai mulți părinți și bunici implicându-se în acest proiect. Chiar și 
preotul parohiei numește în fiecare an un copil care cântă colindul învățat la școală în strana 
bisericii. 
     Se cuvine să învățăm de la copii cum să ne bucurăm de Nașterea Domnului. Ei sunt crainicii 
(trimișii) lui Dumnezeu, care ne anunță voia Lui sfântă, anume aceea de a fi curați cu inima și 
bucuroși. Să primim liniștea, curățenia și bucuria copiilor, pentru a face loc lui Dumnezeu, care se 
sfiește a ne atrage atenția, văzând cât de ocupați suntem cu alte treburi. 
 
  



 

 
448. INTEGRAREA  TIC LA MATEMATICĂ 

 
Stoenescu Ildiko 

Liceul Teoretic “General Dragalina” Oraviţa 
 

În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor – cheie este următoarea: 
„Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi 
(abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 
pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea 
educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca parte 
a învăţării pe parcursul întregii vieţi.” Conform documentului Comisiei Europene, competenţa 
digitală este una dintre cele opt competenţe cheie şi constă în utilizarea tehnologiilor multimedia 
pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii. Formarea competenţelor TIC  la 
şcolarii mici  presupune :   deschidere, (open-minded), medii virtuale de învăţare, învăţare 
colaborativă asistată de calculator, exersare - teste de evaluare pe calculator,   simulări, jocuri 
educaţionale pe calculator. Oferă:  independenţă, flexibilitate în învăţare, lucru în echipă,  evaluare 
şi autoevaluare , motivare şi învăţare prin descoperire. 
               Iată un model de de integrare TIC si OER (Open Resource Educational), web 2.0  in 
procesul didactic curricular . 
 
 

PROIECT DIDACTIC 
       Disciplina: Matematică 
Clasa a IV-a 

 Unitatea de învăţare: Ordinea efectuării operaţiilor 
  Subiectul:     „Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor”.  
 Tipul lecţiei: fixare de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe 
 Locul de desfăşurare: Cabinetul de informatică 
 Unitatea şcolară: LICEUL TEORETIC “GENERAL DRAGALINA” ORAVIŢA, 

jud.CARAŞ- SEVERIN 
 Profesor înv. primar  STOENESCU ILDIKO  
 Strategia didactică : 

 1.RESURSE PROCEDURALE : 
 a)Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,  exerciţiul, demonstraţia, 
problematizarea,calcul oral  şi  în scris, activitatea independentă,   jocul didactic; 
 b)Forme de organizare : individual, pe grupe de câte 4 elevi, în perechi, frontal.  
   2.RESURSE MATERIALE:   fişe de lucru, calculatoare              
   3.FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă scrisă, autoevaluare, 
evaluare de către colegi.  
Competenţe specifice 
 1.5 - să efectueze operaţii de adunare, şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea 

algoritmilor de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor  
  1.6 –să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând 

proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul  
 2.6 – să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în 

rezolvarea unor situaţii problemă  
 3.1 – să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în 

rezolvarea unei probleme  
Competenţe operaţionale: 
 O1 – să efectueze exerciţii  de calcul cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii 

efectuării operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor  



 

 O2 – să rezolve probleme compuse prin recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor 
care presupun efectuarea unor operaţii de adunare, scădere, înmulţire, împărţire (“cu atât 
mai mult”, ”cu atât mai puţin”, ”de atâtea ori mai mult”, ”de atâtea ori mai puţin”; 

 O3 –  să utilizeze metodele de analiză sintetică şi analitică pentru a descrie demersul de 
rezolvare a unei probleme pentru identificarea datelor şi a necunoscutelor; identificarea 
operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare;  

 O4 - să utilizeze scheme simple pentru a figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare a unei 
probleme (Metoda  ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT); 

 O5- să compună  probleme pornind de la exerciţii şi invers; transformarea problemelor în 
exerciţii  

 O6- exersarea competenţelor TIC  
I.Moment organizatoric 
Se pregătesc cele necesare orei: manual, caiet, penar. 
Se stabileşte liniştea şi un climat propice începerii activităţii.  
II. Captarea atenţiei 
    “Ciorchinele” 

 
 
III. Anunţarea subiectului şi a unor obiective 
Se comunică, într-un limbaj accesibil, conţinutul învăţării şi rezultatele aşteptate: vor efectua 
exerciţii şi probleme cu cele patru operaţii şi cu paranteze respectând ordinea efectuării lor, vor 
rezolva probleme . 
      Se scrie titlul pe tablă: 

   „Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor”.  
IV.Reactualizarea cunoştinţelor 
           Fiecare elev  accesează următoarea adresă: 
 http://www.didactic.ro/materiale-didactice/49931_ordinea-efectuarii-operatiilor  
 Dau click pe “Explicaţii” şi se reactualizează cunoştinţele despre operaţiile de ordinul I şi II, 

despre operaţii de acelaşi ordin , operaţii de ordine diferite, operaţii cu paranteze urmărindu-
se şi exemplele date.  

V. Dirijarea activităţii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/49931_ordinea-efectuarii-operatiilor


 

 “Ajută Primăvara!” 
Activitate pe grupe 
 Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe ce simbolizează flori de primăvară: Grupa ghioceilor, Grupa 

lalelelor, Grupa zambilelor şi Grupa toporaşilor. Se lucrează pe grupe, diferenţiat. 
Fiecare elev trebuie să rezolve individual un exerciţiu cu paranteze. (ex. de pe fişă) Apoi verifică 
rezultatul obţinut discutând cu colegii din grupă (exerciţiul fiind identic la nivelul unei grupe). 
Trimit câte un reprezentant care să caute rezultatul scris pe flori, albinuţe, fluturaşi  şi completează 
peisajul de primăvară. Nu vor găsi decât rezultatele corecte. 
Elevii deschid de pe desktop folderul care conţine exerciţiile şi problema propusă spre rezolvare: 
328 + 456 – 328 = 
35 x 6 + 125 : 5 = 
2 x ( 29 + 34 ) + (58 – 31 ) = 
12 ∙ 10 : 6 – (200 – 20) : 9 + 36 : 6 – 2 =  
970 + [ 9 x 9 + 6 x 7 ) – ( 56 : 8 +7 x 7 ) ] x 8 – 25 =  
 Elevii care au nevoie de sprijin vor primi explicaţii suplimentare şi ajutor din partea învăţătorului.  
 Se verifică rezultatele obţinute.  
Activitate frontală 
“Ştiu/ Vreau să ştiu /Am învăţat 
 Citirea  problemei:  

La o florărie s-au adus 400 de garoafe, de 4 ori mai puţine frezii decât garoafe, iar lalele cu 150 mai 
multe decât frezii. S-au  vândut 275 flori. 
Câte flori au rămas?  
  Rezolvarea problemei: 

-citirea enunţului; 
- înţelegerea datelor problemei; 
- analiza problemei şi întocmirea planului logic de  rezolvare 
- scrierea  sub forma unei expresii numerice a rezolvării  problemei 
 
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM  ÎNVĂŢAT   
- 400 de garoafe, 
- de 4 ori mai puţine frezii 
decât garoafe,  
-  lalele cu 150 mai multe 
decât frezii.  
-  s-au  vândut 275 flori.  

Câte frezii s-au adus? 
Câte lalele s-au adus? 
Câte flori s-au adus în total? 
Câte flori au rămas? 

400 : 4 = 100 ( frezii) 
100 + 150 = 250 (lalele) 
400 + 100 + 250 =750 (flori) 
750 – 275 =475 (flori au mai 
rămas 

 
VI. Obţinerea performanţei 
 Scrierea  sub forma unei expresii numerice a rezolvării  problemei:  

[400 + 400 : 4 +( 400 : 4 + 150)] – 275 =  
 Compunerea unei  probleme după următoarea expresie matematică: 

             [a+ (a :2) + (a + 3)] : 4=  
 
VII. Asigurarea feed-back-ului 
  Activitate independentă  
   Elevii accesează- 
  http://www.didactic.ro/materiale-didactice/49931_ordinea-efectuarii-operatiilor  
Dau click pe “Exerciţii” şi aleg : 
a) varianta exerciţiilor cu operaţii de acelaşi ordin,  
b) varianta exerciţiilor cu operaţii de  ordine diferite,  
c) varianta exerciţiilor cu paranteze . 
Se lucrează individual, dar rezultatele se contorizează pe echipe. Câştigă echipa cu cele mai multe 
răspunsuri  corecte, calculatorul atenţionând  vizual şi sonor greşelile.  

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/49931_ordinea-efectuarii-operatiilor


 

 
VIII. Tema pentru acasă 
Se fac aprecieri verbale, colective şi individuale asupra modului cum s-au implicat în desfăşurarea 
lecţiei şi obţinerea performanţelor.  
Se stabileşte împreună cu elevii tema pentru acasă provocându-i să-şi aleagă singuri exerciţiile şi 
problemele. 
Aprecierea activităţii elevilor. Notarea. 
 
Bibliografie: 
- Curriculum Naţional „ Programe şcolare pentru învăţământul primar”, 
-  Mariana Mogoş, Culegere de exerciţii şi probleme, ,,Competenţă şi performanţă” Editura Paralela 
45(2014), Piteşti 
- Ioan Neacşu, Monalisa,  Găleteanu, Petre Predoi, Veronica Dumitrescu, Didactica matematicii în 
învăţământul  primar, editura  AIUS PRINTED (2010), Craiova. 
-  www.didactic.ro 
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Informaţii confidenţiale 
 
I. Informaţii de bază 
 
Numele şi prenumele elevului: V. I.-R.  
Data naşterii:  13.01.2005, în localitatea Vaslui 
Tata: V. 
Mama: C.-M. 
Domiciliul:  județul  Vaslui    
Şcoala şi clasa integratoare: Şcoala  Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, clasa a II a D 
Data de elaborare a programului: 06 octombrie 2016 
Durata de desfăşurare a programului: 2016-2017 
Echipa de intervenţie:    Învăţător: Ciubotariu Gabriela  
                                        Înv.itinerant/ de sprijin: Bolea Georgiana 
Alte persoane implicate în program: Familia   
Diagnostic medical: AUTISM INFANTIL; DEFICIENȚĂ MINTALĂ SEVERĂ Q.I. 34; 
INSTABILITATE PSIHOMOTORIE ACCENTUATĂ (Deficiență psihică)   
                                                                                            
II. Starea actuală a elevului: 
 
  Comportament cognitiv 

• - limbaj şi comunicare: Copilul are deficiențe de vorbire și nu stăpânește la nivel practic 
regulile de folosire corectă a cuvintelor în vorbire. Înțelege mesaje simple dar nu le 
transmite. Refuză de cele mai multe ori să îndeplinească cerințele formulate de învățător, 
chiar dacă înțelege sarcina și o poate realiza. Recunoaște poziția unui sunet în cuvânt; 
refuză să verbalizeze. Povesteşte numai cu ajutor, nu comunică sentimente, păreri, 
capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă. Trebuie recompensat 
permanent pentru a participa activ la lecții. 

•        - matematica: Cunoaşte numeraţia 0-100 şi cu ajutor până la 1000. Realizează în plan 
concret mulţimi de obiecte, dar nu înţelege corespondenţa mulţime de obiecte-număr, decât 
cu sprijin permanent. Sistemul poziţional de formare a numerelor îi este cunoscut. Numără 
crescător 0-100 şi descrescător. Recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), face 
comparaţii. Rezolvă operaţii 0-100 doar cu material concret-de mânuit.  

Autonomie personală şi socială 
 
            Se manifestă fără reţinere şi la scoala şi în familie. La şcoală intră în relaţie cu alţi copii. 
Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este 
acceptat de colectivul clasei. 
 Vine la şcoală curat îmbrăcat.  Igiena corporală  se face consecvent.   
 Parintii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi acordă sprijin 
permanent fiind și asistenți personali. Are  grijă ca ca să vină la şcoală  zilnic, îi asigură mâncare şi 
îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan.  
           
III. Capacităţi, competenţe, abilităţi, lacune, nevoi 
 

• Nu are abilităţi de natură tehnologică 
• Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  
• Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 
• Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format 
• Lucrează doar cu material concret la matematică în concentrul 0-100. 
• Face calcule orale cu ajutorul degetelor 
• Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 



 

• Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent 
• Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 
• După dictare scrie cuvinte, dar omite anumite litere 
• Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 
• Permanent are nevoie de sprijin 

. 
INFORMATII EDUCATIONALE : 
Evaluare iniţială:  observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, test scris, fişa 
psihopedagogică 
 
PUNCTE TARI: 

- Cunoaşte majoritatea literelor  
- transcrie propoziţii simple   
- citeşte în ritm propriu (lent) 
- realizează o parte din sarcinile din manual 

DIFICULTATI CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL : 
- nu reuşeşte să scrie după dictare propozitii complete 
- omite anumite litere 
OBIECTIVE PE TERMEN LUNG : 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 
- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

 
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT : 

- să sesizeze corectitudinea  unui enunţ oral 
- să construiască texte orale scurte pe baza unui suport vizual  dat 
- să pronunţe clar şi corect un mesaj 
- să transmită oral mesaje scurte 
- să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare 

-     să scrie după dictare texte scurte, formate din propoziţii  
-     să citească un text scurt la prima vedere; 
-     să cunoască ortogramele și să le foloseasca corect în scriere; 
METODE, PROCEDEE, STRATEGII 
- exerciţiul, conversaţia euristica, explicaţia verbala,  prezentarea sarcinilor  într-un ritm  mai lent,  
cu pronunţie clară, articulată. 
METODE CU IMPACT  RIDICAT : 
-POZITIVE : stimularea afectiva, valorizarea 
-NEGATIVE : mustrarea, dezaprobarea 
IV . DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 
 
 Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor 
instrumentale citit-scris-calcul. 
 
 
Domenii de intervenţie recomandate: 
Domeniul cognitiv 
  



 

 
Obiective pe 
termen scurt  

               Metode şi mijloace 
didactice  

Perioada 
de timp  

 Criterii de 
evaluare  

Metode şi 
instrumente 
de evaluare  

Să identifice 
literele 
alfabetului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să citescă 
cuvinte din 2 
sau mai multe 
silabe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să formuleze 
propoziţii 
simple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exerciţii şi jocuri de 
dezvoltare a auzului 
fonematic, de 
conştientizare a legăturii 
între fonem şi semnul 
grafic corespunzător  

• Să „ citească” imagini şi 
să depisteze sunetele 
iniţiale 

• Să identifice litere într-o 
ordine aleatorie  

 
• Să citescă silabele după o 

analiză fonematică a 
acestora – realizarea 
sensului 

• Să stabilească nr de silabe 
dintr-un cuvânt  

• Să citească silabe din 3 
sau mai multe litere 

• Să citescă un cuvânt din 2 
sau mai multe silabe  

• Să recunoască sunetele  
( literele) dintr-un cuvânt şi să-l 
citescă 
 

• Să denumescă obiectele 
din imagini  

• Să formuleze propoziţii 
folosind cuvintele găsite, 
urmărind imaginea în care 
a depistat cuvântul  

• Să citescă propoziţii 
simple  

• Să recunoască o 
propoziţie într-un text dat  

• Exerciţii de înţelegere a 
sensului propoziţiei ( prin 
întrebări ajutătoare) 

• Să răspundă corect în 
propoziţii 

• Să exprime în cuvinte 
proprii păreri despre 
lucruri, fapte cunoscute  

 
• Exerciţii de depistare a 

grupurilor în cuvinte 

 Identifică şi 
recunoaşte 
literele  
Depistează 
sunetele iniţiale  
Diferenţiază 
literele mari de 
cele mici  
 
 
 
 
Recunoaşte 
sunetele într-o 
silabă 
Citeşte silabe 
din 2 sau mai 
multe litere  
Identifică 
literele/ sunetele 
dintr-un cuvânt  
 
 
 
 
 
 
Formulează 
propoziţii din 2-
3 cuvinte 
observând 
imaginile 
Citeşte 
propoziţii din 2-
3 cuvinte 
Recunoaşte în 
text propoziţiile  
( nr lor )  
Formulează, 
oral,  propoziţii 
cu sens  
Răspunde în 
propoziţii 
Exprimă corect 
o părere 
 
 
 

Evaluarea 
orală va 
alterna cu cea 
scrisă, 
exerciţii de 
copiere, 
transcriere şi 
dictare. 
Pentru fixare 
se vor relua de 
mai multe ori 
anumite litere. 
Se vor folosi 
texte scurte 
din manualul 
de clasa I, 
texte 
cunoscute 
deja, cu care 
elevul 
operează cu 
siguranţă. 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
stimulative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Să identifice 
grupuri de 
litere ( ce, ci, 
ge, gi, che, 
chi, ghe, ghi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să scrie 
corect după 
dictare 
cuvinte scurte 
care conţin şi 
grupurile de 
litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scrise  
• Exerciţii orale de 

dezvoltare a auzului 
fonematic şi de 
recunoaştere a legăturii 
între grupul scris şi 
sunetul respectiv 

• Exerciţii de citire a 
grupurilor 

• Exerciţii de citire a 
silabelor ce conţin grupuri 

• Exerciţii de citire a 
cuvintelor ce conţin aceste 
grupuri 

• Formulare de propoziţii ce 
conţin grupuri 

• Exerciţii de găsire a 
cuvintelor ce conţin 
grupuri de litere  

 
• Exerciţii de scriere  

( transcriere, copiere ) a literelor 
şi grupurilor  

• Exerciţii de scriere a 
acestora după dictare 

• Exerciţii de scriere a unor 
cuvinte cu literele amintite  
şi a grupurilor de litere 

• Exerciţii de completare a 
unor silabe cu litere, 
grupuri  

• Exerciţii de scriere a unor 
cuvinte din 2-3 silabe, 
utilizând în mod 
preponderent metoda 
analitico-fonetică 

• Exerciţii de transcriere a 
cuvintelor  

• Exerciţii de scriere a 
denumirii unor obiecte 
familiare 

• Exerciţii de scriere a 
cuvintelor pe silabe 

• Formularea unor 
propoziţii cu cuvinte date 
şi scrierea acestora cu 
sprijin  

• Exerciţii de scriere a 
propoziţiilor respectând 
majuscula şi punctul 

• Exerciţii de scriere a 

Identifică în 
cuvinte date 
grupurile  
Face legătura 
între sunet şi 
grup 
Citeşte 
grupurile 
Citeşte silabe în 
care apar 
grupuri  
Citeşte cuvinte 
în care apar 
grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcrie 
grupuri şi litere 
Scrie după 
dictare  
Completează 
cuvinte cu 
litere, silabe şi 
propoziţia cu un 
cuvânt 
Transcrie 
selectiv după 
indicii date 
Scrie propoziţii 
simple cu spijin 
Cunoaşte şi 
aplică regulile 
de scriere a 
propoziţiei 
Scrie nume de 
persoane  
Scrie propriul 
nume  
( nume de 
familie, 
prenume, clasa) 
 
 
 
 

Evaluare cu 
mai multe 
reveniri şi cu 
reactualizarea 
legăturii între 
grup şi sunet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări scrise 
cu spijin, 
individuale 
Exerciţii de 
scriere după 
dictare, 
copieri şi 
transcrieri 
Probe scrise  
 
 
 
Aprecieri 
stimulative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
orale,alternate 
cu cele scrise  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să scrie 
numere în 
concentrul 
 0-1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să efectueze 
operaţii 0-
1000 fără 
trecere peste 
ordin şi cu 
trecere peste 
ordin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa-si 
insuseasca 
inmultirea 
numerelor 
naturale in 
concentrul 0-
100 
 
Să rezolve 

propoziţiilor formulate 
oral 

• Exerciţii de citire a 
cuvintelor/ propoziţiilor 
scrise de elevă pentru 
formarea deprinderilor de 
autocorectare 

• Să scrie corect numele de 
persoane şi propriul nume 

• Să scrie corect, ordonat şi 
cât mai îngrijit 

• Să aşeze corect în pagina 
caietului 

 
 

• Să recunoască sistemul 
poziţional de scriere a 
numerelor formate din ZU 

• Să numere în ordine 
crescătoare  

• Să recunoască locul unui 
număr într-un şir (vecinii) 

• Să compare numere 
vecine  

• Să scrie numere dictate  
• Să descompună numere în 

zeci şi unităţi 
 
 
 

• Exerciţii de recunoaştere a 
semnelor ,,X” sau „.” Să 
efectueze calcule orale  

• Să efectueze calcule în 
scris 

• Exerciţii de citire a 
operaţiilor cu numere  

• Să verbalizeze calculele 
• Să utilizeze corect 

materialul didactic  
( concret şi intuitiv)  

• Exerciţii de învăţare a 
tehnicii de calcul, folosind 
materialul didactic concret 

• Exerciţii de calcul în scris, 
scrierea rezultatelor 
parţiale  

• Rezolvare de probleme cu 
desen şi cu expunerea 
datelor de către învăţător  

• Recunoaşterea expresiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citeşte 
numerele 
Numără 
crescător  
Compară şi 
numeşte vecinii 
Scrie numerele 
dictate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citeşte corect 
exerciţiile, fără 
a confunda + cu 
– 
Rezolvă operaţii 
cu sprijin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
curente 
formative 
Probe scrise, 
fişe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări 
curente 
formative 
Probe scrise, 
fişe de lucru 
Aprecieri 
stimulative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

probleme cu o 
singură 
operaţie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Să rezolve 
probleme cu  
o singură 
operaţie  
 
Să 
recunoască 
unităţi de 
măsură 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să recunoască 
figurile 
geometrice 
 
 
 
Să 
recunoască 
unităţi de 
măsură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce induc operaţia  
• Rezolvare individuală a 

unor probleme desenate  
• Exerciţii de analiză a 

datelor problemei  
• Exerciţii de verbalizare a 

enunţiului unei probleme  
• Exerciţii de citire a 

enunţiului unei probleme  
• Exerciţii de scriere a unei 

probleme, a unui plan de 
rezolvare   

 
• Enumeră unităţile şi le 

recunoaşte utilitatea  
• Scrie unităţile  
• Exerciţii de învăţare a 

zilelor săptămânii 
• Exerciţii de învăţare a 

denumirii lunilor anului,     
anotimpurilor, a datei  

 
 
 

• Exerciţii de recunoaştere a 
pătratului, dreptunghiului, 
cercului , triunghiului , a 
elementelor spaţio-
temporale  

 
 
 

• Exerciţii de denumire a 
părţilor propriului corp, pe 
mulaje, ale unei plante sau 
animal  

• Exerciţii de rec a acestora 
în desene sau imagini  

• Exerciţii de desenare a 
acestora  

• Exerciţii de exprimare a 
rolului fiecărei părţi 
componente 

• Să stabilească relaţii între 
plante şi animale  

 
 

• Exerciţii de observare a 
corpurilor  

• Exerciţii de recunoaştere a 
corpurilor solide, lichide 

 
 
 
 
 
Rezolvă cu 
sprijin o 
problemă 
practică  
 
Recunoaşte 
operaţia  
Rezolvă 
individual 
probleme 
desenate 
Exprimă 
enunţul şi 
exerciţiul prin 
care se rezolvă 
problema  
Scrie rezolvarea   
 
Denumeşte 
unităţile  
Scrie 
simbolurile  
Enumeră zilele 
săptămânii, 
lunile anului 
( nu în ordine), 
anotimpuri, date  
 
 
Denumeşte şi 
desenează figuri 
geometrice  
Foloseşte 
noţiuni spaţio-
temporale 
( stânga, 
dreapta, faţă, 
etc) 
 
Denumeşte şi 
recunoaşte. Le 
desenează după 
model şi din 
imaginaţie.  
 
 
 

Probleme 
desenate  
Probe orale şi 
scrise , 
alternativ  
 
 
 
Evaluări orale  
Probe scrise 
formative  
 
 
Evaluări orale 
şi 
 practice  
 
 
Evaluări orale 
şi fişe de 
evaluare 
formativă  
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale  



 

 
 
Să 
diferenţieze 
corpuri  
 
Să 
denumească 
părţile 
componente 
ale corpului 
omenesc, ale 
unui animal, 
ale unei 
plante  
 
 
Să enunţe 
zilele 
săptămânii, 
lunile anului 
şi 
anotimpurile 
 
Să deruleze 
experimente 
simple 
 
Să identifice 
efecte ale 
activităţii 
omului asupra 
mediului 

şi gazoase 
 

• Exerciţii de enumerare a 
anotimpurilor  

• Ex. de identificare a 
anotimpurilor după 
caracteristici  

• Exerciţii de enumerare a 
zilelor săptămânii, a 
lunilor anului 

 
• Să observe transformările  

din mediu  
• Să măsoare creşterea unei 

plante, să estimeze 
creşterea unui animal  

• Să facă experimente 
simple, în grup  

• Să stabilească 
îmbrăcămintea adecvată 
unui anotimp 

• Să identifice condiţii de 
menţinere a unui corp 
sănătos  

 
 

• Stabilirea unor reguli de 
conduită corectă asupra 
mediului  

 
 
 
 
 
 
 
 
Recunoaşte şi 
denumeşte 
corpuri 
 
 
 
 
 
Enumeră 
anotimpurile, 
zilele 
săptămânii,  cu 
sprijin din 
partea 
învăţătorului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
 
 
 
 
 
 
Evaluări orale 
 
Activitate 
practică  
 
 

 
Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional  
 
Obiectivele  Metode şi mijloace didactice  Perioada 

de timp 
Criterii de 
evaluare  

Metode şi 
instrumente 
de evaluare  

Să colaboreze 
cu colegii în 
rezolvarea 
unor sarcini 
de grup  
 
 
 
 
 
Să participe 
la jocuri de 
echipă ( la ora 

• Încadrarea elevului într-un 
grup de lucru  ( periodic) 
şi încredinţarea unor 
sarcini pe măsură  

• Exprimarea unei opinii, 
păreri asupra unor lucruri  
cunoscute elevului 

• Povestirea unor fapte, 
întâmplări personale  

 
• Să respecte voluntar 

regulile jocului 
 

 Desenează  
 
Colaborează, 
discută 
 
Povesteşte  
 
 
 
 
Se integrează în 
grupul de joacă 

Activitate 
practică  
Evaluări 
orale  
 
 
 
 
 
 
Activităţi 
practice 
 ( sportive) 



 

de educaţie 
fizică ) 

• Să-şi aducă contribuţia la 
câştigarea unei întreceri, 
îndeplinirea unor sarcini 

 
 
I. EVALUARE FINALĂ-CRITERIALĂ 
 
Criterii de evaluare minimale:  
- să identifice grupurile de litere ce, ci, ge, gi,che, chi,ghe, ghi; 
- să citească cuvinte monosilabice, bisilabice; 
- să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste grupuri de litere; 
- să respecte regulile de încadrare în pagină; 
- să rezolve exerciţii şi probleme cu operaţii de ordin I. 
 
Criterii de evaluare maximale: 
-să citească propoziţii scurte, formate din cuvinte care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi,che, 
chi,ghe, ghi, în diferite poziţii; 
- să scrie după dictare texte scurte, formate din propoziţii care conţin cuvinte în care se află 
grupurile de litere ce, ci, ge, gi,che, chi,ghe, ghi ; 
- să citească un text scurt la prima vedere; 
- să ordoneze descrescător, să rezolve exerciţii de scădere cu trecere peste ordin, să rezolve 
probleme simple, să recunoască locul numărului într-un şir. 
 
Instrumente de evaluare : 
- probe orale şi scrise; 
- fişe de lucru individuale; 
- probe curriculare; 
- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte. 
  VII. RECOMANDĂRI  
 
-Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi 
reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. 
 
 

MATEMATICA ALTFEL 
OPȚIONAL CLASA a II-a 

 
Prof. înv. primar HRITAC RODICA 

Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu”, loc. Hănești, jud. Botoșani 
 
ARGUMENT 
 

Am elaborat acest opţional pornind de la premisa că, în ciclul primar, jocul rămâne una din 
modalităţile de bază pentru abordarea activităţii didactice.  

Prin această programă doresc să-i ajut pe elevi să privească matematica şi altfel, nu doar ca 
pe un complicat şir de exerciţii şi probleme.  

“Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă 
în care fiinţa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze.”(Claponde, “Psychologie 
d’enfantes”). Şi de aici importanţa majoră pe care această activitate o are în viaţa copilului şi nu 
numai.  

La această vârstă copilul munceşte jucându-se şi asta îi  face o plăcere deosebită. Ori un 
obiect opţional trebuie în primul rând să-i ofere copilului o relaxare, o ieşire din monotonia orelor 



 

de curs, o altfel de abordare a activităţii vieţii lui de şcolar. Prin activitatea de joc, elevul ajunge să 
muncească şi să realizeze lucruri interesante pentru el şi pentru cei din jurul său..  

Folosind jocul în timpul orelor de opţional, doresc să-l determin pe elev să muncească cu 
plăcere, să aibă o comportare mult mai activă decât  la celelalte ore, să accepte competiţia cu sine şi 
cu ceilalţi parteneri de joc, să devină interesat de activitatea ce se desfăşoară. 

Prin opţionalul „Matematica altfel” urmăresc adaptarea unor cunoştinţe dobândite prin 
studiul curriculumului pentru rezolvarea de situaţii-problemă nonstandard, ca şi dezvoltarea unor 
activităţi de dobândire, pe cale intuitivă, a unor noţiuni complementare curriculumului.  

Programa cuprinde jocuri şi probleme distractive, de perspicacitate, care urmăresc 
dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei, a agerimii minţii.   

Matematica nu este numai o înşiruire de cifre, reguli sau capcane care trebuie rezolvate şi 
învăţate pentru că aşa prevede programa şcolară, ci poate fi şi o disciplină atractivă. Elevii trebuie 
convinşi că matematica nu este grea.  

Această disciplină îi învaţă pe copii să fie atenţi, să gândească mai mult asupra datelor unei 
probleme, să observe orice amănunt interesant, să facă deosebirea între informaţiile relevante şi cele 
nerelevante pentru obţinerea unei soluţii corecte. Sarcinile didactice vizează şi dezvoltarea unei 
judecăţi analitice, necesară formării unei personalităţi inventive, puternic investigatoare.     

Elevii vor dezlega enigmele matematicii prin joc, rezolvând probleme de logică şi 
perspicacitate, probleme tip „ capcană-surpriză”, rebusuri. 

Implicarea copiilor în identificarea şi selectarea materialului adecvat conţinuturilor propuse 
a determinat o schimbare în atitudinea lor faţă de şcoală, precum şi creşterea interesului faţă de 
propria lor formare. 
 
  



 

451. PROIECT DE LECȚIE ȘI PPT – „POMI ÎNFLORIȚI” 
Rebegea Iustina, prof.înv. primar, Școala Gimnazială Pribești 

 
Clasa: a III-a 
Data: 
Aria curriculară: Arte si Tehnologii 
Disciplina: Arte vizuale si abilităţi practice 
Unitatea tematică: Învăţăm de la plante 
Subiectul : Pomi înfloriţi 
Unitatea de invatare : tehnici de lucru combinate :amprentarea cu culori 
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
Scopul lecţiei: - Realizarea de obiecte de decor prin amprentarea cu culori.    - dezvoltarea imaginaţiei, 
creativităţii şi simțului estetic și critic.        
 
Competenţe specifice : 
Arte vizuale şi abilităţi practice 
1.1   Recunoaşterea unor mesaje comunicate prin imagini ; 
1.2  Manifestarea receptivităţii faţă de mesajele exprimate prin limbaj vizual; 
2.2    Realizarea de creaţii funţionale în diverse tehnici pe diferite suporturi( hârtie); 
2.4    Modificarea expresiei plastice iniţiale prin remodelare; 
 
Competențe integrate: 
Activităţi integrate: 
 Limba şi literatura română 
3.1  Extragerea unor informaţii de detaliu din texte literare; 
Muzică şi mişcare 
2.1 Cântarea în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare; 
Obiective operaţionale : 

a. Cognitive : 
• să  participe la discuţii despre      comunicarea prin imagine în pictură;  (de exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop 

informațional de-a lungul timpului) ; 
• să –şi reamintească culorile primare şi binare, precum şi nonculorile ; 
• să  exemplifice existenţa acestora în natură; 
• să urmărească demonstrarea tehnicii de lucru; 

“Primavara este o 
sarbatoare imensa la care 
participa toate elementele 
naturii.” Victor Hugo 
 



 

• să contribuie la evaluarea individuală a lucrărilor. 
b. Motrice: 

• să  tamponeze suprafaţa colorată cu o bucată de hârtie mototolită înmuiată în culoare; 
• să  aplice culoarea cu ajutorul degetelor; 
• să aplice culoarea cu ajutorul tubului de carton. 

c. Afective: 
• Să participe activ la activitate; 
• Să-si exprime sentimentele fata de aspectele specifice anotimpului primavara; 
• Să colaboreze cu membrii grupului; 

Resurse: 
I. Metodologice  

Strategii didactice: 
a) Metode şi procedee : observaţia, explicaţia ,conversaţia, demonstrația,exerciţiul , Turul galeriei 
b) Mijloace de învăţământ : Manualul de arte vizuale şi abilităţi practice,acuarele, tempera, guaşe, pensule; 

 informativ demonstrative: imagini, reproduceri, tablouri, ppt; 
 de exersare şi informare :  coli de bloc de desen,acuarele,guase sau tempera, tuburi de carton de la hartia igienică,şerveţele,sticle de 

plastic, , hârtie xerox ; 
 videoproiector, casetofon. 

a) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală. 
c) Temporale 

Ora are o durată de 50 minute, din care 45 minute activitatea propriu-zisă și 5 minute activități 
recreative. Ora este a 5-a oră din totalul de  6 ore al unității tematice. 

d) Umane 
 
     Clasa are un număr de 14 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică 
normală, corespunzătoare vârstei. 
IV. Bibliografice: 
● ştiinţifice / oficiale:    

 „Programa pentru disciplinele  Limba si literatura romană, Arte vizuale și abilitati 
practice, Muzica si miscare ,aprobată prin ordinul ministrului OMEN 5003/02.12.2014 

 Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru frmarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici. Program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, 
2012. 

 Stoica Adrian (coordonator), ,,Evaluarea în învăţământul primar”. Descriptori de performanţă”, Bucureşti, 1988 



 

 Cristina Rizea, daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, „ Arte vizuale si abilitati practice – clasa a III-a” ,Bucuresti: Litera, 2015. 
 Lucian Stan, Ileana Stan, Elisabeta Botezatu, „Educatie plastica- Ghid metodic clasele I-IV”, Bucuresti: Aramis, 2003. 
 www.didactic.ro     

 
Evenimentul 
didactic 

C. s. Activități de învățare Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

Evaluare  

1.  Captarea 
atenţiei și 
orientarea 
atenției 
a) Discuţie 
pregătitoare 
      3 min 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LLR 
3.1 
 
S 

●cer elevilor să-și pregătească rechizitele și 
materialele pentru lucru; 
● solicit elevilor să fie atenți la ceea ce urmează să 
lucrăm; 
●pun întrebări elevilor în vederea pregătirii 
teoretice  privind realizarea corectă a tehnicilor de 
lucru ce urmează în lecție: 
- În ce anotimp ne aflăm? 
- Care sunt lunile de primăvară? 
- Cum e timpul acum? 
- Ce modificări s-au petrecut în natură ? 
- Înfăţişarea pomilor. 

conversaţia 
 
explicaţia 
 

Manualul,foi 
A4, acuarele, 
pensoane, 
suport pentru 
apă, planşete 

activitate 
frontală 
 

 

 
2. Enunţarea 
temei și a 
obiectivelor  
 
     2 min 

AV
AP 
1.2 

●anunț tema lecției ce urmează a fi parcursă: "Pomi 
înfloriţi- tehnici combinate-amprentarea cu culori" 
și scriu titlul pe tablă; 
● expun obiectivele de urmărit specifice elevilor; le 
voi spune ca pana la finalul lecţiei ei trebuie să 
demonstreze ca stiu să lucreze individual , în 
funcţie de cerinţe. 

 
 
explicaţia 
 

Video-
proiector 
Prezentare 
ppt-
reproduceri 

activitate 
frontală 
 

Observare 
sistematică 

3. 
Reactualizarea 
cunoştinţelor( 
vocabularul 
plastic) 
    2 min 

AV
AP 
1.1 
1.2 
 

● întreb elevii asupra culorilor cunoscute- primare 
şi binare, precum şi asupra utilizării nonculorilor- 
alb, negru  în obţinerea nuanţelor 
● Voi purta o discuţie privind existenţa culorilor în 
natură, cu exemple pentru fiecare : 
- albastrul deschis- cerul; 
- galben- soarele 
- verde- iarba; 
-  alb, roz- florile pomilor; 

Conversaţia 
demonstraţia 

Video-
proiector 
Prezentare 
PPT- 
materiale 
ilustrative-
reproduceri 
Vicent van 
Gogh 

 
Activitate 
frontala, 
individuala 

Observarea 
comportamen
tului 
participativ al 
elevilor 

http://www.didactic.ro/


 

- cafeniu- trunchiul copacilor; 
- roşu, galben, albastru- florile de câmp. 

 
4. Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 
10 min 
 

AV
AP 
1.1 
1.2 
LLR 
3.1 
 
 
MM 
2.1 

●Voi face o prezentare PPT cu reproduceri de 
picturi ce reprezintă pomi înfloriţi 
●Voi face referire la culorile folosite în materialele 
prezentate. 
●Vor citi poezia Primăvara, de Vasile Alecsandri 
Identificarea titlului, autorului, ce stim despre 
poezie?citirea pe versuri primul, al doilea....pe 
strofe. Identificarea strofei care face referire la 
tema activitatii 
●Vor interpreta cantecul Este din nou primăvară, 
de Teodor Muntean 
Veți avea mai multe tehnici de lucru. Vă amintesc 
că: 
●toți elevii colaborează în cadrul grupelor  ; 
●toate lucrările  sunt grupate pe un suport în fața 
clasei; 

 
 
conversaţia 
explicaţia 
 
exerciţiul 

Video- 
proiector, 
casetofon 
Prezentare 
ppt-
materiale 
ilustrative- 
reproduceri 
Vicent van 
Gogh 

activitate 
frontală,individu
ala 
 

Observarea 
comportamen
tului 
participativ al 
elevilor 
 
 

 
5.Dirijarea 
învăţării 
 
 
b)Demonstrare
a tehnicii de 
lucru 
c)Executarea 
lucrării 
25 min 
 

 
AV
AP 
2.2 
2.4 

●Voi explica şi demonstra tehnicile de lucru pentru 
fiecare grupă de elevi prin prezentare PPT( 
amprentarea cu sticlă goală de plastic de 0,5 l, 
hîrtie mototolită şi înmuiată în culoare, marginea 
tuburilor de hârtie igienică, degetele) 
●execută lucrarea conform indicatiilor primite si a 
manualului pe muzica simfonică Primăvara de 
Antonio Vivaldi 
●Urmăresc executarea planşei 
●Dau indicaţii suplimentare individuale privind 
mărimea, simetria, tăria culorilor 
●Ajut elevii care au nevoie de sprijin în executarea 
lucrarii 
 
●Se afișează și se apreciază lucrările 

conversaţia 
explicaţia 
demonstraţia 
exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
demonstrația 
 
 
exerciţiul 

CD-ul ataşat 
manualului 
Prezentare 
ppt  
 
 

activitate  
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală  

Observarea 
comportamen
tului 
participativ al 
elevilor 
 
 
 
evaluare 
reciprocă  
 
 
autoevaluare 
 
 



 

 
 
6. Obţinerea 
performanţei 
 4 min 

AV
AP 
2.2 
 
 
 
LLR 
3.1 
AV
AP 
1.1 
1.2 

●discut cu elevii despre dificultățile înlâlnite în 
realizarea lucrării 
Se discută lucrările realizate corect, dar şi celelalte 
mai puţin corecte . 
Stabilirea criteriilor de analiză si evaluare a 
lucrărilor după finalizarea acestora: 
 ansamblul compozitiei; 
 realizarea fiecarui element; 
 mod de lucru (acuratete). 

●le propun elevilor să urmărească imaginea din 
manual la pag. 25 (Analiza unei reproduceri dupa 
un sir de intrebari). 
1. Priveşte tabloul cu pomi al lui Ştefan Luchian. 
Spune cel puţin trei cuvinte- cheie care îţi vin în 
minte, atunci când îl priveşti. 
2. Uită-te la forme şi culori. Spune ce observi? 
3. Ce simţi când priveşti tabloul ? 
4. De ce îţi aminteşte? 
5. Ce ţi se pare special în pictură ? 

 
conversaţia 
Turul galeriei 
 
 
explicaţia 
demostraţia 

Manualul 
partea a II-a, 
pag. 25 
 
Prezentare 
ppt- 
materiale 
ilustrative(da
te despre 
autor si 
opera)- 
reproduceri 
Stefan 
Luchian 

activitate 
frontală, 
individuala 

observarea 
sistematică 
analiza 
produselor 
obtinute dupa 
criterii date 
 
autoevaluare 
raspunsuri la 
intrebarile de 
la pag. 25 

 
7. Retenția și 
transferul 
Tema pentru 
acasă 
2 min 

LLR 
3.1 
AV
AP 
2.4 

●elevii vor primi flori care vor fi prinse în piept şi 
se vor aşeza în ordine pentru a forma propoziţii cu 
ajutorul cuvintelor scrise pe fiecare floare ( vezi 
Anexe) 
1.Primăvara a sosit. 
2. Pomi în floare reprezintă o reânoire. 
3. Totul înfloreşte fără nicio oprelişte. 
 ●indic tema pentru acasă- realizarea unor elemente 
din natură prin pictură care să îmbogățească 
lucrarea comună realizată în clasă( nori, soare, 
iarbă, flori de câmp.....) 

conversaţia 
explicaţia 
 

Flori pe care 
sunt scrise 
cuvinte 

activitate 
frontală, 
individuala 
 

observarea 
sistematică 
autoevaluare 



 

 
 
  

 
 
 
8. Aprecieri 
finale 
     2 min 

 ●fac aprecieri generale asupra modului de lucru al 
elevilor 
●solicit elevii în realizarea unei evaluări obiective 
●Elevii vor fi notaţi în funcţie de modul de lucru 

conversatia 
explicaţia 
 

 activitate 
frontală 
 

 



 

 
452. HEI! –UN PROIECT DE SUFLET 

 
Prof. Carmen Ionela Fofiu, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 30, Timişoara 
 

 Proiectul educaţional: “H.E.I.- Hărnicie,  Entuziasm,  Ingeniozitate”, a apărut din dorinţa 
de a stimula  interesul  elevilor, dar şi al părinţilor  vizavi de sentimentul că nouă „ne pasă”  de tot 
ceea ce ne înconjoară. Şi… dacă ne pasă trebuie să începem prin a ne forma ca adevărate caractere 
prin :  hărnicie,  entuziasm,  ingeniozitate iar apoi să-i “molipsim” şi pe cei din jurul nostru căci :” 
Cu o floare nu se face primăvară” şi“Omul sfinţeşte locul” . 
 Hărnicia dă copiilor o viziune asupra propriei lor vieţi. Oamenii harnici folosesc fiecare 

moment potrivit şi fiecare prilej pentru a-şi atinge scopurile, ştiu ce drum să urmeze fără să 
se încurce. Un om care îşi pune în lucru aptitudinile şi talentele nu va duce lipsă de 
oportunităţi. 

 Entuziasmul nu numai că ne luminează viaţa şi dă strălucire ochilor, ci acţionează şi ca un 
medicament natural care te fortifică. Manifestând interes adevărat faţă de orice lucru, copiii 
vor beneficia de o încântare împrospătată faţă de viaţă. 

 Ingeniozitatea dă valoare oricărui lucru. O persoană nevoită să găsească noi modalităţi de a 
folosi obiectele din jur îşi dezvoltă creativitatea devine înţelept, învaţă că totul are un rost pe 
lume. 
Diversitatea activităţilor propuse aduce plăcere, evită monotonia şi dă şansă fiecărui elev la 

a sevedea capabil, util, special.  Copiii vor deveni cunoscuţi, respectaţi şi vor da exemple de 
mobilizare şi încredere. 

Am dorit să atragem atenţia încă o dată asupra pericolului ce pândeşte omenirea datorită 
egoismului uman şi agresivităţii faţă de natură şi chiar asupra propriilor semeni. Prin gândurile 
sincere şi cu grijă mesteşugite, fie cu stiloul  şi creionul, fie imortalizând în scenete aspecte din 
lumea înconjurătoare, încercăm să ajungem la sufletul celor din jur, să aducem bucurie şi să dăm un 
îndemn la respect şi responsabilitate.  

Acest proiect educaţional a apărut şi din dorinţa de a-i implica pe elevi în activităţi de creaţie 
şi de protejare a mediului, acum, când aceştia, fiind atraşi de mijloacele moderne de informare şi de 
petrecere a timpului liber, uită că, de fapt, pentru a se putea forma ca oameni de succes au nevoie o 
capacitate de comunicare foarte bună şi de sănatate fizică şi mentală, iar acestea le pot avea doar 
dacă trăiesc într-un mediu sănătos. Acţiunile de curăţenie, de confectionare a unor obiecte 
decorative din materiale reciclabile au fost privite cu interes de elevi, părinţi şi comunitate. 

Este necesar ca elevii să ştie că natura trebuie respectată şi nu dominată, pentru că ea 
formează un întreg imens, în care omul trebuie să se integreze armonios. Ei vor fi adevăraţii 
beneficiari ai grijii tuturor faţă de mediu, dacă scopurile protecţiei mediului vor fi atinse pe plan 
mondial, la toate nivelurile.  

Piesa de teatru „ Fata babei şi fata moşneagului”,  cu păpuşi realizate din materiale 
reciclabile şi mesaje ecologice, este una dintre aplicaţiile şi finalitaţile acestui proiect, o încununare 
a eforturilor elevilor, o răsplată a muncii lor şi o motivaţie pentru pentru a merge mai departe cu 
acţiuni concrete pentru protejarea pământului şi a locuitorilor lui. 

Potenţialul material şi uman al şcolii, bunele şi serioasele relaţii de parteneriat pe probleme 
educative, de colaborare cu numeroase cadre didactice din şcoală, au dus la reuşita iniţiativei 
propuse. 

Proiectul, în sine, şi-a propus să confrunte idei şi metode, modalităţi şi strategii cât mai 
originale, prin care cadrul didactic, părinţii, oamenii de artă să  contribuie la formarea în rândurile 
celor mici şi nu numai, a  abilităţilor de comunicare cu ceilalţi, pentru a transmite mesaje clare, 
pentru a crea modele, în scopul  apărării vieţii şi  conservării mediului. 



 

Am reuşit , împreună cu partenerii noştri: şcolari din celelalte clase, preşcolari, actori, 
părinţi, să ne unim eforturile şi să facem, în prag de sărbători, „un gest” de credinţă şi să dăm 
dovadă că mai avem speranţă la mai bine! 
 
 

453. SPECTACOL DE PĂPUȘI- ACTIVITATE EXTACURRICULARĂ 
 

Prof. înv. primar, Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud.Vâlcea 

 
 Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 
 
Tipul activității: spectacol de păpuși 
     Denumirea activității: spectacolul “ Cenușăreasa”- dramatizarea și regia: Bogdan Tudor 
Pelerin de la teatrul de păpuși “ Zgubilici” 
      Perioada : marți, 05.06.2017 
 
Obiectivul general: Înțelegerea sensului și semnificației valorilor morale care călăuzesc viața 
oamenilor.  
 
Obiective specifice: 

- Să aprecieze, prin criterii  obiective, conduita  personajelor - păpuși potrivit unor valori 
morale; 

- Să analizeze fapte și întâmplări ale personajelor-păpuși în spiritual normelor și al valorilor 
morale; 

- Să dorească să urmeze modele pozitive receptate din poveste; 
- Să manifeste atitudine de respingere și dezaprobare față de fapte și de comportamente ce 

dovedesc răutate, intoleranță, lene,dezinteres, rea-credință, minciună, trufie, ranchiună, lipsă 
de dragoste și de respect față de semeni. 

 
Locul desfășurării: scena amenajată în sala de clasă. 
 
Resurse implicate:  copii, cadre didactice, părinți, actori profesioniști 
 
Coordonator activitate: Prof. POPA EMILIA 
 
Monitorizare și evaluare: 

• Valorificarea potențialului creativ al copiilor; 
• Realizarea unor desene și organizarea unei expoziții la nivelul clasei; 
• Realizarea de  compuneri. 

  



 

                                                                Spectacolul a început… 
 
Cenușăreasa stă pe gânduri…                Șoriceii o ajută            Intră mama vitregă                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoi surorile vitrege                                Apare Zâna !                                          Caleasca 
pornește...   
 
 
 
 
 
 
 

Intră Prințul                                   Fac cunoștință …                     Probează  pantoful       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ura! Plecam la palat! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelimitate sunt posibilitățile păpușilor de a stârni fantezia și spiritul creator al copiilor, de a-
i face să participe activ la activitățile educative. Copiii au suferit împreună cu păpușile și au râs din 
toată inima. 

Am văzut cât de mare este efectul produs de o păpușă, câte coarde poate face aceasta să 
vibreze în sufletele celor mici. Și, în plus, acestei arte nu i se cere mai mult decât să producă 
bucurii, să îmbogățească viața artistică a copiilor, să-i distreze, să dea educației lor o nota senină. 
Pentru mine a constituit un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului, de a o 
stimula și influența. 

Cu ajutorul păpușilor au fost oferite copilului exemple clare,  l-au putut face să distingă 
binele de rău, l-au ajutat să înțeleagă ceea ce este greșit și ceea ce este corect. 

În urma vizionării spectacolului, elevii au devenit mai receptivi, mai înțelegători și mai 
toleranți.  
  



 

 
454. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Gîfei Iuliana 

Şcoala Gimnazială” Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
 
 
Data:  
Clasa: a IV-a B 
Aria curriculară: Om şi societate 
Disciplina: Geografie 
Unitatea de învăţare: România în Europa şi în lume 
Subiectul lecţiei: România în Europa. Vecinii ţării mele 
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe 
Scopul lecţiei: cunoaşterea hotarelor şi a vecinilor ţării noastre 
Obiective operaţionale: 
     Cognitive: 
     OC1- să localizeze pe harta fizică a Europei, România şi alte ţări europene; 
     OC2- să calculeze corect la ce distanţă este situată România faţă de fiecare extremitate a 
Europei; 
     OC3- să sesizeze prin comparaţie suprafaţa României faţă de ţările vecine; 
     OC4- să descrie ţara noastră şi alte ţări europene: capitale, oraşe importante, limba oficială, 
religia; 
     Afectiv-atitudinale: 
      OA1-să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală, curaj de 
a solicita intervenirea în actul comunicării; 
      OA2 - să manifeste interes şi plăcere pentru rezolvarea sarcinilor lectiei; 
 
     Psihomotorii: 
 
      OP1- să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris; 
      OP2-să lucreze corect cu harta; 
 
 
Strategia didactică: 

-  metode şi procedee:  conversaţia euristică, expunerea, demonstraţia, metoda”Ştiu/ 
Vreau să ştiu/ Am aflat”, metoda”Cadranelor”,lucru cu harta, jocul didactic; 

-  materiale şi mijloace: harta României, harta fizică a Europei, caiet de lucru, harta 
oarbă, prezentare ppt, fişe de lucru,videoproiector, laptop; 

- forme  de organizare: individual, frontal, pe grupe. 
Resurse: 
           Umane: 27 de elevi 
           Spaţiale: sala de clasă 
     Bibliografice:  
           1.Programa şcolară pentru Geografie, Clasa a IV-a, aprobată prin OM nr. 
5003/02.12.2014 
           2.Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă, manual de Geografie, Clasa a IV-a, Sem. al II-
lea, Ed. Intuitext, Bucureşti, 2016 
         



 

 
DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 
 

 
 

Obiective 
operaţionale 

Conţinutul  
instructiv-educativ 

Strategii didactice Evalua  
Metode  şi 
procedee 
 

Mijloace de 
învăţământ 
 

Forme de 
realizare 
 

 ent 
atoric 

 Asigurarea materialului necesar 
pentru buna desfăşurare a orei 

Exerciţiul 
organizatoric 

 Frontală  

carea 
nţelor 

 Această etapă se realizează prin 
prezentarea pliantelor pe care le-au 
avut de confecţionat, cu referire la 
localitatea natală. 
Se fac aprecieri iar cele mai 
interesante vor fi expuse. 

Expunerea 
Demonstraţia 

Pliante Frontală Orală 

 aptarea 
 

OC1 
OA1 

Se face prin prezentarea unui 
material ppt „Europa pe scurt” 
Purtăm discuţii pe baza acestor 
imagini. 

Explicaţia 
Conversaţia 
euristică 

Laptop, 
videoproiector 

Frontală Orală 

ţarea 
ului şi a 
elor 

onale 

OC1 
OC2 
OC3 
OC4 

Pornind de la imaginile prezentate 
ajungem la titlul lecţiei şi la 
enunţarea obiectivelor operaţionale 
pe înţelesul elevilor. 

Conversaţia  Frontală  

 area  
i 

 
 
 
 
OC3 
OC4 
OA1 
OA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP1 
OC3 
 
 
 
 
 
 
 

Scriem titlul la tablă şi pe caiete. 
Schema lecţiei va fi scrisă prin 
metoda Ştiu/ Vreau să ştu/ Am 
aflat 
ŞTIM 
*Numele continentului în care este 
situată România 
*Numele ţărilor cu care ne 
învecinăm în funcţie de punctele 
cardinale 
VREM SĂ ŞTIM 
*La ce distanţă este situată 
România faţă de fiecare 
extremitate a Europei 
*Să localizăm România pe harta 
fizică a Europei 
*Suprafaţa României în comparaţie 
cu alte ţări vecine nouă 
*Numele capitalelor ţărilor vecine 
*Informaţii despre ţările vecine 
AM AFLAT 
Înainte de a completa această 
rubrică, elevii deschid cărţile 
pentru a observa poziţionarea 
României pe continent. 
După ce se poartă discuţii 
referitoare la poziţionarea ţării 

 
 
 
 
 
Ştiu/ Vreau să 
ştu/ Am aflat 
 
 
 
Conversaţia 
euristică 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţarea prin 
descoperire 
 
 
 
 
 

Caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caiete 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 
 

Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
OC2 
 
OA2 
OP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
 
OP2 
 
 
 
OC1 
OC4 
OA1 

noastre, se lucrează pe fişe(anexa 
1) câteva exercţii de matematică 
pentru a afla la ce distanţă este 
situată România faţă de fiecare 
extremitate a Europei. Se verifică, 
se arată la harta mare, iar apoi 
elevii au de descoperit pe harta 
oarbă(anexa 2)  România şi vor 
scrie numele ţării în conturul 
corespunzător. 
Se completează rubrica AM 
AFLAT cu informaţiile 
corespunzătoare şi anume: 
România este situată în sud-estul 
Europei Centrale. 
Lipesc fişa prin care au aflat la ce 
distanţă este situată ţara noastră 
faţă de fiecare extremitate a 
continentului, în caiete. 
Observăm pe harta mare, prin 
comparaţie cu celelalte ţări 
suprafaţă României. Notăm: 
După suprafaţă, România este o 
ţară de mărime medie. 
Folosind harta României(anexa 3) 
ne amintim de ţările vecine, în 
funcţie de punctele cardinale. 
Se arată la hartă, ne reamintim ce 
înseamnă graniţă şi cu ajutorul 
imaginilor vom descoperi 
capitalele, limba oficială, religia, 
alte date importante despre fiecare 
în parte. 
Republica Moldova: 
-capitala la Chişinău 
-limba oficială: limba română 
-religia: ortodoxă 
Bulgaria: 
-capitala la Sofia 
-limba oficială: limba bulgară 
-religie: ortodoxă 
-are ieşire la Marea Neagră 
Serbia: 
-capitala la Belgrad 
-limba oficială:limba sârbă 
-religie: ortodoxă 
-împreună cu românii au construit 
hidrocentrala de la Porţile de Fie, 
pe Dunăre 
Ungaria: 

 
Exerciţiul 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
Lucru cu harta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
Explicaţia 
Demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţarea prin 
descoperire 
 
 
 
 
Demonstraţia 

Fişă(cadrane) 
 
 
 
 
 
 
Fişă cu harta oarbă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harta fizică a 
Europei 
 
 
 
 
Harta României 
 
 
 
 
 
Videoproiector, 
laptop 
 
 
 
 
Caiete 

 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-capitala la Budapesta 
-limba oficială: limba maghiară 
-religia: catolică 
-fără ieşire la Marea Neagră 
Ucraina: 
-capitala la Kiev 
-limba oficială: limba ucraineană 
-religia: ortodoxă 
-ieşire la Marea Neagră 

ea 
nţelor 

 erea  
anţelor 

OC3 
OC4 
OA2 
OP1 

Se vizionează un material despre 
capitalele vecinilor noştri. 
Concurs „Sunt elev de nota 10” 
Prezint scopul şi regulile jocului. 
Dacă este egalitate se apelează la 
proba de baraj(anexa 4) 

Jocul didactic Videoproiectorul 
Fişe pentru 
răspunsuri 

Pe grupe Orală 

erea 
ii 

OC4 Pentru ora următoare au de făcut 
prezentări ale ţărilor vecine în care 
să precizeze obiceiuri şi mâncăruri 
tradiţionale. 
Se fac aprecieri individuale şi 
colective asupra modului în care s-
a desfăşurat ora. 

Conversaţia  Frontal Orală 

 
  



 

455. PROIECT DE ACTIVITATE 
COȘULEȚUL CU LEGUME ȘI FRUCTE 

 
Prof. Pavel Liliana-Camelia 

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași 
 
Şcoala: Şcoala Gimnazială “Mihai Codreanu”, Iaşi 
Elev: C.R., clasa a IV-a B 
Domeniul: Terapie psihomotrică/ ocupațională 
Subiectul: Coșulețul cu legume și fructe 
Tipul activităţii: de recuperare 
Scopul activităţii: Consolidarea cunoștințelor referitoare la fructe și legume și a deprinderilor 
psihomotrice de scris, decupat și lipit imagini 
Propunător: Pavel Liliana-Camelia 
 
Obiective operaţionale: 
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevul va fi capabil: 
 
Obiective cognitive: 
O1: să se prezinte asociind numele cu fructul și leguma preferate; 
O2: să răspundă la 2 din 3 ghicitori; 
O3: să clasifice corect fructele şi legumele în funcţie de caracteristicile lor; 
O4: să scrie o listă de cumpărături cu fructe și legume având la dispoziție imagini cu legume 
și fructe; 
O5: să despartă corect în silabe cuvintele scrise (oral și în scris); 
 
Obiective psihomotorii: 
O6: să decupeze imaginile de pe jetoanele date după contur pentru a umple coșul; 
O7: să decoreze coșul cu fructe și legume ajutându-se de imaginile autocolante; 
Obiective afective: 
O8: participarea cu interes şi curiozitate la activitate; 
 
Strategii didactice: 
Metode si procedee didactice: conversatia, explicatia, jocul, exerciţiul, elemente de 
problematizare, demonstraţia, lucrul independent. 
Resurse: materiale – planşe, fructe, legume, farfurii, eşarfă, fişe de lucru, creioane colorate și 
carioci, imagini-contur, imagini autocolante, foarfece. 
                temporale – 50 de minute; 
     spaţiale – cabinet de lucru; 
                umane – 1 elev; 
Forme de organizare: individual. 
 
Bibliografie: 

1. Manolache Adriana, Vorbim corect!, V&I Integral, Bucureşti, 2003. 
2. Cristina Farzikhosroushahi, Maria Condrea, Terapia educaţională complexă şi 

integrată, Tehnopress, Iaşi, 2005. 
3. Asociaţia Reninco România, Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale, MarLink, Bucureşti, 2000. 
 



 

Nr.  
crt. 

Etapele lecţiei Ob. 
op. 

T. Conţinutul activității Metode si 
procedee 

Forme de 
organizare 

Evaluare 
Activitatea propunătorului Activitatea  

elevului 
1. Moment 

organizatoric 
 1’ - pregătirea materialelor şi 

asigurarea climatului psiho-
pedagogic necesar desfăşurării 
activităţii; 

- se pregateşte pentru 
desfăşurarea  activităţii. 

conversaţia individual  

2. Captarea 
atenţiei  

O1 
 
 
 
 
 
O2 

3’ Ne prezentăm: 
- fiecare îşi spune numele, fructul 
și leguma preferată „Mă 
numesc...şi îmi place (numeşte un 
fruct și o legumă).  
 
-  în continuare, captarea atenţiei 
se va realiza cu ajutorul  unor 
ghicitori, urmând ca după aflarea 
răspunsului fiecăreia dintre ele, să 
prezinte o planşă ilustrată cu 
fructe şi legume (anexa 1) de pe 
care elevul să identifice obiectele 
ghicite. 
 
Seamănă cu-n castravete 
Dar e galbenă, nu-i verde. 
Maimuţica de-ar avea 
Toată ziua ar mânca. 
      
Nas la omul de zăpadă 
Iepurele vrea să-l roadă.  
 
De vorbeşti de ea, pe dată 
Gura-ţi lasă numai apă; 

 
- îşi spune numele şi 
fructul și leguma 
preferate. 
 
 
- este atent şi răspunde 
la ghicitori, 
recunoscând apoi de pe 
planşa ilustrată fructele 
şi legumele ghicite. 
 
 
 
 
 
Banana 
 
 
 
Morcovul 
 
 
 
Lămâia 

 
conversaţia  
 
 
 
 
 
explicaţia 

 
individual 

 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale; 
 
 
 
 
 
 
Corectitudi-
nea raspunsu-
rilor la 
ghicitori;  
 



 

Galbenă şi parfumată 
Bună e la citronadă! 

 
  

3.  Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 1’ - anunţă tema şi obiectivele 
activităţii:  
La activitatea de astăzi vom vorbi 
despre fructe şi legume. 
- vom clasifica fructele și legume 
utilizându-ne simțurile; 
- după realizarea unei liste de 
cumpărături, vom despărţi în 
silabe cuvintele ce denumesc 
fructe sau legume şi vom număra 
câte silabe are fiecare cuvânt; 
- vom decora un coș cu imagini 
autocolante (ce reprezintă fructe și 
legume) și vom umple coșul cu 
jetoane decupate (cu fructe și 
legume) 
- spre sfârşitul activităţii vom 
completa o fişă de lucru. 

- este atent  pentru a şti 
ceea ce are de făcut pe 
parcursul acestei 
activităţi.     

conversaţia individual 
 

 



 

4. Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- elevul este legat la ochi, apoi i se 
oferă să pipăie, să miroase și 
eventual să guste, pe rând 10 
legume/fruct (nectarină, portocală, 
măr, strugure, pară, castravete, 
roșie, ardei, morcov, ceapă) pentru 
a ghici ce reprezintă acestea, apoi 
să pună fructul sau leguma  în 
farfurie în funcţie de locul unde se 
încadrează (stânga – legume, 
dreapta – fructe); 
 
 
- se cere elevului să spună pe rând 
la ce se folosesc fructele şi 
legumele, prin ce se deosebesc 
acestea, dar şi prin ce se 
aseamănă; 
 
 
 

-  legat la ochi, pipăie 
miroase și eventual 
gustă obiectul, apoi îl 
denumeşte, aşezând 
fructul sau leguma în 
farfuria 
corespunzătoare (în 
partea stângă sau în 
partea dreaptă). 
 
 
 
 
- fructele se folosesc la 
deserturi, iar legumele 
se folosesc pentru 
mâncare; se deosebesc 
prin gust, formă şi 
culoare, se aseamănă 
prin faptul că  au 
vitamine şi sunt de 
mâncat. 

explicaţia 
demonstraţia 
jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elemente de 
problemati-
zare 
 
 
 
 
 

 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- de ghicit 7 
din 10; 
 
corectarea 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
corectarea 
răspunsurilor 
 
 
aprecieri 
verbale 
 

5. Dirijarea 
învăţării 

O4 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 

25’ Lista de cumpărături 
Având la dispoziție fișe cu legume 
și fructe (anexa 1 și anexa 2), 
elevul va realiza o listă de 
cumpărături în care, în dreapta va 
scrie fructele și și în stânga 
legumele. Introducerea în 
activitate se va face astfel: M-a 
rugat mama să merg la piață și să 
cumpăr 3 legume și 3 fructe, la 

 
- consultă fișele cu 
imagini și alege 3 
fructe și 3 legume pe 
care le scrie pe lista de 
cumpărături. Mai 
departe, desparte 
fiecare cuvânt scris în 
silabe și numără câte 
silabe are, scriind 

 
explicaţia 
conversaţia 
exercițiul 
independent 
 
 
 
 
 

 
individual 

 
aprecieri  
verbale  
 
corectitudinea 
despărțirii 
cuvintelor în 
silabe 
 
 



 

 
 
 
 
 
O6 
O7 
 

alegere. Eu aleg:….(anexa 3). 
 
 
 
Coșulețul cu fructe și legume 
Următorul pas este umplerea 
coșului deja realizat (Anexa 4) cu 
fructe și legume (anexa 5) și 
decorarea lui cu imagini 
autocolante. 

informația în dreptul 
cuvântului. 
 
  
- decorează coșul pe 
exterior prin lipirea 
unor imagini 
autocolante cu fructe și 
legume 
- decupează după 
imaginile-contur fructe 
și legume pe care le 
denumește și le așează 
în coș (într-o parte 
fructele, în alta 
legumele, după 
preferința sa). 

 
 
 
 
explicaţia 
demonstraţia 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Fixarea şi 
sistematizarea 
cunoştinţelor 

O3 
O8 

6’ - se cere elevului să lucreze pe fişa 
primită (anexa 6), după ce se 
explică sarcinile de lucru pentru 
fiecare item. 

- elevul este atent la 
sarcinile pe care le are 
de indeplinit şi lucrează 
atât individual, cât şi cu 
sprijin, în funcţie de 
dificultățile 
întâmpinate. 

exerciţiul 
munca 
independentă 

individual - apreciere  
  verbală; 

7.  Evaluarea O8 4’ - se fac aprecieri asupra  
completării  fişei  de lucru şi 
asupra desfăşurării activității. 
- ca recompensă, elevul va primi 
fructele aduse și propriul coș cu 
legume și fructe din hârtie. 

- elevul ascultă şi spune 
ce i-a plăcut şi ce nu i-a 
plăcut la activitate; 
 
 
 

conversaţia individual -apreciere 
verbală; 



 

 
Anexa 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Anexa 2 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexa 3 
Lista de cumpărături 
 
M-a rugat mama să merg la piață și să cumpăr 3 legume și 3 fructe, la alegere. Eu aleg: 
 
LEGUME                                                      FRUCTE 
1.                                                                   1. 
2.                                                                   2.  
3.                                                                   3.  
 
Despărțirea cuvintelor în silabe și numărul de silabe: 
 
1.                                                                   1. 
2.                                                                   2.  
3.                                                                   3.  
 
 
Anexa 4 
 
Coșul pentru legume și fructe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Anexa 5 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 
Anexa 6 
 
Fișă de lucru 
 
Incercuiește fructele, desparte în silabe cuvântul strugure și spune câte silabe are. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colorează legumele. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  



 

456. DESCOPERIM UNIVERSUL – SISTEMUL SOLAR 
 

Prof. înv. primar Zamfiroiu Laura 
Școala Gimnazială 113 București, sector 4 

Proiect realizat de elevii clasei IB 
• Elevii clasei IB sunt pasionati de astronomie. De curând, am început să studiem mai detaliat 

Sistemul Solar și deja cunosc toate planetele și unde este situată fiecare. Acest lucru m-a 
inspirat să realizez activități practice pentru a-i introduce și mai adânc în universul spațiului 
și al astronauticii.  

• Am încercat să construim un model al Sistemului nostru Solar cu ajutorul plastilinei si a 
altor materiale pentru a învăța planetele și să ne imaginăm cum sunt ele poziționate față de 
Soare, dar să vedem și cât de apropiate și îndepărtate sunt ele față de planeta Pământ. A fost 
curios să descoperim în practică, totuși, cât e de mică planeta Pământ față de Soare și de alte 
planete. 

 
 

 



 

 
 
 
  



 

457. PROIECT DIDACTIC AVAP – SEMNUL DE CARTE 
 

Cercel Laura Mihaela , Otilia Brebenel 
Școala Gimnazială Românești-Potlogi loc. Românești, jud. Dâmbovița  

Clasa:  a III-a B 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Românești- Potlogi 
Învãţãtoare: Cercel Laura Mihaela  Otilia Brebenel 
Aria curricularã: Arte si tehnologii 
Disciplina : Arte vizuale şi abilităţi practice 
Unitate tematică: Explorare, experimentare, comunicare 
Subiectul lecţiei: „Semnul de carte” 
Tipul lecţiei: Formare de și consolidare de priceperi şi deprinderi 
Scopul lecţiei: Formarea și dezvoltarea deprinderii de a utiliza tehnici de lucru specifice artelor vizuale . 
                              Dezvoltarea  imaginaţiei creatoare, a sensibilităţii şi a gustului estetic. 
Competenţe specifice: 
 2.1 utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate 
 2.2 realizarea de creații funcționale prin diverse tehnici pe diferite suporturi 
 Obiective operaționale:  
 2.1.1. să recunoască materialele ce vor fi folosite pentru realizarea lucrării și proprietățile acestora; obiectivul se consideră atins dacă elevii 
recunosc materialele. 
 2.1.2. să identifice tehnicile de lucru aferente fiecărei etape a procesului de execuție a produsului; obiectivul se consideră atins dacă elevii recunosc 
cel puțin o tehnică. 
 2.2.1. să respecte etapele de lucru din procesul tehnologic; obiectivul se consideră atins dacă elevii respectă  
partial  etapele,  
 2.2.2. să prezinte criteriile de analiză a modului de realizare a produsului; obiectivul se consideră atins dacă elevii prezintă cel puțin trei criterii. 
       Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, expunerea; 
Mijloace de învăţământ: carte, lucrare model, coli, foarfece, lipici, sabloane, culori, coli cartonate; 
Forme de organizare a activităţii: activitate frontală,  individuală, în perechi; 
Resurse 
*Bibliografice: ”Programa școlară pentru disciplina  ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, Clasa a III-a , clasa a IV-a ”, Aprobată prin ordin 
al ministrului, Nr. 3418/19.03.2013, București, 2013 
* Temporale- 50 min. 
  



 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 
 
Momentele 
lecţiei 

 
OB. 
OP. 

 
Conţinutul activităţii 

 
Strategii didactice 

 
Evaluare 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Moduri  de 
organizare 

 

1. Moment 
organizatoric 
 

 
      Asigur condițiile necesare desfășurării lecției. Distribui 
materialele. 
Mă asigur că fiecare elev are pe bancă materialele necesare. 

 
 
 

   

 
3. Captarea 
atenţiei 

          Se realizează cu ajutorul unei povestioare despre o carte 
care avea filele deteriorate. 
 

 explicaţia 
conversația 
 

carte - activitate 
frontalã 

-observare 
sistematică 
 

4. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
 

        Le propun ca la ora de arte să realizăm semne de carte pe 
care ei să le folosească astfel încât să evite deteriorarea 
cărtilor. Tehnicile  pe care le vor folosi urmează să le 
descopere.  

conversaţia 
 

 -activitate 
frontală 

 

  
 
 
2.1.1 
 
2.1.2 
 
2.2.1 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Prezint lucrarea model 
Intuirea materialelor şi a modelului. 
Identificarea materialelor folosite. 
Se va solicita elevilor  să precizeze materialele ce vor fi 
folosite și culorile preferate. 
Solicit elevilor să identifice tehnicile folosite și etapele de 
lucru. 
Explicarea şi demonstrarea etapelor şi tehnicilor de lucru 
Se vor prezenta etapele de lucru: (Anexa 1) 

1. Decuparea  pe contur a semnului. 
2. Îndoirea pe jumătate a semnului. 
3. Tăierea uniformă pe suprafaţa haşurată. 
4. Țeserea hârtiei quilling  printre fâșiile tăiate. 
5. Lipirea fâşiei la ambele capete ale  semnului. 
6. Decuparea imaginii cu floarea ce  se lipeşte la capătul 

dreptunghiular al semnului. 
7. Lipirea florii. 
8. Decorarea semnului cu alte floricele perforate. 

 
 
 
 conversaţia 
 explicaţia 
exerciţiul 
 
explicația 
demonstrația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lucrare 
model 
 
lucrare 
model 
 
 
Fișa cu 
etapele 
-coli colorate 
- foarfece 
 lipici 
 culori 
- hârtie 
quilling 
șabloane 
 
 

 
 
 
activitate 
frontalã 
 
 
activitate 
frontalã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
2.2.1 
 
 
2.2.2 
 
 
 
 
 
2.2.1 
2.1.2 
 

 
Fixarea etapelor de lucru.  
Se vor numi 1- 2 elevi  pentru a repeta etapele de lucru. 
       Prezentarea criteriilor de evaluare. (Anexa 2) 
Decuparea  corectă a formei.  
Tăierea uniformă a fâșiilor. 
Țeserea corectă a hârtiei. 
Lipirea corectă capetelor . 
Decuparea şi lipirea florii. 
Îmbinarea armonioasă a floricelelor perforate. 
Finalizarea lucrării. 
Efectuarea lucrării 
Cer elevilor să realizeze lucrarea, urmărind respectarea 
etapelor, folosirea tehnicilor de lucru, acurateţea execuţiei, 
originalitatea, păstrarea ordinii şi curăţeniei la masa de lucru. 
Se va lucra sub îndrumarea permanentă a învăţătoarei. 

 
 
 
 
 
 
conversația 
 
 
expunerea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 

 
 
 
 
 
 
 
Fișa cu 
criteriile 
 
 
 
 
 
 
 
 
- coli 
colorate 
foarfece 
 lipici 
 culori 
- hârtie 
quilling 
șabloane 

 
 
 
 
 
activitate 
frontalã 
 
activitate 
frontalã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 individual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 

Activitate 
recreativa 

 
 

 Activitatea se va desfăşura pe un fond muzical în surdină. conversația - textele 
ghicitorilor 

activitate 
frontalã 

observarea 
sistematicã 

Evaluare 
 
 
 

 
 
2.2.2 
 
 
 
 

 Doi-trei elevi vor ieși in fața clasei și vor prezenta lucrările. 
 Se va urmări dacă s-a realizat: 
Decuparea  corectă a formei.  
Tăierea uniformă pe suprafaţă haşurată. 
Țeserea corectă a hârtiei . 
Lipirea corectă capetelor . 
Decuparea şi lipirea imaginii cu floarea. 

explicația 
conversația 
 
 
 
 
 

- lucrările 
realizate 
 
 
 
 
 

- individual 
 
 
 
 
 
 

- evaluarea/ 
autoevaluarea
/intereva- 
luarea 
modului de 
realizare a 
lucrării 



 

 
 
 

Decorarea cu floricelele perforate. 
Finalizarea lucrării. 
Se poartă o discuţie despre utilitatea obiectului pe care l-au 
realizat. 

 
 
 
 
conversatia 

 
 
 
 
- lucrările 
realizate 

 
 
 
 
-activitate 
frontalã 

 
 
 
 
-aprecieri 
verbale 

Aprecieri şi 
recomandãri 
 

       Se fac aprecieri verbale individuale şi colective cu privire 
la activitatea elevilor, precum şi asupra comportamentului lor 
pe parcursul orei. 
 

explicaţia  - activitate 
frontalã 

- evaluarea 
activitãţii 
elevilor 

 
(Anexa 1) 
Etapele de lucru  
 

1. Decuparea  formei  necesare pentru realizarea semnului. 
2. Tăierea unor fâșii egale  pe suprafața formei decupate. 
3. Țeserea hârtiei quilling  printre fâșiile tăiate. 
4. Lipirea la o extremitate a  semnului a capetelor  hârtiei quiling  . 
5. Taierea uniformă a fâșiilor quilling la celălat capăt. 
6. Decuparea imaginii cu animalul ce se atașează semnului. 
7. Colorarea acesteia.   
8. Lipirea la capătul semnului fără ciucuri a șablonului. 

 
(Anexa 2) 
Criterii de evaluare. 
Decuparea  corectă a formei.  
Tăierea uniformă a fâșiilor. 
Țeserea corectă a hârtiei. 
Lipirea corectă  a capetelor. 
Colorarea  șabloanelor. 
Atașarea acestora. 
Îmbinarea armonioasă a culorilor. 
Finalizarea lucrării. 
  



 

458. PROIECT DIDACTIC SIMULTAN CP, I-II  
 

Prof.înv.primar  Popescu Mioara 
Școala Gimnazială „Buică Ionescu” structură Lăculete loc. Glodeni, jud. Dâmbovița 

 
Unitatea de învățământ: Școala  Gimnaziala ,,Buica Ionescu”,       Structura     LACULETE,      comuna GLODENI 
Data: 
Clasele:     Pregatitoare,   a II-a  si  a III-a  simultan 
Prof.înv.primar  Popescu Mioara 
 

CLASA Pregatitoare CLASA a II-a CLASA a III-a 
Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
Unitatea de învățare: Salutare, Primăvară! 
Titlul:  Probleme ilustrate de adunare si scadere  
in concentrul 0-31 
Tipul lecției:fixare si consolidarea cunoștințelor 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Discipline integrate: A.V.A.P.    
 

Disciplina: Comunicare in Limba Romana 
Unitatea de învățare: Despre mine,despre 
tine, despre noi 
Titlul lectiei:  Lectura textului liric ,,La 
Pasti” de George Topirceanu 
Tipul lecției:   fixarea si sistematizarea 
cunostintelor  
Forma de realizare: Activitate integrată 
Discipline integrate:   A.V.A.P. 

Disciplina: Arte vizuale si  abilitati practice  
Unitatea de învățare: Apa ,sport si sanatate 
Titlul lecției: Pictura,decuparea după 
contur,asamblarea și lipirea hârtiei: Oua de Pasti si 
suporturi pentru acestea 
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi  
Forma de realizare: Activitate integrată Discipline 
integrate:    Limba si literatura Romana    

Competențe generale: 
1.Utilizarea numerelor în calcule elementare 
5.Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi 
reprezentarea unor date 
 
 
 

Competențe generale:  
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 
situaţii de comunicare 
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, 
în contexte de comunicare cunoscute 
 
 

Competențe generale: 
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice 
folosind materiale şi tehnici adecvate 

Competenţe specifice integrate:  
 
 Matematică şi explorarea mediului 
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în 
concentrul 0-31;  
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 
0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 
dintr-o mulţime dată; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri 

Competenţe specifice integrate: 
 
Comunicare în limba română 
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în 
diverse situaţii de comunicare;  
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în 
mediul cunoscut;  
3.2. Identificarea mesajului unui text în care 
se relatează întâmplări, fenomene din 

Competenţe specifice integrate: 
 
Arte vizuale si abilitati practice  
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici 
pe diferite suporturi; 
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în 
compoziții tematice ;  
 
 



 

matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în 
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin 
operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în 
concentrul 0 – 31, cu ajutorul obiectelor; 
   
 
 
Arte vizuale și abilităţi practice 
2.3. Realizarea de  
aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe 
baza interesului direct ;  

universul cunoscut; 
 
 
Arte vizuale și abilităţi practice 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici 
simple; 
 
 
 

 
Limba si literatura română 
 2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul 
apropiat;  
 
 
 

 
OBIECTIVE  OPERATIONALE: 
 La finalul  orei  elevii vor fi  capabili:  
 
O.1- să efectueze operaţii  de adunare şi scădere,cu 
si fără trecere peste ordin, cu numere naturale în 
concentrul 0-31; 
O.2 -să utilizeze terminologia matematică specifică 
operaţiilor de adunare şi scădere;  
O.3 -să aplice operaţiile studiate în compuneri şi 
rezolvări de probleme cu o operaţie;  
O.4  -să rezolve probleme de adunare si probleme 
de scădere;  

 
OBIECTIVE  OPERATIONALE: 
 La finalul  orei  elevii vor fi  capabili: 
 
O1- să citească fluent, corect, conştient şi 
expresiv un  textul literar ; 
O.2 -sa formuleze enunţuri folosind cuvinte 
date ; 
O3 - sa formuleze  răspunsuri la întrebări, în 
legătură cu un text citit; 
 

 
OBIECTIVE  OPERATIONALE: 
 La finalul  orei  elevii vor fi  capabili: 
 
O1 - să realizeze lucrari utilizand atat acuarele cat si 
culori; 
O2 - să asambleze corect şi estetic părţile componente, 
respectând etapele de lucru stabilite; 
O3 - să exerseze tehnici simple de lucru(decupare dupa 
contur, lipire, asamblare); 
O4 -să evalueze şi să autoevalueze în mod obiectiv 
lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: 
corectitudine,  aspect estetic, grad de finalizare; 

Resurse: 
-procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia 
,observaţia, munca independenta ,  jocul; 
-materiale: fise de lucru,culori, fise de evaluare, 
caietele speciale ,creioane, planşe didactice,  
numaratoare, foarfece, lipici; 
-umane: 5elevi 
-temporale: 45 minute 
-forme de organizare: frontal, individual  
-bibliografice:   
*Programa şcolară pentru disciplina 
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

Resurse: 
-procedurale: citirea cu voce tare, lectura 
explicativă, tehnici de lectură activă, 
conversaţia,   explicaţia, exerciţiul, munca 
independenta; 
-materiale:   – text pus la dispoziţia elevilor 
de către cadrul didactic, foarfece, lipici, 
creioane colorate, fise de lucru, fisa evaluare, 
planse didactice 
-umane: 7 elevi 
-temporale: 45 minute 
-forme de organizare: frontal, individual 

Resurse: 
-procedurale: conversaţia,  explicaţia, activitatea 
independentă; 
-materiale: 
oua,acuarele,pensule,carioci,culori,foarfece,sablon 
suporturi oua,capsator; 
-umane: 3 elevi 
-temporale: 45 minute 
-forme de organizare: frontal,individual  
-bibliografice:   
Programa şcolară pentru disciplina AVAP clasa a III-a 
Aprobată prin ordin al ministrului  



 

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată 
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;  
*Caietele speciale- Matematică şi explorarea 
mediului, Editura Delta Cart Educational 

-bibliografice:   
*Programa şcolară pentru disciplina 
Comunicare in limba romana Clasa 
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată 
prin ordin al ministrului Nr. 
3418/19.03.2013;  

nr. 5003 /02.12.2014 

 
CLASA PREGATITOARE CLASA  a II-a CLASA  a III – a 
Activitate directă  1 minut 
1.Moment organizatoric 

Se asigură un climat educaţional favorabil 
desfăşurării activităţi prin: 
- aerisirea salii de clasă; 

- pregătirea materialului didactic; 
- stabilirea ordinii şi disciplinei; 

- plasarea organizată a şcolarilor în spaţiul 
educaţional. 

 

Activitate directă 1 minut 
1.Moment organizatoric 

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a 
activității. 

 

Activitate directă 1 minut 
1.Moment organizatoric 

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a 
activității. 

Activitate directă  3 minute 
2.Captarea atenţiei 

 
Vizionarea unui  film despre ornamente  si 

decoratiuni de Paste. 
Se vor pune intrebari despre Sarbatoarea Pastelui  

pe marginea filmului vizionat. 
 
 

Activitate indirectă   5 minute 
Elevii primesc o fisa de lucru.(Anexa1) 

 
 
 
 
 
 

Activitate directă  3 minute 
 

2.Captarea atenţiei 
Vizionarea unui  filmul despre ornamente  si 

decoratiuni de Paste. 
Se vor pune intrebari despre Sarbatoarea Pastelui  

pe marginea filmului vizionat. 
 
 
 

Activitate indirectă   3 minute 
Elevii primesc o fisa de lucru. .(Anexa1) 

 
Activitate directă  2 minute 

Se verifica  fisa de lucru. 
 

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Activitate directă 6 minute 
 

2.Captarea atenţiei 
Vizionarea unui  film despre ornamente  si 

decoratiuni de Paste. 
Se vor pune intrebari despre Sarbatoarea Pastelui  

pe marginea filmului vizionat. 
 
 
 

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor 
Se va anunta titlul lectiei  . 

Pentru a reuşi realizarea lucrarii, elevii trebuie să 
respecte indicaţiile primite, să respecte etapele de 

lucru şi să finalizeze lucrarea. 
Prezentarea într-un mod accesibil a obiectivelor 

operaționale urmărite. 



 

 
 
 
 
 

Activitate directă   12 minute 
Se verifica fisa de lucru. 

 
3.Anunţarea lectiei noi şi a obiectivelor 

Se va anunta titlul lectiei si se va scrie titlul  pe 
tablă. 

Prezentarea într-un mod accesibil a obiectivelor 
operaționale urmărite. 

 
 
 

4. Reactualizarea cunoștințelor 
I. Exerciţii de calcul mintal-« Jocul încălzirea 

minţii » 
1.Care sunt vecinii numerelor 7,14, 28? Elevii 
lucreaza pe plansa afisata pe tabla magnetica. 

2.Ordonează crescător şi descrescător numerele de 
pe tabla magnetica 2,19,8,27,15,24,0. 

3.Calculaţi (oral): 
2+3=       4+3= 
5-5=        9+1= 
3+5=       6-2= 

 
 

5.Dirijarea învățării 
Elevii rezolva la tabla magnetica problemele 

ilustate.Invatatoarea citeste problemele. 
 
 

Se va anunta titlul lectiei si se va scrie titlul  pe 
tablă iar elevii vor  scrie pe caiete. Prezentarea 

într-un mod accesibil a obiectivelor operaționale 
urmărite; 

 
 

Activitate indirectă   12 minute 
 
 

4.Dirijarea învățării 
Elevii vor primi o fisa de lucru. Se solicita 

elevilor sa citeasca in gand textul liric ,,La Pasti” 
de George Topirceanu si sa completeze fisa. 

 

 
4.Dirijarea învățării 

Se  explica modul de execuţie şi etapele de lucru 
pentru relizarea lucrării. 

 
 

Activitate indirectă 30minute 
 

Realizarea lucrărilor 
Se solicita elevilor să ţină cont de etapele realizării 

lucrării şi tehnicile de lucru, să lucreze curat şi 
îngrijit. 

Pe parcursul desfasurarii activitatii d-na invatatoare 
urmăreste modul de realizare a lucrărilor de către 

elevi,îndruma, corecteza, încurajeaza. 
 



 

Se solicita elevilor sa rezolve sarcinile din caietul 
special( pagina 50). Cu sprijinul invatatoarei se va 

lucra cate un ex.de la fiecare item. 
Fisa conţine probleme de adunare şi scădere în 

concentrul 0- 31, prin numărare: 
1. Completează caseta cu numerele 

corespunzătoare. 
2. Compune probleme folosind datele din 

tabel. 
Activitate indirectă   10 minute 

Elevii lucreaza independent celelalte exercitii. 
Activitate directă  2 minute 

Se vor verifica exercitiile. 
Activitate indirectă-4 minute 

5.Obţinerea performanţei 
Se solicita elevilor  rezolvarea unei fise de 

evaluare.(Anexa2) 

 
 
 
 
 

Activitate directă 10minute 
Se solicita elevilor sa citeasca poezia cu voce 
tare, folosind diferite modalitati : citire in lant, 
citire stafeta, citire pe roluri. Se solicita elevilor 
sa raspunda la intrebari. Se verifica exercitiile 

din fisa de lucru. 
 

Activitate indirectă-5 minute 
 

5.Obţinerea performanţei 
Se solicita elevilor  rezolvarea unui 

rebus.(Anexa2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate indirectă  7 minute 
 

6.Activități recreative Elevii vor decupa, colora si 
asambla o felicitare de Paste. 

 
 
 
 

7.Încheierea activităţii 1 minut 
Se verifica fisa de evaluare si 

Se vor face aprecieri generale asupra activităţii. 
 

Activitate directă  1 minute 
Se rezolva rebusul la tabla. 

Asigurarea feed-back-ului,retenției si 
transferului 

Tema pentru acasa Se vor indica elevilor sa 
citeasca  poezia ,,La Pasti “de George Cosbuc si 

sa completeze fisa de lectura primita. 
 

Activitate indirectă  7 minute 
 

6.Activități recreative 
Se va solicita  elevilor realizarea  unui iepuras de 
Paste. Elevii vor decupa si vor  realiza iepurasul. 

7.Încheierea activităţii 1 minut 
Se vor face aprecieri generale asupra activităţii. 

 

5.  Evaluarea lucrarilor 
 

Activitate directă 7minute 
Prezint criteriile de evaluare a lucrărilor: 

1.Respectarea temei propuse; 
2.Corectitudinea lucrării; 

3.Aspectul estetic; 
4.Finalizarea lucrării; 

Elevii isi vor prezenta lucrarile si le vor  autoevalua. 
6.Încheierea activităţii 1 minut 

Se  vor face aprecieri generale asupra  modul de 
lucru şi participare elevilor la activitate. 

 

  



 

 
459. PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

 
Prof. înv. primar Cucu Nadia Mihaela, 

 Liceul cu Program Sportiv Arad 
Clasa: a II-a 
Prof.inv. primar: Cucu Nadia Mihaela 
Forma de realizare: Activitate integrată  
Unitatea tematică: Despre prietenie 
Subtema:Prietenia. Omul si animalele 
 
Discipline implicate: Comunicare în limba română 
                                  Matematică şi explorarea mediului 
                                  Muzică şi mişcare 
                                  Arte vizuale şi abilităţi practice 
Tipul lecţiei:formare si dezvoltare de competente. Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 
Durata: 4 ore  
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Comunicare in limba romana 
Subtema: Prietenia. Omul si animalele 
Subiectul: Scrierea imaginativă dupa un șir de ilustrații  
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor legate de scrierea imaginativă a  unui text dupa un șir de ilustrații, referitoare la prieteni și animale 
      Aria curriculara: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
      Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
      Subiectul: Inmulțirea când unul din factori este 4 
Competenţe specifice: 
CLR: 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate 
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare       
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut  
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare 
MEM:   
         1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate  



 

         1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui 
produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
         3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social 
MM:  
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitive 
AVAP: 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 
Obiective operaţionale: 

d. Cognitive : 
         OC1: Să compuna un text de 5 -7 propozitii pe baza unor imagini, o poveste şi să manifeste reacţii corespunzătoare la aceasta  
   OC2: Să respecte alineatele, titlul,asezarea in pagina in redactarea unui text  
   OC3 :să  efectueze operaţii de înmulţire când un factor este 0, 1, 2,3,4,5,10 
   OC4: să utilizeze corect notiunile matematice – factor, produs; 
 OC5 : să identifice operaţiile corespunzătoare relaţiilor „de n ori mai mare” şi   „cu n mai mare” 
               OC6: să rezolve corect exercitii si probleme respectand ordinea operatiilor; 
   OC7: să rezolve probleme - joc 
OC8: Să interpreteze un cântec ce respectă tema studiată 
  OC9 : Să realizeze o lucrare  prin lipirea- decuparea hârtiei colorate.  

e. Motrice: 
      OM1- să manuiască materialul intuitiv  
   OM2- să adopte o poziţie adecvată a corpului în timp ce scriu. 

f. Afective: OA1- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor 
       OA2- să respecte normele de comportament în cadrul grupului 
              OA3- să reacţioneze pozitiv dorind să răspundă; 
                            OA4- să manifeste  interes pentru noile cunoştinţe; 
Elemente de strategie didactică: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, harta textului; 
Mijloace de învăţământ: Planşă de format mare, 1 fişă de lucru pe perechi, planşă de format mare pentru  “Harta” textului “, 1 PPT, materiale din hârtie 
colorată pentru confecţionarea crizantemelor de toamnă (hârtie colorată roşie, galbenă, portocalie, verde-gălbui, ruginie, verde, lipici, foarfecă,  
capse/capsator); 
Forme de organizare: frontal, în perechi, pe grupe 
Resurse umane: 32 de elevi 
 



 

Bibliografie:  
 

1. http://www.didactic.ro/materiale-didactice 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MALTr_bPhIg 
3. http://revistahappy.ro 
4. MEN– Programa pentru disciplinele Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si abiliatti practice, Comunicare in limba romana, 

Dezvoltare personala, , aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013; 
5.       Gardin, M., Gardin F., Badea C., Berechet F.- Culegere de exerciţii şi probleme, Editura Paralela 45, 2007 
6.       Neacşu, I- Metodica predării matematicii la clasele I- IV, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008 
7.       www. didactic. ro 
8.       www. paginilemele. Ro 

 
  

Competențe 
specifice 

 
Activităţi integrate/pe discipline; organizarea 
colectivului de elevi 

Detalii de continut Resurse Evaluare 

CLR 
1.1; 1.2; 3.1 
3.4; 4.1 
 
DP-2.3 
MM-1.4   

 
 
 Întalnirea de dimineață: Cel mai bun prieten al 
meu animal 
 Prezentarea unor imagini reprezentând copii și 
animale 
 răspund la întrebări 
 scrierea enunțurilor raspunzând la întrebările 
potrivite imaginilor 
 scrierea de dialoguri între copii 
 scrierea unui text format din cel mult șapte 
enunțuri 
 
Lectura 
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei 
impusă de semnele de punctuaţie   
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere  
 identificarea titlului, autorului 

Scrierea 
imaginativă dupa 
un șir de ilustrații 
 
 
Text-suport: 
Leul si șoricelul 
de 
Jean de la Fontain 
 

Materiale: 
manual, CD,  
Procedurale: 
citire explicativă, 
conversaţia, 
explicaţia, învăţarea 
prin descoperire, 
exercitiul 
Organizare:  
frontal, individual,  

Observarea 
sistematică 
 
 
Aprecieri globale 
si individuale 

https://www.youtube.com/watch?v=MALTr_bPhIg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora 
în vocabularul copiilor 
 Emiterea unor sunete reproduse de animale 

MEM – 1.4; 
1.5 1.6; 5.2  
 
AVAP – 2.6 

 exercitii de calcul oral, adunări repetate 
 efectuarea înmulțirii prin adunare repetată 
 deseneaza pe caiet și calculeaza înmulțirile 
 completează numerele care lipsesc 

 aflarea factorului necunoscut 
 probleme care se rezolvă prin inmultire 
 completarea unor tabele cu inmultirea cu 4 
 

 Înmulțirea cu 4 

Materiale: 
manual, culegere, fisă 
de lucru 
Procedurale: 
explicatia, exercitiul 
problematizare 
Organizare: 
frontal, în perechi 

Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri globale 
si individuale 

AVAP 
2.3; 2.4 
 
CLR - 2.2 
MEM – 3.1 
 

 Tehnici de lucru: decupare după contur, tăiere, 
răsucire, lipire, ansamblare 
  Elemente de limbaj plastic: formă, volum 
 numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 
utilizate 
 prezentarea etapelor de lucru 
 etape: tăierea fâsiilor de hârtie, răsucirea si lipirea 
lor pentru obtinerea crizantemei; decuparea frunzei; 
lipirea crizantemei pe frunză 
 Auditie muzicală: Cantecedespre animale 

Confecții si jucării 
 
Ariciul 

Materiale: 
coli colorate, 
foarfece, lipici, 
sablon  
Procedurale: 
conversaţia, expli-
caţia, exercițiul 
Organizare:  
frontal, individual 

Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri globale 
si individuale 

MM 
1.2; 1.4 
 
 
CLR - 2.3 

 Cântec: Povestea unui ciobanaș 
 prezentare video: instrumente muzicale – toba, 
pianul, vioara (descriere, sunete emise) 
 jocul  „Ghicește instrumentul!” (percuție, iute-pas) 
 crearea unei atmosfere propice însușirii cântecului, 
prin prezentarea unor materiale muzicale sau 
ilustrative potrivite 
 însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri 
mici – colectiv 

Ritmul 
 
Sunetul lung, sunetul 
scurt 

Materiale: 
calculator, CD 
Procedurale: 
conversaţia, expli-
caţia, demonstratia, 
exercitiul 
Organizare:  
frontal, individual,  
pe grupe 

Observarea 
sistematică 
 
Proba practică 



 

 
460. EVALUAREA – 

COMPONENTĂ IMPORTANTĂ  A EVALUĂRII 
 

înv. Nevodenszki Sorina 
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 30, Timișoara 

Clasa: a III-a 
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 30, Timișoara 
Ȋnvǎţǎor: Nevodenszki Sorina 
Disciplina : Matematică  
 Arie curriculară: Matematică și științe ale naturii 
Subiectul: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000 
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare de cunoștinţe 
Obiective operaționale : 

a) cognitive: 
       -să  efectueze adunări și scăderi cu numerele  naturale de la 0 la 1 000 000 cu și fǎrǎ trecere peste ordin ;  
             - sǎ utilizeze un  limbaj matematic adecvat ; 
       - sǎ efectueze probele operaţiilor de adunare și scǎdere ;    
       – să afle valoarea unei necunoscute; 
       - să rezolve probleme diverse; 
       - să compună probleme după exerciții date; 
b)  afective : 
       -să participe cu interes la ora de matematică prin activitatea de grup , frontală și individuală; 
       -să coopereze pentru realizarea sarcinilor , manifestând un spirit competitiv; 
c)   psihomotorii : 
              - să aibă un comportament corespunzător activității desfășurate; 
              -să adopte o poziție corectă la tablă și în timpul scrisului. 
   
           Metode  și procedee didactice: 

• conversația, explicația, exercițiul ,expunerea , problematizarea, jocul didactic , lucrul în echipe, munca independentă. 
 
Mijloace de învățământ: 

• fișe de lucru,  jetoane colorate, ouǎ din carton , planșe. 
      Forme de organizare: individual, frontal , pe echipe  



 

Bibliografie: 
- manual de matematică , ed.Ana, autori: Marcela Peneș, Maria Bălașa; 
-„Exerciții și problemede matematică ,pentru clasele I-IV”, A.Călugărița, Ed.Universal Pan, 1997; 
- Elemente de didactica matematicii, C.petrovici, M.Neagu, Ed.pin Iași , 2004; 
- Programe școlare pentru învățământul primar; 
 
 
Etape, timp Activitatea ȋnvǎţǎtoarei Activitatea elevilor Metode, mijloace 
I. Moment 
organizatoric 1’ 

Pregǎtesc materialul necesar desfǎșurǎrii lecţiei; stabilesc 
climatul psiho-afectiv necesar. 

Se pregatesc pentru orǎ.  

II Verificarea temei 
scrise 
7’  

Se verifica modul de rezolvare a temei : frontal, calitativ si 
cantitativ. 
 

Elevii corecteaza tema. 
 
 

-explicaţia; 

 
III. Verificarea si 
reactualizarea 
cunostintelor 
7’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom reactualiza cunoștinţele printr-un joc. Elevii vor primi ouǎ 
din carton, pe care sunt scrise sarcini de lucru . Fiecare ou are o 
sarcină diferită. Dupǎ terminarea sarcilor vor lipi ouǎle ȋn coș, 
in ordinea numerelor de pe ou. 
Munca independentǎ : 7’ 

1.  Cum se numesc numerele care se adunǎ? 
2. Cum se numește rezultatul adunǎrii? 
3. Cum se aflǎ unul din termini? 
4. Cum se numește numǎrul din care scǎdem? 
5. Cum se numește numǎrul pe care il scǎdem? 
6. Cum se numește rezultatul  scǎderii? 
7. Cum se aflǎ descǎzutul? 
8. Cum se aflǎ scǎzǎtorul? 
9. Ce operaţie efectuǎm atunci cȃnd spunem:…. cu atȃt 

mai mult? 
10. Ce operaţie efectuǎm atunci cȃnd spunem: …cu atȃt 

mai puţin? 
11. Care este rǎsturnatul numǎrului 123 547? 
12. Ce ȋnseamnǎ succesorul unui numǎr? 
13. Ce inseamnǎ predecesorul  unui numǎr? 
14. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 4 reprezintǎ ordinul  

……….. 
15. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 3 reprezintǎ ordinul  ……… 
16. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 1 reprezintǎ ordinul  

Elevii rezolvă sarcinile și lipesc pe coș fiecare 
ou.  Ies la panou în ordinea numerelor de pe 
ouǎ. 
 
 
 
Citesc sarcina de lucru de pe ou și prezintǎ 
rezolvarea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-exercitiul ; 
-munca 
independentǎ ; 
- exerciţiul joc ; 
 
 
 
 
 
 
-conversatia ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Dirijarea invǎţǎrii 

• Anunţarea 
temei și a  

obiectivelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….. 
17. Ordinul  unitǎţilor de mii in numǎrul 241 567 este 

cifra… 
18. Ordinul  zecilor de mii in numǎrul 241 567 este cifra… 
19. Ordinul  sutelor  de mii in numǎrul 241 567 este 

cifra… 
20. Calculati 45 123 + 23 505= 
21. Calculati 658 987 – 123 543= 
22. Cum se numesc numerele vecine in sir? 
23. Ce formeaza : 

a. 10 mii-o zece de mii 
b. 10 zeci de mii-o suta de mii 
c. 10 sute de mii- un milion 

 
 
 
Ȋn lecţia de astǎzi vom recapitula :  
“Operaţii cu numere naturale de la  
                   0-1 000 000” 
 
Voi scrie exerciţiile pe tablǎ, iar elevii pe caiete: 
1.Calculaţi și efectuaţi proba prin operaţia inversǎ: 
124 532+ 143 024=  
342 153 + 234 321= 
76 345- 23 121= 
543 178- 42 045= 
Elevii primesc fișe de lucru: 
1  Aflaţi nr.necunoscut: 
  a+25000= 26 000 
34 223 + b = 145 667 
145 789- c = 32 456 
d – 32 123 = 22 120 
 
2. Aflaţi descǎzutul știind ca scǎzǎtorul este cel mai mic nr. de 
5 cifre iar diferenta este cel mai mare nr de 5 cifre. 
3. Adună numărul 24 132 cu succesorul, apoi cu predecesorul 
său. 
4. Adună numărul 40 123 cu răsturnatul său.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii scriu in caiete titlul lecţiei. 
 
 
 
 
 
Rezolvǎ exerciţiile propuse, la tablǎ și in 
caiete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii vor ieși la tablǎ și vor rezolva 
exerciţiile. 
 
 
 

 
 
 
 
-exercitiu ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-conversatia ; 
 
-explicaţia 
 
 
 
 
-exercitiul ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-problematizarea. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Obținerea 
performanțelor 

5. Un termen al adunării este 21 302, iar celălalt este cu 
 243 251 mai mare. Care este suma celor două numere? 
6. Află descăzutul, ştiind că scăzătorul este răsturnatul 
numărului 14 164, iar diferenţa cu 4 379 mai mica decât 
scăzătorul 
7.  La un concurs de alergare participǎ 1 319 femei și cu 615 
mai mulţi bǎrbaţi, iar copii, cȃt femei și bǎrbaţi la un loc. 
Puneţi intrebarea astfel incȃt problema sǎ se rezolve prin trei 
operaţii. 
Cȃţi concurenţi participǎ la concurs ? 
Se citește problema, se repetǎ, se stabilesc cunoscutele și 
necunoscutele, se rezolvǎ prin intrebǎri . 
1319+615= 1934 (barbati) 
 
1319+1934= 3253 (copii) 
 
1319+1934+3253=6506 (persoane) 
                                          Raspuns : 6506 persoane 
 
8 .La o fermă de păsări erau 17 980 de găini, curci cu 5 860 
mai puţine, iar gâşte cu 3 479 mai multe decât curci. Câte 
păsări erau la acea fermă? 
 
 
Joc didactic – descoperǎ cuvȃntul. 
Elevii lucreazȃ in perechi ; 
 Compune o problemă după exercițiul : 
a. 6 712 – (6 712 -2 864)  
b. (45 234 + 1 345) – 2 312= 

 
 
 
 
 
Citesc problema, o discutǎ, stabilesc 
necunoscutele. 
 
 
 
 
Rezolvǎ probleme cu plan sub formǎ de 
exerciţiu. 
 
 
 
 
 
 
 
Citesc problema, o discuta, stabilesc 
necunoscutele. 
 
 
 
Elevii formeazǎ perechi ș rezolvǎ exerciţiul 
joc. Vor ieși la tablǎ pentru a prezenta 
rezolvarea. 

-explicatia ; 
 
 
-conversatia ; 
 
-exerciţiul ; 
 
-problematizarea ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-problematizarea ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 
exerciţiul 
 
problematizarea 

IV. Concluzii si 
aprecieri 1’ 

Voi face cateva aprecieri referitoare la participarea elevilor la 
lectie. 

Retin aprecierile. -conversatia ; 

V . Încheierea 
activității 
Tema de casa 1’ 

Se anunță încheierea activității. 
Notez tema la tabla. 

Isi noteaza tema de casa.  

 
 
  



 

Fișǎ de lucru 
1. Aflaţi numǎrul necunoscut: 

  a+25000= 26 000             34 223+b=145 667         145 789 – c =32 456         d- 32 123= 22 120 
a=                                       b=                                    c=                                      d= 
a=                                       b=                                    c=                                      d= 
2.Aflaţi descǎzutul știind ca scǎzǎtorul este cel mai mic nr. de 5 cifre iar diferenta este cel mai mare nr 
de 5 cifre. 
                               
                               
                               
3. Adună numărul 24 132 cu succesorul, apoi cu predecesorul său. 
                               
                               
                               
 4..Adună numărul 40 123 cu răsturnatul său. 
                              
                              
                              
5. Un termen al adunării este 21 302, iar celălalt este cu 243 251 mai mare. Care este suma celor două 
numere. 
                               
                               
                               
6. Află descăzutul, ştiind că scăzătorul este răsturnatul numărului 14 164, iar diferenţa cu 4 379 mai 
mica decât scăzătorul 
                               
                               
                               
7.  La un concurs de alergare participa 1 319 femei si cu 615 mai multi barbati, iar copii, cat femei si 
barbati la un loc. 
Puneti intrebarea astfel incat problema sa se rezolve prin trei operatii. 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
8 .La o fermă de păsări erau 17 980 de găini, curci cu 5 860 mai puţine, iar gâşte cu 3 479 mai multe 
decât curci. Câte păsări erau la acea fermă? 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
  



 

Joc didactic: Grupati in perechi, elevii vor descoperi cuvantul rezolvand corect exercitiile.  
Descoperǎ cuvȃntul:  
START 
 

 124 543+ 
 203 752 
 

   P 
 
328 295 

328 295- 
206 172 

A 
 
122 123 

122 123+ 
443 342 

Ş 
 
565 465 

565 465- 
241 332 

T 
 
324 133 

324 133+ 
532 326 

E 
 
856 459 

856 459- 
743 122 

STOP 
113 337 

 

 
Elevii ȋmpǎrţiţi pe echipe vor compune o problemǎ cu datele de pe  jetoane,  
Primii care au terminat problema vor  ieși la tablǎ.  
Formuleazǎ ȋntrebǎrile pentru ca problema sǎ se rezolve prin trei operaţii, apoi scrie exerciţiul. 

1. Cum se numesc numerele care se adunǎ? 
2. Cum se numește rezultatul adunǎrii? 
3. Cum se aflǎ unul din termini? 
4. Cum se numește numǎrul din care scǎdem? 
5. Cum se numește numǎrul pe care il scǎdem? 
6. Cum se numește rezultatul  scǎderii? 
7. Cum se aflǎ descǎzutul? 
8. Cum se aflǎ scǎzǎtorul? 
9. Ce operaţie efectuǎm atunci cȃnd spunem:…. cu atȃt mai mult? 
10. Ce operaţie efectuǎm atunci cȃnd spunem: …cu atȃt mai puţin? 
11. Care este rǎsturnatul numǎrului 123 547? 
12. Ce ȋnseamnǎ succesorul unui numǎr? 
13. Ce inseamnǎ predecesorul  unui numǎr? 
14. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 4 reprezintǎ ordinul  ……….. 
15. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 3 reprezintǎ ordinul  ……… 
16. Ȋn numǎrul 134 975, cifra 1 reprezintǎ ordinul  ……….. 
17. Ordinul  unitǎţilor de mii in numǎrul 241 567 este cifra… 
18. Ordinul  zecilor de mii in numǎrul 241 567 este cifra… 
19. Ordinul  sutelor  de mii in numǎrul 241 567 este cifra… 
20. Calculati 45 123 + 23 505= 
21. Calculati 658 987 – 123 543= 
22. Cum se numesc numerele vecine in sir? 
23. Ce formeaza : 

10 mii-o zece de mii  10 zeci de mii-o suta de mii  10 sute de mii- un milion  



 

 
461. PROIECT DIDACTIC 

 
înv. Carmen Gherase 

Scoala Gimnazială„Stefan cel Mare”Vaslui 
 
Data. 
Clasa: I D 
Propunător: Carmen Gherase 
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe 
Disciplina: Matematică  
Subiectul – Exerciţii şi probleme cu adunări şi scăderi în concentrul 0 – 5  
Tipul lecţiei: consolidare, sistematizare, evaluare  
Obiective cadru: 

- Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 
- Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 
- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 
- Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte 

variate 
Obiective de referinţă vizate: 
1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere în concentrul 0-5 
2.6. să rezolve probleme care presupun o singură operaţie  
2.7. să formuleze oral exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 5 
3.1. să verbalizeze modalităţile de calcul folosite în rezolvarea unor probleme practice şi de calcul 
4.1. să manifeste o atitudine pozitivă şi disponibilitate faţă de utilizarea numerelor 
Scopul lecţiei:  

 Consolidarea şi sistematizarea operaţiilor matematice învăţate 
 Rezolvarea de exerciţii, jocuri matematice şi probleme cu adunări şi scăderi 

Obiective operaţionale: 
La sfârşitul orei elevii vor şti : 
O1 – să utilizeze limbajul matematic în rezolvarea de probleme şi exerciţii;  
O2 – să rezolve exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-5;  
O3 – să  găsească vecinii numerelor de la 0-5; 
O4-sa ordoneze în şirul numerelor naturale un număr dat; 
O5 – să rezolve probleme printr-o operaţie matematică; 
O6 – să creeze probleme după imagini sau după exerciţii date; 
O7 - să găsească răspunsul unor ghicitori matematice. 
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, elemente de 
problematizare, jocuri interactive-prezentare Power Point,  
Forme de organizare: frontală, individuală  
Strategia didactică: dirijată 
Mijloace didactice: fişe de lucru individual, prezentare Power Point, calculator 
Resurse:  
 oficiale: „Ghidul programului de informare/formare a învăţătorilor”, 

     „Curriculum naţional” 
 pedagogice: ”Elemente de didactică matematică în învăţământul 

primar”, manualul „Matematică-clasa I”, „Matematică  distractivă”, culegeri, www.didactic.ro 
 umane: 20 de elevi 
 spaţiale: cabinet metodic 

 



 

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 
Nr. Secvenţele lecţiei Timp  Ob. Conţinutul şi strategia didactică Evaluare 

1.  Moment organizatoric    Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii a 
lecţiei.  

 Pregătesc materialul didactic necesar. 
 Pregătesc colectivul de elevi din punct de vedere afectiv şi emoţional. 

 

2.  Captarea atenţiei   
 
 
 
O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3                  

 Activitate frontală 
 Joc de reactualizare.Numerele naturale de la 0 la 5 

Ce înseamnă zero?

Câte păsări sunt în colivie? Câte mere sunt în coş?

Hai să zicem zero! Hai să zicem unu!

Unu este nasul.

Hai să zicem doi!

Două mâini copilul are.  
Hai să zicem trei!

Trei culori la semafor,

Hai să zicem patru!

Patru roţi maşina are.

Hai să zicem cinci!

Cinci degete la o mână.  
 
 Activitate frontala-elevii vor rezolva oral,exercitii de recunoastere a vecinilor,a 

succesorului si predecesorului unui numar dat. Jocul numerelor 

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 

3.  Anunţarea titlului şi a    Se va anunţa titlul lecţiei „Exerciţii şi probleme ”şi apoi se vor enunţa obiectivele  



 

obiectivelor 
operaţionale 

operaţionale:  
”Astăzi vom rezolva exerciţii de adunare şi scădere cu numere până la 5, vom 
rezolva probleme de adunare şi scădere, vom compune probleme după imaginii 
şi vom fi ajutaţi de prietenul nostru calculatorul.” 

4.  Consolidarea şi 
sistematizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 Activitate frontală – Jocuri matematice – prezentare Power Point 
 Sa numaram cu Alba ca Zapada 

 „ 
 

11 Da click pe mulţimile cu un singur element.

          

22 Da click pe mulţimile cu două elemente.22 Da click pe mulţimile cu două elemente.

        
55 Da click pe mulţimile cu cinci elemente.

 
 
 

33 Da click pe mulţimile cu trei elemente.

  

44 Da click pe mulţimile cu patru elemente.

   

00 Da click pe mulţimile cărora le corespunde cifra zero.

 
 Exercitiu-joc  de aflare avecinilor si de completare a sirului de numere naturale 

pana la 5  
 
Joaca-te cu noi 

Observare 
sistematică 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
Aprecieri  



 

 

 
O3 
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O3 

 

 
O5 

3 5

4

Cine stă între noi? 

1
5

3 2

Clik pe chip.

              

1 3

3
0

4

2

Cine stă între noi? 

1
Clik pe chip.                  

2 4

2

41 5

3

 

2

4

               

86

4 6

2

         

2 4 6 7

1

 
 
Exercitiu-joc cu exercitii de adunare si scadere a numerelor de la 0 la 5 

individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
 
 



 

 

O6 

 

33 55 44

44 33 55

Dă click pe rezultatul corect.
33

4 + 1 =4 + 1 =

3 + 2 =3 + 2 =

1 + 2 =1 + 2 =

55 33 22

ContinuăContinuă!!         

33 00 44

11 22 33

Dă click pe rezultatul corect.
44

5 5 –– 4 =4 =

4 4 –– 2 =2 =

3 3 –– 3 =3 =

33 22 11

ContinuăContinuă!!       

Dă click pe perechile de adunări cu 
acelaşi rezultat.

55

4 + 1 4 + 1 0 + 50 + 5

2 + 1 2 + 1 1 + 41 + 4

1 + 1 1 + 1 0 + 40 + 4

3 + 1 3 + 1 2 + 22 + 2
ContinuăContinuă!!  

 
 
 
 Activitate orala—2 ghicitori cu numaratoare 
 
Patru oameni de zăpadă                                              Ursuleţii sunt doar trei 
Se mişcă încet pe stradă                                              Ei se ceartă, ei se-mpacă. 
Încă unul a venit,                                                          Dacă unul a plecat 
             Câţi or fi acum copii?                                                    Câţi mai sunt la numărat? 
 
Activitate frontala-exercitii de aflare a numerelor a caror suma este 3sau 4. 
 

Dă Dă clickclick pe numerele a căror sumă este  pe numerele a căror sumă este 44..88

1 + 11 + 11 + 1

2 + 22 + 22 + 2

4 + 14 + 14 + 1

1 + 31 + 31 + 3

3 + 03 + 03 + 0

4 + 04 + 04 + 0

ContinuăContinuă!!            

Dă Dă clickclick pe numerele a căror sumă este  pe numerele a căror sumă este 33..99

1 + 21 + 2

2 + 02 + 0

0 + 30 + 3

2 + 22 + 2

3 + 03 + 0

0 + 50 + 5

ContinuăContinuă!!  
 
 
Activitate practica-Elevii au pe catedra un cos cu fructe.Vor avea ca sarcina sa compuna 
doua prrobleme ,una care se rezolva prin operatia de  adunare si una care se rezolva prin 
scadere,mutand merele din cos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
 
 



 

 
5.    O6 

 
Activitate frontala-Alcatuire de probleme dupa imagini date 
 

Problemă Problemă 
DDă ă clickclick pe rezolvarea corectă a problemei pe rezolvarea corectă a problemei..

77

3 – 2 =33 –– 2 =2 =

5 – 2 =55 –– 2 =2 =

4 – 2 =44 –– 2 =2 =

Problemă Problemă 
Dă Dă clickclick pe rezultatul corect al problemei.pe rezultatul corect al problemei.

88

22

44

55

99 Problemă Problemă 
Dă Dă clickclick pe rezultatul corect al problemei.pe rezultatul corect al problemei.

11

55

33

 
 

 

6.  Asigurarea retenţiei şi a 
transferului 

  
 
 
O7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 

Probleme distractive    
PRIVIGHETOAREA

Patru păsări pe
o cracă
Gureşe stăteau 
la clacă.
Speriate şi-au
luat zborul
Când a duduit 
tractorul.
Două zboară 
către sat
Câte-n 
iarbă s-au 
lăsat?

ciocanitoarea

Rândunica are pui :
Unul negru, doi gălbui.
Ia priviţi puţin la ei
Şi răspundeţi! Câţi 
sunt?

Cinci ciori dinspre pădure 
Au venit cu gând să fure.

Stau pe ram şi 
croncănesc
Vânătorii le ochesc

Trag cu puşca. Două cad.

Câte-au mai rămas pe
ram?

 
 

        

Câte-au mai rămas 
pe ram?

Sigur ai ghicit!!! …..0

Restul au zburat     

Două berze 
au poposit

Din 
depărtări 

ele au venit.

Dacă vine
înc-o barză,

Câte-s 
frate?

Calculează!
 

Aprecieri 
frontale, 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
 

7.  Tema pentru acasă     Se dă o fişă ca temă pentru acasă.  
8.  Aprecieri      Se fac aprecieri verbale şi sunt notaţi elevii activi.  

  



 

 
462. PROIECT DIDACTIC 

prof. înv. primar  Horotan  Ancuta si  Rusu  Ioana 
Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, loc. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj  

DATA: 19.05.2017 
UNITATEA: Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu”-Cehu  Silvaniei 
CLASA: a II-a  
PROPUNĂTORI: prof. înv. primar  Horotan  Ancuta si  Rusu  Ioana 
ARIA CURRICULARĂ: Matematica si stiinte ale naturii 
OBIECTUL: Matematica si explorarea mediului 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Pământul - o planetă în mişcare, în Univers 
SUBIECTUL:  Soarele. Ziua şi noaptea. Anotimpurile 
TIPUL: fixarea cunostintelor 
DOMENII INTEGRATE:  Muzică şi mişcare 

Comunicare în limba română 
Arte vizuale si abilitati practice 

SCOPUL:  Dezvoltarea capacităţii de investigare a realităţii înconjurătoare. 
 
COMPETENTE   GENERALE 
 
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 
 
COMPETENŢE SPECIFICE  INTEGRATE 
MEM 
1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 prin adunări/ scăderi repetate. 
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referință dat, folosind sintagmele învățate  
2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte  
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat  
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple 
CLR 
1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat 



 

MM 
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv 
 
AVAP 
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi  ale materialelor în diverse contexte 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
  O1 -sa efectueze calcule de inmultire si impartire in cncetrul  0-100 folosind limbajul matemetic corespunzator; 
   O2 - să descrie în enunţuri simple mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie a Pământului; 
   O2 -să explice fenomenele de zi/noapte şi formarea anotimpurilor ca efecte ale mişcării Pământului 
  O3 -să utilizeze corect în descrierea fenomenelor termenii: ”rotaţie”,”axă”, ,,echinocţiu”, „solstiţiu”; 
 O4 -să caracterizeze anotimpul propus în funcţie de factorii de mediu: temperatură, precipitaţii, vânt, durata zilei şi a nopţii; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE:, observaţia, conversaţia, munca independentă,  descoperirea,explicația, Turul galeriei,ciorchinele, explozia 
stelara. 

• RESURSE MATERIALE:  tabla , flip-chart, calculator ,fisa de lucru, fisa-poster,  caiete, globul pamantesc, plansa ,anexe poveste 
• FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în grup. 

RESURSE: 
• UMANE:  19 elevi         
• TEMPORALE:   45 minute           
• SPAŢIALE:   sala de clas 

BIBLIOGRAFIA:  
    *  Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a –Matematica si explorarea mediului , Bucureşti, 2013; 
    * www.didactic.ro 

Nr 
crt 

Momentele 
lecţiei 

Ob Elemente de conţinut Resurse Eva 
luare Activitatea învăţătoarei Activitatea 

elevilor 
metode mijloace Organi 

zatorice 
1. Moment 

organizatoric 
 Asigurarea condiţiilor optime pentru  buna 

desfăşurare a lecţiei şi pregătirea materialelor 
necesare 
 

Elevii se 
pregătesc 
pentru ora de 
matematica 
si explorarea 

conversaţia 
 
Instructajul 
verbal 
 

Manuale, 
caiete, fise 
de lucru 

Frontal 
 
 

 

http://www.didactic.ro/


 

mediului 

2. 
 

Captarea atenţiei 
 

 - prezentarea unei discuţii între un şoarece, o 
broască şi un melc; 

-elevii 
ascultă 

-lectura 
explicativa 

-textul 
suport  
– calculator 
prezentare 
ppt. 

-activitate 
frontal 

 
 

3. Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

 Astăzi vom face o călătorie imaginară în 
Cosmos, vom înţelege si mai bine  cum se 
formează ziua şi noaptea şi vom discuta 
despre anotimpuri. Pentru aceasta voi trebuie 
să observaţi cu atenţie ilustraţiile şi să 
răspundeţi la diferite întrebări,  şi cu siguranţă 
ne vom şi juca. Scrierea titlului :  
Soarele. Ziua şi noaptea. Anotimpurile 

-elevii 
ascultă 

-conversaţia 
euristică 

 -activitate 
frontal 

 

4. Dirijarea 
învăţării 

 Calcul mintal -pentru ca suntem totusi la ora 
de matematica si explorarae mediului trebuie 
sa ne incalzim si sa ne antrenam un pic mintea 
.Se va completa un ciorchine la flip-chart: 
Cate ore are o zi ? 
Cate zeci si unitati are numarul...? 
Dublul carui numar reprezinta 20? 
Catul carei mpatiri este 4? 
Ce reprezinta 10 intr-o inmultire? 
 Ce reprezinta 8 intr-o impartire? 

-Elevii 
completeaza 
pe fisa  

-Exercitiul 
Ciorchinele 

Fisa, flip-
chart 

activitate 
frontal 

 
 

   
 
 
 
01 
 
 
 

Nu am găsit răspunsul la întrebările celor trei 
prieteni: „Ce este soarele?  Ştie cineva?” Se 
citeste mai departe prezentarea  de pe slide-uri   
Soarele este steaua aflată în centrul sistemului 
nostru solar.  
Pământul şi  toate celelalte planete se învârt 
în jurul Soarelui. Energia provenită de la 
Soare sub formă şi căldură face posibilă 

 
-elevii 
ascultă 
- răspund la 
întrebări 
 
 
 

- conversaţia 
euristică 
-explicaţia  
 
-observaţia 
 
 
Explozia 

 
- planşe 
ilustative, 
Anexa 2 
 
 
 
 

-activitate 
frontal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Stea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_solar
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Planet%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie


 

 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
02 
03 
 
 
 
 
 
 
 
04 

întreaga viaţă de pe Pământ. 
Ce forma are globul pamantesc? 
 * Ştie cineva câte planete sunt în sistemul 
nostru solar? 
* În sistemul solar există nouă planete: 
MERCUR, VENUS, PAMÂNT, MARTE, 
JUPITER, SATURN, URANUS, NEPTUN, şi 
PLUTO. Se noteaza pe flip-chart. 
  Planeta Pământ se învârte în jurul axei sale 
imaginare. Face o rotaţie totală în 24 de ore. 
Aceasta este durata unei zile. Pe partea 
luminată şi încălzită a pământului este zi, iar 
pe partea opusă , neluminată, este noapte.  
   Pământul se roteşte în jurul Soarelui timp 
de 365 de zile şi 6 ore, adică un an. Din patru 
în patru ani, anul are 366 de zile. Datorită 
mişcării Pământului în jurul Soarelui, acesta 
nu este încălzit uniform pe toată suprafaţa lui  
şi astfel se formează anotimpurile. Care sunt 
cel e patru anotimpuri pe care le întâlnim la 
noi în ţară?(primăvară, vară, toamnă, iarnă) 
 
 Muncă independentă  
- fişa prezintă diferite enunţuri din cele 
explicate şi după completare este verificată şi 
corectată frontal – prima parte din schema 
lecţiei 
Completează spaţiile lacunare 
       „S-a descoperit că Pământul, asemenea 
tuturor planetelor, se învârte în jurul Soarelui. 
O rotaţie completă a …………….. în jurul 
Soarelui se realizează în…………..de zile şi 
…….ore.  
        Pământul se învârte şi în jurul 

 
 
Sfera, cerc. 
 
 
Elevii 
noteaza in 
caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ascultă 
explicaţiile şi  
rezolvă fişa 
 
 
 
 
 

stelara 
 
 
 
 
 
- problematiza 
rea 
 
 
- munca 
independentă 
 
- metode activ 
participative 
problematiza- 
rea 
 
 
 
 
 
 
 
 

-globul 
pământesc 
 
 
 
 
 
 
 
flip-chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 3 
 
 

 
 
 
 
 
-activitate 
individua 
lă 
 
 
 
 
individual 
 

 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Via%C5%A3%C4%83


 

……….sale. O rotaţie totală se face în…… de 
ore. Aceasta este durata unei zile. Pe partea 
luminată şi încălzită a pământului este….., iar 
pe partea opusă , neluminată, este ………….  
         (Pământului,  365,  6, axei,  24,  zi,   
noapte) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexa 4 

 Obţinerea 
performanţei 

 - Am mai spus că datorită rotaţiei în jurul 
Soarelui se formează cele patru anotimpuri. 
- sunteţi grupaţi pe echipe; fiecare echipă are 
câte o fisa- poster; fiecare echipa are pregătit 
un material ( informaţiile sunt grupate în 
funcţie de principalii factori de mediu: 
temperatură, precipitaţii, vânt, durata zilei şi a 
nopţii), voi trebuie sa va dati seama despre ce 
anotimp este vorba , sa completati spatiile 
punctate si sa reprezentati printr-un desen 
anotimpul descoperit, caracteristici ale 
acestuia etc 

ascultă 
explicaţiile şi 
realizează 
posterul 
- desenează 
 

- explicaţia- 
munca 
independentă 
 

Fisa-poster Pe echipe  

 Feed-back-ul  - discuţii pe baza posterelor realizate; explicaţi  
suplimentare pentru înţelegerea şi fixarea 
corectă a noţiunilor; corectarea eventualelor 
greşeli. 

 turul galeriei Fisa-poster Frontal  

 Incheierea lectiei 
Tema de casa   
Aprecieri 
generale 
 

 Tema de casa –explicatille necesare pentru 
fisa primita 
 
Aprecieri finale vor fi făcute în funcţie de: 
răspunsurile primite; de atenţia elevilor.  

-elevii 
ascultă 

-conversaţia 
euristică 
 

Fisa de 
lucru 

Frontal  

 
Anexa 1                            
 
DISPUTA 1 
 Melcul, broasca şi şoarecele se hotărâră într-o zi să-şi pună mintea la un loc şi să rezolve problema  care de mai mult timp îi frământa: ce este 
soarele. Începură prin a-şi spune fiecare părerea: 
- Eu cred că soarele e o budincă uriaşă proaspăt scoasă din cuptor. 



 

 
DISPUTA 2 
       Melcul, broasca şi şoarecele se hotărâră într-o zi să-şi pună mintea la un loc şi să rezolve problema  care de mai mult timp îi frământa: ce  sunt 
soarele. Începură prin a-şi spune fiecare părerea: 
- Da' de unde, spuse broscuţa.  De fapt, soarele e o baltă caldă. 
 
DISPUTA 3 
         Melcul, broasca şi şoarecele se hotărâră într-o zi să-şi pună mintea la un loc şi să rezolve problema  care de mai mult timp îi frământa: ce  sunt 
soarele. Începură prin a-şi spune fiecare părerea: 
      - Eu văd lucrurile cu totul altfel, adăugă melcul.  Soarele e casa melcului de lumină;         
   După ce îşi spuseră acestea, nici unul nu mai voia să renunţe la părerea sa. 
 
Anexa 2  

Mişcarea de rotaţie a Pamântului în jurul axei sale    Mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui 

     
 
Anexa 3 
Completează spaţiile lacunare 
       „S-a descoperit că Pământul, asemenea tuturor planetelor, se învârte în jurul Soarelui. O rotaţie completă a …………….. în jurul Soarelui se 
realizează în…………..de zile şi …….ore.  
        Pământul se învârte şi în jurul ……….sale. O rotaţie totală se face în…… de ore. Aceasta este durata unei zile. Pe partea luminată şi încălzită a 
pământului este….., iar pe partea opusă , neluminată, este ………….  
         (Pământului,  365,  6, axei,  24,  zi,   noapte)  



 

 
Anexa  4                   
. Lunile de………………………… sunt: martie, aprilie, mai. Vestitorii …………………sunt ghiocei şi sosirea păsărilor călătoare. La 21 martie, când 
ziua este egala cu noaptea este echinocţiu de …………………. De la aceasta data, zilele se lungesc şi devin mai calde, iar nopţi1e sunt mai scurte. 
Soarele străluceşte mai tare, iar temperatura aerului creşte pana la 20°. Vremea este schimbatoare, zile mai reci alternând cu zile însorite. Cad 
precipitatii bogate sub forma de lapoviţă şi ploaie. Vânturile aduc nori de ploaie sau ninsoare.  
 
. Lunile de …………………sunt: iunie, iulie, august. .Multe flori anunţă anotimpul …………. La 22 iunie este solstiţiul de ……………, data la care 
ziua este cea mai lunga din an. In acest anotimp Soarele străluceşte şi încălzeşte foarte tare Pământul. Temperatura aerului atingând valori de pana la 
30-35°. Vânturile aduc nori de ploaie. De obicei cad ploi calde însoţite de tunete, fulgere şi trăsnete, dar uneori este însotita şi de grindină. În unele 
perioade ale ……………… ploile lipsesc total; atunci este seceta. În dimineţile de ……………… la suprafaţa pământului se formează rouă.  
 
. Lunile de ........................sunt: septembrie, octombrie, noiembrie. Caracteristicile  ........................ sunt: începutul noului an şcolar, multitudinea de 
legume şi fructe. La 23 septembrie este echinocţiul de ................................., când ziua este egala cu noaptea. De la aceasta data zilele devin mai scurte 
şi mai răcoroase. Ca şi în timpul primăverii, vremea este schimbătoare. Temperatura aerului este scăzută, mai ales noaptea, ziua atingând valori de sub 
20°. Bat vanturi puternice, iar precipitaţiile sunt sub forma de ploaie, lapoviţa şi ninsoare. In unele dimineţi apare ceata, iar pe sol se formează bruma. 
 
. Lunile de ………………..sunt: decembrie, ianuarie, ferbuarie. Caracteristicile anotimpului …………….. sunt; zăpada, sărbătorile de ……………… 
cu sosirea lui Moş Crăciun.  La data de 22 decembrie este solstiţiul de ……………, când ziua este cea mai scurta, iar noaptea este cea mai lungă din 
an. Este cel mai rece anotimp, cu temperaturi care coboara sub 0°. Precipitaţiile cad sub forma de zăpadă, lapoviţa. În unele zile se formeaza 
promoroaca şi polei. Apele îngheaţă. Bat vânturi puternice, uneori spulberând zapada (viscol).  
 
 
  



 

463. PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. înv.primar Procopiu Ioana-Roxana,  
Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Blejoi, Prahova 

CLASA: a III –a A 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 
DISCIPLINA: Limba şi literatura română 
UNITATEA TEMATICĂ: În lumea sunetelor și a culorilor 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
DISCIPLINE  INTEGRATE  ÎN  LECȚIE:  Științe ale naturii, Arte vizuale și abilități practice 
SUBIECTUL LECȚIEI:  Textul narativ (aprofundarea lecturii) – ”Pietricica și caracatița”, după Henri Cornélus 
TIPUL LECȚIEI: mixtă 
 
SCOPUL LECȚIEI:   Dezvoltarea capacității de muncă intelectuală cu textul literar. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: să răspundă la întrebări vizând conţinutul textului; 
O2: să explice cuvintele noi; 
O3: să citească corect, conştient şi expresiv lecţia; 
O4: să citească selectiv din text, în urma unor cerinţe adresate de învăţător; 
O5: să rezolve corect, sarcinile de lucru, utilizând cunoştinţele asimilate; 
O6: să participe activ la conversaţiile pe marginea textului; 
O7: să denumească plante și animale care trăiesc în mediul subacvatic; 
 
STRATEGII  DIDACTICE: 
 
METODE SI PROCEDEE: conversația, observația, exercițiul, explicația, problematizarea, munca independentă, jocul didactic, povestirea, metoda 
cadranelor, cvintetul, ciorchinele. 
 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fișe de lucru, jetoane-imagini, cu animale marine, planșe, laptop, videoproiector. 
 
FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe grupe, în perechi. 
 
RESURSE TEMPORALE: 45 de minute 



 

 
RESURSE UMANE: 21 de elevi 
 
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, test de evaluare, stimulente. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program 

de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar. 
 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Limba și literatura  română, Științe ale naturii, Muzică și mișcare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5003/02.12.2014”, București, 2014. 
 Limba și literatura română, Manual pentru clasa a III-a, București, Editura Intuitext, 2016. 
 Limba și literatura română, Caietul elevului pentru clasa a III-a, București, Editura Intuitext, 2016. 

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

1. Moment organizatoric: Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. 
2. Verificarea temei: Se verifică tema cantitativ și calitativ, observând dacă elevii și-au făcut tema dată și corectând eventualele greșeli. 
3. Captarea atenției: Se va viziona un filmuleț intitulat: Eel vs. Octopus, Then Eel vs. Cameraman | National Geographic. 
4. Anunțarea temei noi și a obiectivelor:  

”Astăzi vom dedica ziua unor activităţi prin care voi veţi arăta invitaţilor ceea ce ştiţi să faceţi cel mai bine: să vă jucaţi. Până la sfârşitul orei, va trebui 
să citiţi corect, conştient şi cursiv textul, să explicaţi cuvintele noi, să participaţi activ la conversaţiile pe marginea textului.” Se vor enumera 
obiectivele pe înţelesul elevilor. Le notez la tablă, titlul textului pe care îl vom continua să-l studiem, astăzi: ,,Pietricica și caracatița”, după Henri 
Cornélus. 
 

5. Reactualizarea cunoştinţelor: 
Se vor adresa câteva întrebări referitoare la textul lecției, parcurs cu o zi înainte: 
 De ce nu vedea caracatița frumusețile? 
 Ce înseamnă cuvântul murenă? 
 Cum se apăra caracatița de murenă? 
 Ce înseamnă cuvântul rapace? Cine era rapace? 

Solicit elevii să citească textul în lanț, să citească pe roluri și apoi selectiv: 
-Citiți fragmentul/ pasajul care descrie grădina subacvatică! 
-Găsiți adjectivele care indică ce culori poate avea caracatița! 
-Citiți enunțul în care este descrisă pietricica! 
-Citiți pasajul care descrie modul în care pietricica a salvat-o pe caracatiță! 



 

 
6. Dirijarea învăţării: 

Organizez elevii în perechi și le distribui fișe de lucru ce conțin sarcini de lucru structurate prin Metoda Cadranelor.  
1.a. Transcrie din lecție minim cinci adjective. 
b. Formează cuvinte pornind de la modelul: 
în+negru       înnegrit 
în+negură      
în+nor  
în+noroi 
în+nod 
2.Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare adjectiv transcris din text. 
3.”Cvintetul’’-  Scrieţi o poezie formată din cinci versuri având ca subiect ,,CARACATIȚA’’. 
4.Desenați personajul care v-a plăcut din lecție! 
Schema de analiză a personajului – în 4 grupe. Personajul principal al textului este Caracatița. Se va trece la caracterizarea acestui personaj pe baza 
următoarelor cerinţe:  

 Ce face el? 
 Ce gândeşte? Ce simte? 
 Ce cred alţii despre el? 
 Cum se schimbă el? 
 

7. Asigurarea feed-backului 
Elevii vor avea de rezolvat, în mod individual, o fișă de evaluare. 
- Scrieţi tot ce vă trece prin minte în legătură cu acest cuvânt. Scrieţi tot ce ştiţi sau credeţi că ştiţi. Daţi frâu liber imaginaţiei!- Prin intermediul 
metodei ciorchinelui, elevii vor fi solicitați să scrie pe planșă denumiri de plante și animale care să fie asociate și cu ovalul colorat corespunzător. 
 

8. Evaluarea activității: 
Fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la lecţie şi evidenţiez elevii care au răspuns mai mult pe parcursul acesteia. Se notează elevii. Se dă 
tema pentru acasă. 



464. PROIECT DIDACTIC SIMULTAN 
 

Prof. înv. primar Bărbulescu Oprica 
Școala Gimnazială Comănița, loc. Teslui, jud. Olt 

 
Desfăşurarea lecţiei 

1. Moment organizatoric  
Se creează condiţiile optime pentru 
desfăşurarea lecţiei:  
*Pregătirea materialului didactic necesar 
*Stabilirea liniştii 
*Îndrumarea elevilor în  activitatea de 
pregătire 

2. Verificarea cunoștințelor 
 Se va realiza printr-un material PPT. 

Materialul conține operații matematice 
învățate. 
 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 
 Se anunţă titlul lecţiei “Înmulțirea 

cu 2, 3 sau 4” şi câteva dintre obiective în 
manieră accesibilă copiilor. 
Se scrie titlul pe tablă şi în caiete. 
 

4. Dirijarea învăţării 
Se vor rezolva mai multe exerciții ce conțin 
operații de înmulțire cu 2, 3 sau 4: 
 
2/62 C. Pune unul din semnele: <, > sau = 
5 x 3        30                  3 x 1         5 
2 x 3        6                    4 x 3         14 
3 x 7        21                 15      5 x 3 
8 x 3        27                 20      3 x 9 
 

1. Moment organizatoric 
Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 
lecţiei:  
*Pregătirea materialului didactic necesar 
*Stabilirea liniştii 
*Îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire 
2. Anunţarea temei şi a obiectivelor 
 Se anunţă titlul lecţiei “Evaluare” şi 

câteva dintre obiective în manieră accesibilă 
copiilor. 
 
3. Dirijarea învăţării 

Le împart elevilor fișele de evaluare (Anexa) și le 
explic cerințele. 
În cazul în care au nevoie de explicații 
suplimentare le voi oferi în timpul lecției. 
 
EVALUARE 
 
1.Completează spațiile cu termenii potriviți: 
*Primul număr de la împărțire se 
numește..............,al doilea număr ..............., iar 
rezultatul se numește............... . 
* Rezultatul înmulţirii se numeşte 
_______________. Numerele care se înmulţesc se 
numesc ___________. 
*Rezultatul scăderii se numeşte 
_______________.  

1. Moment organizatoric 
Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 
lecţiei:  
*Pregătirea materialului didactic necesar 
*Stabilirea liniştii 
*Îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire 

2. Captarea atenţiei 
 Se va realiza printr-un rebus despre iarnă. 

(Anexă). Fiecare elev va primi fișa cu rebusul și o 
va completa individual. 
 

 
 

3. Verificarea cunoștințelor 
 Se va realiza prin ghicitori despre iarnă. 

(Anexă) 
 

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor 
 Se anunţă titlul lecţiei “Tablou de 

iarnă” şi câteva dintre obiective în manieră 



6/62 C. Delfinul a mâncat dimineață 9 pești, 
iar rechinul de trei ori mai mulți. 
Câți pești au mâncat împreună? 
 
2/63 C.Încercuiește rezultatul corect: 
5 x 3 = 18, 12, 15            4 x 2 = 8, 9, 10 
2 x 3 = 12, 14, 6              6 x 3 = 12, 18, 24 
3 x 9 = 27, 24, 21            9 x 2 = 12, 18, 24  
8 x 2 = 18, 16, 12            3 x 4 = 8, 10, 12 
6 x 2 = 10, 12, 14            2 x 10 = 10, 20, 30 
3 x 8 = 24, 20, 18            7 x 3 = 21, 27, 30 
3/63 C. Completează tabelul: 
3 x       = 21                 10 x      = 40 
       x 8 = 16                     x 9   = 18 
       x 2 = 12                4   x      = 12 
9 x        = 27                     x 2   = 20 
5 x 3 =                         7   x 2   =  
      x 8 = 24                 2   x      = 10 
 
4/63 C. Completează căsuțele cu numere 
diferite: 
      x       = 12                 x       = 18 
      x       = 12                 x       = 18 
      x       = 20                 x       = 20 
 
 

5. Obţinerea performanţei 
 Se va realiza printr-o fișă de lucru ce 

are 
ca cerință compunerea unei probleme ce se va 
rezolva printr-o operație de înmulțire și printr-
o operație de adunare.( Anexa) – Activitatea se 
va realiza în echipă. 
 

*Rezultatul adunării se numește ______________. 

 

 

 

 
6. Efectuaţi exerciţiile: 
*48 : 8 : 2 x 5=       *5 x 4 : 2 =                  *42 : 7 : 
3 =                 
 *32-2x9:6=            *56:8 – 48:8 =             
*(36+45):9= 
7. Aflați: 
a) jumătatea lui 18 :  b) sfertul lui 24 :   c) triplul 
lui 8 : 
d)La suma numerelor 14 şi 16 adunaţi câtul 
numerelor 25 şi 5 
e)Scădeţi din produsul numerelor 9 şi 8,  câtul  
numerelor 100 şi 10 
f)Rezultatul împărțirii 56:7 este  
g)Dacă deîmpărțitul este 45 și împărțitorul este 
9,câtul este 
h)Dacă produsul este 36 și unul din factori este 4, 
celălalt factor este 
i)Numărul de 5 ori mai mic decât 35 este 
j)treimea lui 21            k)zecimea lui 80 
8. Probleme: 

accesibilă copiilor. 

 
5. Dirijarea învăţării 
 Se prezintă elevilor o imagine  model și 

se discută pe baza ei. 
 Se prezintă materialele necesare 

fiecărei lucrări. 
 Se antrenează elevii în discuţii pe 

marginea materialelor  prezentate. 
- Ce observaţi? 
- Ce materiale ați primit ? 
 -Ce tehnici de lucru credeţi că va trebui să 
aplicați? 
- De ce instrumente şi materiale de lucru  avem 
nevoie? 
 Fiecare elev va primi câte o coală A4 

pe  care va avea un desen cu o căsuță, brazi și 
zăpadă.  
Copiii vor picta  aceste imagini și le vor decora cu  
vată pentru a ieși un tablou  ca în modelul  
prezentat. 
Unul sau doi copii explică fiecare etapă a 
lucrării. 
Copiii lucrează individual. 
Voi îndruma şi ajuta elevii pe parcursul 
realizării lucrărilor. 

6. Realizarea feedback-ului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Încheierea activității 
           Tema pentru acasă 
 Fac aprecieri generale și individuale 

asupra modului în care s-a desfășurat lecția. 
Le comunic elevilor tema pentru acasă. 

*Într-o săptămână vacile fermierului consumă 49 
kg de furaje. Câte kg consumă pe zi? Dar în 10 
zile?  
*Pe derdeluș s-au strâns 75 de săniuțe. Din ele 18 
sunt roșii, de trei ori mai puține verzi și restul 
portocalii.    
Află câte săniuțe sunt portocalii. 
*Pe un raft într-un magazin sunt 6 sticle a câte 2 
litri de ulei, iar pe al doilea raft sunt de 3 ori mai 
puţini litri decât pe primul raft. Câţi litri de ulei 
sunt în magazin?  
*Ana are 24 de bile roşii  şi 12 bile albastre.  Ea 
împarte toate bilele, în mod egal, celor  6  prieteni. 
 Câte bile primeşte fiecare ? 
*3 creioane de acelaşi fel costă  21 de lei .  Cât 
costă 7 creioane ?   
*Elevii clasei a III a A au cules pentru mamele lor 
63 de ghiocei , de 7 ori mai puţine  viorele decât 
ghiocei şi de 3 ori mai puţine zambile decât 
viorele.  Câte flori au cules elevii? 
9. Rezolvați respectând ordinea efectuării 
operațiilor: 
*89 + 64:8 x 7– 28 :7 x 4 =        *(90–
6x7):8+(21+21:3) = 
 *(100–28):(45–36)+(3x8+5x5):7=            
*12+6:(3+9:3)= 
*100–(24 +24: 4 + 5x3)=                   *21-21: 7x(4 
- 5: 5)=                                  
4. Încheierea activității 

Tema pentru acasă 
 Fac aprecieri generale și individuale 

asupra modului în care s-a desfășurat lecția. 
Le comunic elevilor tema pentru acasă. 

Elevii vor analiza tabloul realizat: 
Ce produse aţi realizat? 
Ce tehnici aţi folosit? 
          Lucrările vor fi expuse în sala de clasă. Se 
va realiza turul galeriei, şi vor fi analizate, critic şi 
autocritic, după următoarele criterii: 
- corectitudinea execuţiei 
- aspectul estetic 
- gradul de finalitate 
- ordinea şi disciplina în timpul lucrului. 
- aranjarea  elementelor. 

7. Încheierea activității 
 Fac aprecieri generale și individuale  

asupra modului în care s-a desfășurat lecția. 

  



 
465. TAINELE BUNELOR MANIERE- OPŢIONAL (REZUMAT) 

 
Prof. ȋnv. primar Valentina Dumitriu  

Ṣcoala Primarǎ Nr. 1 Sarata-Basarab, com. Hǎneṣti, jud. Botoṣani 
 
 Titlul opţionalului:,, Tainele bunelor maniere,, 
Tipul opţionalului: Integrat  (ED. CIVICĂ, AVAP, MM) 
Clasa: a III-a 
Durata: 1an 
 Opţionalul ,,Tainele bunelor maniere,, este structurat astfel: 
Argument 
Competenţe specifice şi activităţi de învăţare 
- cunoașterea regulilor de politețe în cazul salutului în anumite momente ale zilei, pe stradă și acasă; 
- explicarea importanței punctualității și consecințele nerespectării ei; 
-asigurarea înaintea vestimentației,  igiena  corporală perfectă; 
-organizarea unei mese cu tacâmuri și veselă de acasa  pe care să le așeze corect în calitate de 
gazdă; 
-îmbinarea cunoștințelor despre politețe, punctualitate și vestimentație  atunci  când merg la 
cinematograf, la teatru, la spectacole și la expoziții; 
-scrierea corectă, ortografică și ortoepică în orice formă de corespondență 
-adresarea formulelor de salut unor persoane cunoscute,  indiferent de locul în care se află; 
- însuşirea gesturilor ce însoţesc  salutul la femei, bărbaţi şi copii; 
- interpretarea  de către elevi a modalităţilor de salut şi de a răspunde la salut,  prin mini-scenete. 
- realizarea unor  benzi desenate cu anumite situaţii în care  nu s-a respectat punctualitatea. 
- efectuarea de exerciţii practice de folosire  corectă a  tacâmurilor, paharelor, ceştilor; 
- utilizarea serveţelelor, a coşului de pâine, a sticlelor cu diferite băuturi;; 
- consumarea în mod civilizat a diferitelor feluri de alimente; 
- aranjarea tacâmurilor după terminarea mesei, 
- întocmirea unor scrisori-aplicaţii  după modele,  cu respectarea regulilor de scriere şi a esteticii: 
scrisoare către un prieten (coleg), scrisoare către părinţi, bunici, fraţi,scrisori oficiale (cereri) 
vederi şi felicitări, telegrame, bilete. 
Conţinuturile învăţării 
Bine aţi venit! 
Ca la voi acasă 
Ce ore avem azi? 
Din nou acasă 
Copii, masa e gata! 
Hai pe-afară! 
Mergem la plimbare? 
La ce folosesc? 
La teatru sau la film? 
Ţi-am adus o atenţie 
La mulţi ani! 
Modalităţi de evaluare 
Mini-scenete, mini-scenarii, chestionare, afise, fise de lucru, benzi desenate 
Bibliografie 
Planificare calendaristică 
Planificarea unităţilor de învăţare 
 
  



 
466. FESTIVAL-CONCURS JUDEŢEAN DE INTERPRETARE ŞI DANS POPULAR 

,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI”BÂRLAD, EDIŢIA I, 21 MAI 2017 
 

Prof. înv. primar Ivan Gabriela 
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan”, Bârlad 

 
       În data de 21 mai 2017 în faţa Primăriei Municipiului Bârlad s-a 
desfăşurat prima ediţie a Festivalului Concurs Judeţean de Interpretare şi 
Dans popular ,,Tradiții și obiceiuri” organizat de Școala Gimnazialǎ ,,Vasile 
Pârvan” din Bârlad alături de Primăria Municipiului Bârlad şi de Asociaţia 
,,SCOUTS OF ART”. 
       Scopul şi obiectivele Festivalului au fost atinse. Scopul constând în cunoaşterea şi valorificarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor 
actuale şi viitoare, în descoperirea tinerelor talente şi în valorificarea aptitudinilor emoţionale, 
cognitive şi artistice ale elevilor. 
       Obiectivele principale au fost acelea de a promova prin cântec, costume şi  dans popular 
frumuseţile artei populare româneşti şi de a dobândi sentimente  de dragoste şi respect pentru 
tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc. 
        Festivalul a fost coordonat de Prof. înv. primar Ivan Gabriela, Dir. Prof. Ştefănică Daniel şi de 
Dir. Prof. Muntenaşu Mariana. Alături de coordonatori s-au implicat următoarele cadre didactice 
care au făcut parte din echipa de proiect: Prof. înv. primar Bejan Alexandra, Prof. înv. primar 
Mangalagiu Mihai, Prof. înv. primar Barbu Alina, Prof. înv. primar Chiosa Nicoleta, Prof. înv. 
primar Petrovici Luminiţa, Prof. înv. primar Merlan Larisa, Prof. înv. primar Ștefǎnicǎ Geanina, 
Prof. Oprea Mihaela, Prof. Ștefǎnicǎ Maria, Prof. Crețanu Jeni-Eugenia, Prof. Juverdeanu Aurelia, 
Prof. Ivan Victoria, Prof. Haloca Doina şi Prof. Purice Francisca. 
       Colaborarea foarte bună şi implicarea acestora a dus la reuşita primei ediţii a acestui Festival la 
care au participat peste 300 de copii din judeţul Vaslui.  
       La Festivalul Concurs Judeţean de Interpretare şi Dans popular ,,Tradiții și obiceiuri” au 
răspuns afirmativ 13 unităţi de învăţământ atât din mediul urban cât şi din mediul rural din Judeţul 
Vaslui şi Cercul Militar din Bârlad.  
        Unităţile de învăţământ participante din Bârlad au fost: Școala Gimnazialǎ ,,Vasile Pârvan”, 
Şcoala Gimnazială ,,Episcop Iacov Antonovici”, Şcoala Gimnazială de Arte ,,N. N. Tonitza”şi 
Liceul Pedagogic ,,Ioan Popescu”iar din mediul rural au fost: Școala Gimnazialǎ Nr. 1, Băcani, 
Şcoala Gimnazială ,,Horia Stamatin’’Bogdăneşti,  Şcoala Gimnazială ,,Virgil Caraivan” Șuletea, 
Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Perieni, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gara 
Banca, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ibăneşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măluşteni”, Şcoala Gimnazială 
Nr. 1, Zorleni. 
          Festivalul a fost structurat pe două secţiuni astfel: Secţiunea I-,,Canto tradiţional 
românesc”şi Secţiunea II- ,,Dans popular”, iar fiecare secţiune având câte 3 categorii de vârstă: 
6-9 ani, 10-14 ani şi 15-19 ani. 
        La Secţiunea I-,,Canto tradiţional românesc”au participat 22 de copii iar la cea de-a doua 
secţiune au participat 13 formaţii de dans, de la clasa întâi până la clasa a XII-a. S-au susţinut şi 
recitaluri şi momente artistice de dans popular românesc dar şi grecesc, în afara concursului foarte 
frumoase. 
        Timp de 4 ore participanţii au dansat, au cântat şi s-au înveselit, fiind binecuvântaţi de o vreme 
minunată. 
        S-au acordat diplome, cupe la locul I precum şi cupa secţiunii. 
        Formaţia ,,Muguraşii” de la Școala Gimnazialǎ ,,Vasile Pârvan”din Bârlad având ca 
îndrumător pe Prof. înv. primar Ivan Gabriela, a obţinut premiul I la categoria de vârstă 6-9 ani. 
        Micii dansatori, elevi în clasa a III-a A au dansat şi au strigat, realizând un moment artistic 
deosebit. 



        Organizatorii s-au declarat foarte mulţumiţi de succesul Festivalului şi promit organizarea 
ediţiei a II-a la anul viitor. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
467. STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE 

GEOGRAFIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

MATACHE NICOLETA,  
Școala Gimnazială ,,Buică Ionescu,, - Glodeni, Dâmbovița 

 
 Metodele tradiţionale sunt izvorâte din ideea că elevii sunt ca nişte depozite în care cadrul 
didactic păstrează cunoştiinţele predate, unde predarea este centrată pe activitatea cadrului didactic, 
a omului atotştiutor care nu permite contraziicerile şi dialogul. Astăzi, metodele interactive nu mai 
reprezintă o noutate şi totuşi sunt aplicate destul de restrâns. 
  Este cunoscut faptul  că reţinem 20 % din ceea ce auzim , 30% din ceea ce vedem, 50% din 
ceea ce vedem şi auzim concomitent, 80% din ceea ce spunem şi peste 90% din ceea ce facem şi 
spunem în acelaşi timp. Implicând şi cointeresând elevii aceştia devin mai motivaţi crescând astfel 
şansa obţinerii schimbărilor comportamentale şi cognitive. 
  Dintre metodele interactive de predare-învăţare aplicabile cu succes în cadrul orelor de 
geografie, la ciclul primar, exemplific în cadrul acestei lucrări următoarele metode  :  
 1. Mozaicul 
 Mozaicul propune învăţarea prin cooperare într-un grup şi prezentarea achiziţiilor dobândite 
de către fiecare membru al grupului unui alt grup.  
 Beneficiile constau în :  stimulare încrederii în sine a elevilor;  dezvoltarea abilitilor de 
comunicare şi relaţionare în cadrul grupului;  dezvoltarea gândirii logice, critice i independente; 
 dezvoltarea rspunderii individuale i de grup;  optimizarea învrii prin predarea achiziiilor 
altcuiva. 
 Prima etapă : Elevii sunt repartizaţi în patru echipe cu o componentă identică: un geograf, un 
istoric, un ghid şi un ecologist. Aceştia vor primi de la învăţător fişe cu informaţii despre aşezarea, 
istoria, obiectivele importante din Bucureşti, iar ecologiştii vor fi solicitaţi să identifice câteva 
soluţii pentru reducerea poluării. Fiecare va prezenta informaţiile deţinute în cadrul echipei iniţiale.  
 A doua etapă : Are loc refacerea echipelor pe domenii : echipa geografilor, istoricilor etc., 
care vor relua şi comenta problematica specifică. 
  A treia etapă : Echipele noi aleg un lider care va prezenta grupului mare ( clasei de elevi ) 
materialul informativ. Primii prezintă geografii, apoi istoricii şi ecologiştii. Urmează călătoria 
imaginară prin Bucureşti și sunt invitaţi ghizii să prezinte imagini cu clădirile ce au rol 
administrativ, precum şi muzee, parcuri, statui sau alte clădiri importante din Bucureşti. Învăţătorul 
va fi ghidul principal şi va dirija întreaga activitate.(Dincă, 2011, 92). 
  2. Metoda ŞTIU- VREAU SĂ ŞTIU- AM ÎNVĂŢAT 
 Această metodă este, de fapt, o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu, 
referitor la un subiect şi în acelaşi timp a ceea ce nu ştiu dar ar dori să ştie.  
 Metoda poate fi utilizată în prima parte a lecţiei , în cadrul momentului de actualizare a 
cunoştiinţelor. Un element pozitiv al acestei metode este  activizarea elevilor şi conştientizarea 
procesului învăţării, oferind elevilor şi posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor.  
 Se cere elevilor să inventarieze cunoştiinţele deţinute referitoare la subiectul sau tema 
investigaţiei şi să le noteze într-un tabel la rubrica ŞTIU.  
 În a doua rubrică a tabelului, VREAU SĂ ŞTIU, elevii vor nota idei/cunoştiinţe despre care 
au îndoieli sau ceea ce ar dori să afle referitor la tema dată. Cadrul didactic propune studiere unui 
text, realizarea unei investigaţii şi fixarea cunoştiinţelor referitoare la subiectul dat ; elevii 
inventariază noile idei asimilate în rubrica AM ÎNVĂŢAT. Schema rezultată se va discuta împreună 
cu elevii, încurajând astfel participarea fiecărui elev, conştientizarea lacunelor existente şi 
motivarea învăţării. 
Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a orizontului local şi apropiat Tema :Linia orizontului. 
Punctele cardinale  
 



ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 
- ce înseamnă ,,linia orizontului,, 
- care sunt punctele cardinale 

- denumirea populară a punctelor 
cardinale 
- să mă orientez în natură 

- de unde răsare Soarele 
- modificările pozițiri Soarelui în 
timpul unei zile 

 
 3. Cvintetul 
 Cvintetul este una dintre metodele creative, prin care într-un număr de 5 versuri sunt 
sintetizate ideiile principale. Este, totodată, şi un instrument de evaluare a înţelegerii textului şi de 
exprimare a creativităţii elevilor.  
 Primul vers este, de fapt, un singur cuvânt cheie referitor la tema discuţiei, fiind, de obicei 
un substantiv.  
 Cel de-al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul discutat, fiind 
de obicei adjective.  
 Al treilea vers este de fapt alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune fiind, de regulă, 
verbe la modul gerunziu.  
 Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.  
 Cel de-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt care exprimă esenţa subiectului 
pus în discuţie.  
 Această metodă este un instrument rapid şi eficient de reflecţie, sinteză, rezumare a 
conceptelor şi a informaţiilor. 
 Exemplu: Unitatea de învăţare ,,Elemente de geografie a României,, Tema lecţiei : Apele 
curgătoare. Râurile şi Dunărea 

Dunărea 
albastră /limpede 

izvorând /curgând/ vărsând 
Dunărea străbate teritoriul României 

Fluviu 
 

Ialomița 
curgătoare / repede 

izvorăște / curge / se varsă 
Ialomița străbate orașul Târgoviște 

Râu 
 
 
Exemplu: Unitatea de învăţare ,,Elemente de geografie a orizontului apropiat şi local,, Tema lecţiei : 
Linia orizontului. Punctele cardinale. 
 

Busola 
rotundă / portabilă 

orientând / indicând / ajutând 
ne indică mereu nordul 

Obiect 
 
 
 4. Diamantul 
 Metoda are în vedere o anumită structură: fiecare cuvânt este o faţetă a diamantului şi 
fiecare rând esenţializează tema abordată : 
  rândul 1 -  titlul,  
 rândul 2 – descrierea, 
  rândul 3 – un sentiment,  



 rândul 4 – acţiunea  
 rândul 5 - exprimă esenţa temei.  
Elevii primesc câteva instrucţiuni, după modelul : 

1. Primul rând – un singur cuvânt care numeşte subiectul 
2.  Al doilea rând – 3 cuvinte care descriu subiectul  
3. Al treilea rând – 4 cuvinte ( o propoziţie ) care exprimă importanţa subiectului. 
4.  Al patrulea rând – 3 cuvinte ( verbe ) care denumesc acţiuni ale subiectului.  
5. Ultimul rând – un cuvânt – esenţa subiectului.(Dincă, 2011, 92). 

 
Exemplu: Unitatea de învăţare ,,Elemente de geografie a României,, Tema lecţiei : Relieful ( 
caracteristici generale şi trepte de relief ) 
 

Munţii 
Înalţi/ Fragmentaţi / Populaţi 

Munţii au multe bogăţii 
Se arcuiesc / Se înalţă / Se transformă 

Carpaţi 
 
Exemplu: Unitatea de învăţare ,,Elemente de geografie a României,, Tema lecţiei : Bucureşti – 
capitala României 
 

Bucureşti 
Oraş / Întins / Populat 

Bucreşti este capitală României 
Se dezvoltă /  Produce / Administrează 

Metropolă 
 
 Dincă, C. , Metodica predării geografiei, Editura Decesfera Media, Bucureşti, 2011 
  Dogaru-Ulieru,V., Drăghicescu, L(coord),., Educaţie şi dezvoltare profesională, Scrisul 
Românesc Fundaţia -Editura, Craiova, 2011 
 Mihăescu, M et all , Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar:aplicaţii, 
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 
  Mîndru, E., Niculae, A.,et all , Strategii didactice interactive, Editura Publishing House, 
Bucureşti, 2010 
  Nicoară, E., Stan, L., Nicolae, A. , Ghicitori şi jocuri geografico-istorice pentru 
învăţământul primar, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 
 Tomescu, V. , Metodica predării geografiei în gimnaziu şi liceu, Reprografia Universităţii 
din Craiova, 2001 
 
  



468. PROIECT EDUCATIONAL 
,,INVATAM ORIUNDE, ORICAND!,, 

 
înv.Iordachi Ana 

Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni, loc. Rădășeni, jud. Suceava 
 
6-10 noiembrie 2017 
SAPTAMANA,,SA STII MAI MULTE,SA FII MAI BUN,, 
COORDONATOR,resp.CM inv.IORDACHI ANA 
 
 Titlul proiectului:,, INVATAM ORIUNDE,ORICAND!,, –~ proiect educational 
 Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic  

a. tehnico - stiintific 
b. sportive - turistic 
c. cetatenie democratică 
d. cultural –sportiv-educational                                                                            

 
Numar de elevi implicati:104 elevi 
 
Cadre didactice-toti invatatorii 
     Activitati propuse :  
  activitati culturale; 
  activitati sportive; 
  activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare; 
  activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator,TV, siguranta pe internet etc.); 
  activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului  
Parteneri: parintii ,teatru profesionist Botosani,,biblioteca comunala,,Administratia Aeroportului Suceava,SC MOPAN SA Falticeni. 
 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI 
 
 Proiectul îşi propune :  
activităţi de educaţie care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 
crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extrascolară; 
prevenirea comportamentului de eşec, abandon şcolar sau violent; 



implicarea familiei în activitătile extrascolare; 
facilitarea integrării clasei de elevi în comunitate; 
crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 
activităţi de dobândire a deprinderilor utile in viata de zi cu zi 
 
Scopul proiectului - vizează valorile de diferite tipuri care merita cunoscute si apreciate; îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, 
nivelul relatiilor in comunicare,  nivelul creativităţii. prin: 
Procesul de învăţare prin joc; 
Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 
Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 
Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală); 
adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 
relaxarea, motivarea, formarea si dezvoltarea creativitatii prin activitatile propuse, in special prin cele ludice 
 
- obiectivele specifice ale proiectului 
- sa dezvolte interesul pentru valorile spirituale; 
- sa perceapa valorile morale si culturale; 
- sa ecologizeze spatiul verde si coltul viu al clasei; 
- sa respecte reguli ale unui stil de viata sanatos; 
- sa formeze deprinderi de utilizare a calculatorului,TV,telefonului prin activitati controlate\ 
 
Durata proiectului 
O saptamana 
 
 MATERIALE DIDACTICE  
Planse,carti de povesti si poezii,reviste,echipament IT ,recuzita teatrului de papusi ,etc. 
  



PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 
SAPTAMANA ,,SA STII MAI MULTE ,SA FII MAI BUN,,– 

 
 

Nr.  
crt 

Titlul activitatii Obiective urmarite Modalitati de desfasurare 
 a activitatilor 

Resurse umane Locul 
desfasurarii 

Termen Evaluarea 
activitatii 

1 VALORI 
SPIRITUALE 
Pasi prin 
localitatea 
natala 
in mijlocul 
Toamnei 
 
 
6.11. 

Elevul va fi capabil : 
- sa-si dezvolte 
interesul fata de natura; 
- sa precizeze  
insemnatatea muncii la 
camp si in livezi;  
- sa realizeze  picturi, 
colaje tematice; 
-sa interpreteze cantece 
specifice si sa recite 
poezii; 

- activitate culturala-traditii 
si obiceiuri la romani in 
anotimpul toamna ; 
- vizionarea unui 
documentar in ppt cu 
Sarbatoarea  Mustului; 
-drumetie prin comuna; 
  
-participarea la concurs; 

elevi 
cadre didactice 
parinti 
 

sala de clasa 
 
localitatea 
 natala 

6.11. Album foto 
Expozitie de  
lucrari 

2 VALORI  
CULTURALE 
EXCURSIE 
TEMATICA 
,,DIN SUCEAVA, 
SPRE NOI 
TARAMURI,, 
7.11. 

Elevul va fi capabil: 
- să perceapă valorile 
morale şi culturale;  
- să aplice criterii 
estetice şi morale în 
aprecierea valorilor; 
- să contribuie la 
promovarea culturii. 

-imbogatirea orizontului 
cultural al elevului cu noi 
informatii despre 
transportul aerian; 
-participarea la excursie; 

elevi 
cadre didactice 
parinti 
 
-actorii de la 
teatrul 
profesionist 
Suceava 

sala de clasa 
Aeroportul SV 

7.11. Album foto 
 

 3 VALORI  
PENTRU UN 
VIITOR 
VERDE 
Ecologizarea 
spatiului verde 
si a coltului viu 
al clasei 
  
8.11. 

Elevul va fi capabil: 
- să identifice calităţile 
mediului necesare vieţii 
sănătoase; 
-  să prezinte curiozitati 
ale lumii vii; 
- sa ingrijeasca coltul 
viu al clasei si rondul 
de flori 

- experiment – factorii de 
mediu–elemente importante 
in mentinerea vietii; 
- vizionarea unui film doc. 
„Mirajul lumii vii”; 
 atelier de lucru- 
- ingrijirea coltului viu al 
clasei si rondul din gradina 
scolii; 
- drumetie prin comuna -
ecologizare 

elevi 
cadre didactice 
parinti 

sala de clasa 
gradina scolii 
Padurea  
Sipote 

8.11. Album foto 
Rondul de 
flori si 
coltul viu al 
clasei cu noi 
plante 
 
 



4 VALORILE 
SANATATII 
Stil de viata 
sanatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.11. 

Elevul va fi capabil : 
-  sa-si formeze şi 
cultive interesul pentru 
problematica sănătăţii; 
- sa aplice reguli de 
igienă a muncii, de 
odihnă şi 
recreere(TV,calculatoru
l,telefonul; 
- sa-si formeze 
deprinderi de 
alimentaţie raţională şi 
de desfăşurare de 
exerciţii fizice în 
vederea menţinerii 
sănătăţii; 

- educatie pentru sanatate 
si stil de viata sanatos;  
”Sa ne hranim inteligent” 
- cosul cu bunatati - desen;    
alimente care imi hranesc 
inteligenta -concurs; 
- vizionarea CD-ului 
”Suntem ceea ce mâncăm”. 
-vizita la fabrica de paine 
Mopan Falticeni; 

elevi 
cadre didactice 
parinti 
angajatii fabricii 

sala de clasa 
Fabrica de 
paine  
Mopan 

9.11. Fotografii 
Desen – 
cosul cu 
bunatati; 
Diplome- 
concurs  
 

 5 VALORILE 
MICULUI  
POVESTITOR 
La teatru,dar si 
la biblioteca! 
 
 
 
 
 
10.11. 

Elevul va fi capabil: 
- să perceapă valorile 
morale şi culturale;  
- să aplice criterii 
estetice şi morale în 
aprecierea valorilor; 
- să contribuie la 
promovarea culturii ; 

- vizionarea si audierea de 
povesti si basme –
dramatizare; 
- concurs tematic – 
„Personaje de poveste”; 
- vizionare spectacolului de 
marionete; 
- activitati ludice – jocurile 
copilariei; 
-vizita la biblioteca 
comunala; 

elevi 
cadrul didactic 
 
-actorii de la 
teatrul 
profesionist  
Botosani 

Sala declasa 
La biblioteca 

10.11. Fotografii 
Produsele 
realizate-
desene 

 
Modalitatea de evaluare 
 realizarea portofoliului cu imagini  de la activitatile desfasurate; 
 colectarea informatiilor pe parcursul activitatilor; 
 raportulde activitate; 
 realizarea de CD, prezentari PPT, ,jurnal  de la activitatile desfasurate 

 



          În timpul implementării proiectului vor fi afisate la şcoală pliante informative şi fotografii din timpul desfăşurării activităţilor. 
         Se vor organiza expoziţii cu lucrările copiilor in clasa.. 
         Activitatile desfasurate vor fi promovate pe plan local, în cadrul cercului  metodic al cadrelor didactice, sedintele cu parintii, prin  imagini 
reprezentative.  
          
 
Orarul activitatilor planificate poate suferi modificari in functie de vreme ,parteneri sau alti factori. 
 
  



 
469. ACTIVITÃȚI DIDACTICE CARE DEZVOLTÃ  

CREATIVITATEA ŞI EXPRESIVITATEA 
 

prof. înv. primar Luntraru Rodica Crina,  Şcoala Gimnazialã Cîndeṣti 
 

Educaṭia nonformalã a fost definitã drept totalitatea activitãṭilor realizate intenṭionat ṣi 
sistematic, cu scopul de a maximiza efectele învãṭãrii tradiṭionale, propunând un conṭinut adaptat 
nevoilor indivizilor. Astfel de activitãṭi se desfãṣoarã într-un cadru organizat, sub îndrumarea unui 
coordonator. Pentru ca un astfel de demers sã atingã obiectivele stabilite, o primã condiṭie este 
adaptarea  acestuia la particularitãṭile de vârstã ale educatului. Este de la sine înṭeles cã o activitate 
ale cãrei cerinṭe nu sunt înṭelese de cãtre participanṭi nu va avea niciun rezultat în ceea ce priveṣte 
obiectivele vizate. Dincolo de interesele fiecãruia, a desfãṣura o activitate interesantã, care sã aibã 
un nivel de dificultate adaptat vârstei, este punctul forte al acesteia.  

În cadrul sãptãmânii “Ṣcoala Altfel”, 15.05 -19.05.2017, elevii clasei a III-a B, din cadrul 
Ṣcolii Gimnaziale Cîndeṣti, au desfãṣurat o suitã de activitãṭi interesante, aparṭinând, ca ṣi conṭinut 
ṣi obiective vizate, tuturor disciplinelor studiate. Am mizat pe conţinutul interesant şi pe “suflul” 
nou pe care acestea l-au adus clasei, elevii reuşind sã înveţe lucruri noi, dar şi sã interacţioneze cu 
un tip de artã despre care nu ştiau nimic pânã în acel moment. Dintre activitãṭile derulate, voi 
menṭiona urmãtoarele: 
 

1. Pictura pe apã (Tehnica Ebru) 
 
Scopul principal al acestei activitãti a fost dezvoltarea creativiãṭii, cultivarea rãbdãrii, a atenṭiei la 
detalii ṣi interesului pentru artã.  Elevii au observat cã fiecare desen a avut ceva unic, cã frumosul 

nu poate fi copiat, ci stã în puterea fiecãruia 
sã îl evidenṭieze în ceea ce face. Fiecare 
tablou rezultat este unic, ceea ce are un efect 
motivant asupra copiilor, stimulând, în 
acelaṣi timp, simṭul vizual. Ebru nu înseamnã 
o simplã picturã, ci echilibru între apã ṣi 
culoare ṣi mai ales mãiestria “pictorului” de a 
“modela” culorile pe apã. Aceastã tehnicã 
implicã utilizarea unor culori speciale, a unui 
suport de hârtie tratat anterior ṣi a unor 
obiecte cu ajutorul cãrora putem da viaṭã 
culorilor pe suprafaṭa apei. Specialiṣtii spun 
cã pictura pe apã nu este doar artã ci ṣi 
terapie, rezultatul final fiind expresia 
emoṭiilor noastre. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tehnica Decoupage/ Tehnica Ṣerveṭelului 
Tehnica ṣerveṭelului vizeazã dezvoltarea simṭului estetic, prin recondiṭionarea unor obiecte 

vechi, nefolositoare, sau transformarea unor obiecte banale  în “opere de artã”. Cel puṭin, acesta a 
fost impactul pe care activitatea a avut-o asupra elevilor.  Aceṣtia au transformat un simplu borcan 
într-un frumos suport de pixuri, cu personajele animate îndrãgite, utilizând doar trei materiale de 
bazã + ustensilele de lucru: un borcan, aracet, ṣerveṭel decorativ. Paṣii de urmat sunt foarte simpli: 
se aplicã un strat subtire de adeziv pe suprafaṭa aleasã, apoi se fixeazã serveṭelul, întinzãndu-se usor 
sã nu rãmânã aer ṣi cu grijã sã nu se rupã. Dupã ce se usucã, se mai aplicã un strat de adeziv ṣi se 
lasã la uscat. 

Originile acestei tehnici se aflã în Estul Siberiei, folosindu-se, ca principal material, fetru 
pentru ca, mai apoi, sã se regãseascã în tehnicile decorative din China. Dupã secolul al XVII-lea 
tehnica a apãrut pentru prima datã în Italia, unde, 
cu ajutorul hârtiei colorate, sau al şerveţelelor, se 

decorau diverse 
obiecte din casã. 

Prin aceastã tehnicã, se poate decora orice tip de suprafaţã, mai 
ales dacã dorim sã redãm unor lucruri vechi strãlucirea. 

Valențele educative ale activităților nonformale evidenṭiazã 
o conexiune diferitã între educator ṣi cel educat. Acum putem 
demonstra cã învãṭarea se poate produce altfel, într-un mediu 
relaxant, în cadru unor activitãṭi care dau satisfacṭie învãṭãceilor, 
prin însuṣi rezultatul obṭinut, prin efortul muncii lor. Educatorul 
gãseṣte modalitãṭile cele mai potrivite pentru a îndruma elevul, 
devenind. astfel, parteneri în întregul proces al învãṭãrii. Educaṭia 



nonformalã aduce în prim plan elevul – ceea ce contribuie înzecit la obṭinerea celor mai bune 
rezultate.  Obiectivele educaţiei non – formale nu urmãresc excluderea tradiţionalului din educaţie, 
ci completarea a ceea ce se ştie prin activitãţi atractive, ajutând, totodatã, la dezvoltarea simtului 
estetic al copiilor, lãrgirea orizontului cunoaşterii şi a lucrului în echipã. 
 

 
 
 

470. OUTDOOR EDUCATION – MODALITATE DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ, 
SOCIALĂ, EMOȚIONALĂ ȘI FIZICĂ A ȘCOLARULUI EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

(Clasa a IV-a) 
 

 Prof. înv. primar Darie Anca 
Școala Gimnazială Nr.1 Sat Pădureni 

 
 Educația de tip outdoor este o formă de învățământ ce se desfășoară în aer liber.  
            Scopul principal al acestui tip de educație este dezvoltarea personală și îmbunătățirea 
relațiilor sociale în strânsă legătură cu dezvoltarea unei relații mai strânse cu mediul înconjurător. 
            Acest tip de educație se pliază cel mai bine cu educația non-formală având în vedere 
participarea activă a elevilor: se pun în practică cunoștințele abia însușite, se desfășoară în contexte 
diferite cu un cadru de învățare și conținut lejer folosind metode care stimulează implicarea și 
participarea cât mai activă a tuturor elevilor clasei. 
            La clasă am desfășurat  câteva activități de tip outdoor ce consider că pot fi un punct de 
plecare pentru cadrele didactice ce doresc să pună în practică astfel de lecții. 
            Limbă și comunicare 
            La tema Poezii cu tematică din natură mi-am propus să-i determin să-și schimbe atitudinea 
și comportamentul față de mediul înconjurător. O plimbare prin parc ne-a oferit ocazia de a deveni 
poeți omagiind tot ce este verde și frumos în jurul nostru. 



                      
 
 - Exercțiu de creație: compuneți o poezie despre un copac 
 
  Suflet pur și mângâiere 
  Umbra deasă de copac 
  Inima o liniștește 
  Și nimic nu o lovește.(Novac Silvia) 
 
   -Cvintet pe aceeași temă 
 
                     Copac 
             Umbros, mâhnit 
    Înfrumusețând, ocrotind, înveselind 
        Copacul oferă liniște sufletului. 
                     Natură(Balan Andrea-Denisa și Țigănașu Alex-Andrei) 

                                
      - am cerut elevilor mei să stea așezați în liniște lângă un copac: Ce sunete aud? De unde vin? 
Dacă copacul ar putea vorbi, ce povești ar putea spune el? 

                           



      Au descoperit în scorbura copacului un pui de vrabie ... care își începe povestea vieții într-o 
zi frumoasă de primăvară într-un parc din satul nostru. Copiii își doresc să vadă cum puiul prinde 
curaj și se desprinde de cuibul mamei sale. Povestea abia începe ... 
 

   
     Om și societate 
     O altfel de oră de istorie –Istoria comunității locale.  
    Menirea învățătorului la această disciplină este de-a insufla elevilor săi dragostea pentru 
credința, tradițiile și istoria neamului său. 

 
 La Pădureni – punem accent pe păstrarea obiceiurilor și tradițiilor rămase de la strămoși, 
amintirea vie a câmpului cu flori, copacul ce rodește an de an, ulița prăfuită din sat unde se jucau 
copiii, obiecte din casa bunicilor, fântana cu cumpănă și carul cu roțile de lemn. 
Ne cinstim eroii căzuți pe câmpurile de luptă. 

                        



       La ora de educație civică am realizat o simulare a modului cum să te comporți pe stradă, 
cum să fii un pieton model, cum să traversezi strada. 

      
      Orice activitate de tip outdoor înseamnă pentru elevi un contact nemijlocit cu mediul 
înconjurător, se dezvoltă conexiunea între elevi, elevi-învățător iar pentru cei care au dificultăți de 
învățare astfel de activități îi determină să devină mai motivați, mult mai capabili. 
 

Nu e destul să știi, trebuie să și aplici, nu e destul să vrei, trebuie să și faci! 
 
 

471. 5 OCTOMBRIE 2017 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAŢIEI 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 
EXTRACURRICULARĂ 

 
Prof. pt. înv. primar Zăvoianu Georgiana -Florentina 

Liceul Tehnologic "Sf. Mc. Sava", Berca 
 

A. DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE:  
,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI” 
 

B. APLICANTUL:  
Numele unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic "Sf. Mucenic Sava", comuna Berca, 
județul Buzău 
 

C. COORDONATOR: 
 Profesor pentru învățământ primar: 

Zăvoianu Georgiana-Florentina 
 

D.  ARGUMENT:         
"Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și critic, a învăța 
să iubești lumea și  s-o faci mai umană, a învăța să te desăvârșești în și prin munca creatoare." 
                                                                      Edgar Faure  



 
 
 
 I.SCOPUL ACTIVITĂȚII : 
          Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, 
evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în 
formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi.  
II.OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII : 
 

 Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educatiei; 

 Să discute despre dreptul la educaţie . 
 Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;  
 Să descopere educaţia ca "meseria" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale. 
 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

III. GRUPUL ȚINTĂ : 
 Elevii clasei pregătitoare A ; 

IV. LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă; 
V.PERIOADA DE DESFĂȘURARE:     

5 OCTOMBRIE 2017 
VI. DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:   

 Comunicare în limba română 
 Arte vizuale şi abilităţi practice 
 Muzică şi mişcare 
 Dezvoltare personală 

VII. METODE DE EVALUARE: 
 Expoziție cu lucrările și afișele realizate de elevi. 
 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 

VIII. MATERIALE, RESURSE: 
Resurse umane:  
*elevii clasei pregătitoare A 
*cadrul didactic 
Resurse materiale:      
* cartea Școala urșilor, de Hiroyuki Aihara 
* creioane colorate, coli flipchart, fișe de colorat și imagini cu cărți, învățători, elevi, foarfece, lipici  
*fișă cu conturul școlii, hârtie glase, lipici 
IX. PROGRAMUL ACTIVITĂȚII : 
  Momentele desfăşurării activităţii: 

 Prezentarea pe scurt a istoricului acestei zile; 
 Audierea unui fragment din cartea Școala urșilor, de Hiroyuki Aihara (lectura învățătoarei) 
 Realizarea unui afiş potrivit Zilei Internaționale a Educației cu imagini sau desene ce au fost 

colorate și apoi decupate de elevi cu cărți, elevi, învățători 
 Colaj – ruperea și lipirea hârtiei - Școala 
 Intonarea melodiilor: ”Dacă vesel se trăieşte…”,”Clopoțelul” 

Activități desfășurate de  
,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 

EDUCAȚIEI” 
05.10.2017 



X.DISEMINAREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: 
 Expoziție foto cu momente din cadrul activității; 
 Realizarea unui panou cu colajele elevilor; 

 
Ziua Educației- 5 Octombrie 

Istoric 
 UNESCO  a declarat în 1994, ziua de 5 octombrie ca Ziua Mondială a Educatorilor pentru a 

comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute împreună cu ORGANIZAŢIA 
INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de muncă ale personalului didactic. 
Această zi se sărbătoreşte în prezent în peste 200 de ţări. 

 Denumirea ei fiind World Teachers’ Day în engleză sau Journée Mondiale des 
Enseignants, în franceză. 

 În România se numește Ziua Educației. 
 În fiecare an UNESCO realizează un nou poster, dedicat acestei zile, care un mesaj ce diferă 

de la an la an. În prezent acesta este numai in 6 limbi : arabă, chineză, engleză, franceză, 
rusă, spaniolă.  

POZE DIN TIMPUL ACTIVITĂȚII 

   
 

   
 

     
 

Bibliografie: www.didactic.ro 
 
 
 
  



 
472. UN BUCHET DE FLORI PENTRU MAMA MEA 

 
Invatatoare :Guramba Cristina -Elena 

Școala Primară Călești – Stănești, loc. Stănești, jud. Gorj 
 
      8 Martie  este ziua cand  în întreaga lume  se sărbătoreste ziua internațională a femeii. De 
aceea, ca în fiecare an , elevii mei de la Școala  Primara Calesti ,au dorit sa facă o surpriză 
mamelor lor,cu ocazia zilei de 8 Martie. Anul acesta am hotărât să confecționăm buchete de flori 
multicolore pe care,copiii, le-au  oferit mamelor la serbarea organizată cu această ocazie. Mamele 
au fost plăcut  impresionate de surpriza făcută de copii și au fost uimite de munca depusă de 
aceștia si de frumusețea produsului final. 
    Astfel , la ora de abilitati practice, le-am explicat etapele realizarii acestui buchet  de flori , 
folosind tehnica colajului  pentru a obține modele decorative speciale.S-au folosit cartoane 
colorate,capsator foarfece si un sablon de floare . Fiecare elev, si-a ales cartoanele colorate 
preferate culorile dorite pentru decuparea florilor ce alcatuiesc buchetul . 
Materiale folosite pentru buchetele de flori: 
Pentru a realiza acest buchet de flori colorate avem nevoie de: 

- un capsator  
- cartoane  colorate A4 colorate 
- sablon flori 
- foarfece 
- un carton de culoare verde dimensiune A3 

Pași de lucru 
  Se traseaza conturul dupa sablon pe fiecare carton colorat si se obtin flori de diferite culori. 
.Cartonul  de dimensiune A3, se indoaie si se taie fasii egale ca dimensiune (Vezi imaginile de mai 
jos) .Fiecare fasie este de fapt o petala a buchetului pe care se capseaza flori multicolore. 
Buchetele pot fi atasate cu silicon pe ghivece sau pot fi ambulate frumos in folii de ceolofan. 
   Rezultatul va fi un frumos buchet de flori ca  in imaginile de mai jos: 

 



 

 
  



 
473. FLOARE PENTRU MAMA 

 
Prof.înv.primar: Hodoiu Elena-Paula 

Școala Gimnazială nr. 1 Albeni loc Albeni, jud. Gorj 
 
      Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. De 
aceea, ca în fiecare an , elevii mei de la Școala Gimnazială Nr.1 Albeni ,au dorit sa facă o surpriză 
mamelor lor,cu ocazia zilei de 8 Martie. Anul acesta am hotărât să confecționăm flori de nufăr din 
șervețele de masă în diferite culori,pe care le-au ambalat frumos în folii de celofan și au atașat câte 
un mesaj si o fotografie cu chipurile lor .Aceste flori au fost oferite mamelor la serbarea organizată 
cu această ocazie. Mamele au fost plăcut  impresionate de surpriza făcută de copii și au fost uimite 
de munca depusă de aceștia si frumusețea produsului final. 
    Astfel ,la ora de abilitati practice, le-am explicat etapele realizarii acestei flori de nufar, folosind 
arta origami,  denumită și arta plierii hârtiei pentru a obține modele decorative speciale. Fiecare 
elev,  si-a ales culoarea dorită din care să-si confecționeze floarea.    Cuvântul „origami” este de 
origine japoneză, fiind format din oru (a îndoi) și kami (hârtie), deci „hârtie îndoită”.  
 
Materiale nufăr din hârtie prin arta Origami 
Pentru a realiza această floare specială utilizând arta Origami avem nevoie de  : 
-12 servetele de masa 
-Un capsator  
Pași de lucru pentru nufăr din șervețele 

Fiecare servețel de hârtie de 6×12 cm trebuie să fie împărţit în două, dar fără să fie rupt. 
Obţii astfel o jumătate de șervețel cu o lăţime de 3cm. Cele patru colţuri ale bucăţii de servețel vor 
trebui să fie îndoite spre exterior, dar fără a depăşi linia rezultată în pasul anterior. 

Fiecare jumătate de servetel de 3 cm lăţime se îndoaie încă o dată pe lăţime, spre interior. 
Realizează toate etapele menţionate mai sus şi pentru restul servetelelor de hârtie (cele 11 rămase). 

După ce ai pregătit toate cele 12 servețele, aliniază-le unele lângă altele pentru a vedea 
eventuale diferenţe de mărimi sau dimensiuni. Organizează servețelele de hârtie în 4 grupuri de câte 
3  şi aşează-le unele peste altele. Aliniază cele 4 grupuri de servețele cu câte 3 straturi fiecare şi 
capsează-le bine  exact pe mijloc. Întinde bine fiecare din cele 8 petale  pentru a obţine o stea cu 8 
vârfuri. 

Rezultatul va fi un frumos nufăr de servetele ,ca in imaginea de mai jos: 
 

   



   
 

   
 

   
  



 
474. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ – MIJLOC DE STIMULARE  

A CREATIVITĂŢII  ELEVILOR 
 

Prof.inv.primar Ardelean Amalia Loredana 
Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomita 

 
Activităţile extracurriculare - activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor 
de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 
       Aceste activitati contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 
 Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în 
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 
        Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
         De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate  forme. 
   Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, ce 
urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, dar pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest 
potenţial creativ al elevilor trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje, cum ar fi:  
Blocajele culturale: conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic) 
- neîncrederea în fantezie şi preţuirea exagerată a gândirii logice.  
Blocajele metodologice: rigiditatea tiparelor (algoritmilor) – care închistează gândirea, fixitate 
funcţională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deşi ele ar putea oferi lejer 
şi alte utilizări) şi critica prematură.  

Blocaje emotive: teama de a nu greşi; graba de a accepta prima idee; descurajarea rapidă; 
tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii.  

Un profesor care va reuşi să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se deschidă 
odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea mai mare 
satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi va vedea „copiii” mari creatori ai societăţii 
omeneşti. 

Una  din activităţile extraşcolare realizate  a fost şi  proiectul numit “PROCIVISM”, al cărui 
scop a fost iniţierea unei mişcări comunitare, de promovare a stilului de viaţă sănătos, într-un mediu 
sănătos, printr-un comportament activ,responsabil, pro social, pro ecologic si pro-umanitar. 

Obiectivele  urmărite au fost : 
- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului de către elevi; 
-adoptarea iniţiativei individuale şi de grup şi dezvoltarea creativităţii; 
-încurajarea elevilor în găsirea de soluţii  în rezolvarea problemelor legate de mediu, la nivel local şi 
naţional; 
-formarea unei atitudini ecologice active ; 
-implicarea activă a elevilor in activităţi de protejare a mediului printr-o abordare diversă: activităţi 
de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, activităţi artistice, activităţi practice vizând 
înfrumuseţarea şcolii, a sălii de clasă ,a localităţii; 
-formarea abilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie, carton , PET-uri; 



Toate sectiunile concursului au promovat originalitatea, creativitatea participantilor: 
Astfel, secţiunea cultural-artistică a constat în realizarea unei fotografii  artistice sugestive, cu 
privire la tema proiectului, însoţită de un mesaj din 15-20 cuvinte, în crearea de calambururi 
privind promovarea unui comportament ecologic sănătos, în crearea unor materiale PowerPoint 
educative, care să cuprindă un număr de 15-20 slide-uri. 

Un punct de atracţie pentru majoritatea celor implicaţi a fost Carnavalul Eco, activitate care 
a constat în crearea unor costume şi măşti din material reciclabile. Carnavalul a fost o manifestare 
veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Participanţii au purtat costume întruchipând diverse 
personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost 
dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se 
manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în interpretarea/realizarea unor 
monologuri.Valoarea estetică a fost  sporită şi de cadrul organizatoric: grădina şcolii , amenajată în 
chip sărbătoresc. 

A fost  un succes extraordinar, o trăire minunată, acest carnaval reuşind să trezească o 
emoţie puternică în sufletul spectatorilor. Reuşita acestuia a produs ecou în public, iar reacţia 
promptă a spectatorilor i-a stimulat pe copii să dea tot ce sunt în stare.  În asfel de concursuri, copiii 
trăiesc autentic, spontan şi sincer . 
  Tot la această secţiune, elevii au creat din materiale reciclabile diverse jucării cu care au 
înfrumusetat sala de clasă şi localul şcolii. Cele mai reuşite  au fost vândute la un Târg de jucării 
ecologice, cu banii câştigaţi elevii achiziţionând tomberoane necesare colectării selective a 
deşeurilor. 
          Secţiunea aplicativ-ştiinţifică a presupus un studiu de caz- găsirea soluţiilor în rezolvarea 
problemelor legate de mediu, la nivel local/naţional, precum şi acţiuni de plantare de flori/copaci  
în grădina şcolii. 
  Această activitate-concurs, cu premii, a fost atractivă, stimulativă, a dat posibilitatea copiilor 
să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, presupunând originalitate, creativitate inovaţie 
           Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi 
să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 
prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin  diferite creaţii. Creativitatea 
este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează produse noi şi 
valoroase pentru societate. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a 
şcolii în care învaţă. 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
 
Bibliografie: 
 

1. Livia Decun, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de 
învăţământ, în Învăţământul Primar nr. 4/ 1998 

2. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în 
optimizarea procesului de învătământ 

 
  



 
475. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar  Ticea Daniela  

Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, loc. Buzău, jud. Buzău 
 
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 
 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 
DATA: 4.05. 2017 
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar  Ticea Daniela 
CLASA: I A 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Experimentăm şi caculăm până la 100, fără trecere peste ordin 
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea în concetrul 0 – 100, fără trecere peste ordin. Proba adunării şi scăderii.  
TIPUL LECȚIEI: Lecţie de consolidare și sistematizare 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
DISCIPLINE INTEGRATE: MEM, CLR, AVAP, MM 
SCOPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor referitoare la operaţiile matematice învăţate(proba adunării şi scăderii) 
 
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 
Matematică și explorarea mediului: 
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100; 
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 100; 
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare; 
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență <, >, =, +, -) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 
2.7  Să formueze oral exerciţii şi probeme cu numere de la 0 la 100; 
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau de scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau 
reprezentări schematice; 
Comunicare în limba română: 
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate; 
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare. 
Arte vizuale şi abilităţi practice: 



2.3 Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 
 Muzică şi mişcare: 
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm. 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 
O1 - Să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă;  
O2-  Să efectueze operaţii de calcul oral; 
O3 - Să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin; 
O4 - Să efectueze corect proba adunării şi scăderii; 
O5 - Să rezolve probleme de adunare şi scădere cu o singură operaţie; 
O6 - Să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa. 
 
 STRATEGII DIDACTICE: 
 a) Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea,dialogul, jocul didactic. 
 b) Mijloace didactice: planşe cu exerciţii, marker, flip-chart, tablă, fişe de lucru, planşa cu povestea, recompense. 
 c) Forme de organizare: frontal,  individual şi pe echipe 
 d) Forme şi tehnici de evauare: frontal, individual, în echipe 
  RESURSE UMANE: 32 de elevi, învăţătoarea 
  DURATA: 45 de minute 
  BIBLIOGRAFIA: 
 1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip   „blended 
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012; 
2. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998; 
3. Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului  nr. 3418/19.03.2013; 
4. Matematică şi explorarea mediului- Manual pentru casa I, Ed. CD PRESS. 
  



 

ETAPELE 
LECŢIEI 

OB. 
OP. 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE 
EVALUARE 

  Metode şi 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 
 

 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în condiţii 
optime a orei de Matematică şi explorarea mediului: 
- pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea 
liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire. 
Elevii pregătesc manualele, caietele şi instrumentele de 
scris. 

   
Conversaţia 

  
Frontal 

 

2.Verificarea   
   temei şi 
   reactualizarea 
   cunoştinţelor 

 
 
 
 
 O1 

 

 

 

 

 

 

 
O2 
  
 

Se verifică cantitativ şi calitativ tema pentru acasă. 
Verific noţiunile teoretice şi se fac exerciţii de calcul oral. 
- Ce operaţii matematice am învăţat? 
- Cum se numesc numerele care se adună?  
- Dar rezultatul adunării?  
- Cum se numeşte numărul din care scădem?   
- Cum se numeşte numărul pe care îl scădem?  
- Cum se numeşte rezultatul scăderii?  
- Care sunt numerele cuprinse între 78 şi 85? 
- Care este succesorul numărului 24? 
- Dar predecesorul numărului 70? 
- Măriți cu 6 numărul 43.  
- Micșorați cu 2 numărul 58.  
- Care este suma numerelor 60 şi 20? 
- Care este diferenţa numerelor 90 şi 40? 

  
 
  

 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
Dialogul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Individual 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 

 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 

3. Captarea  
     atenţiei 
 

  
 

 După cum o să vedeţi, la ora de matematică ne vom 
întoarce în lumea poveştilor şi vom face o călătorie alături 
de fata babei pentru a-i da o şansă să-şi repare greşelile. 
Astfel o vom ajuta să treacă  peste obstacolele din drumul 
ei: căţeluşa, pomul, fântâna, cuptorul şi Sfânta Duminică. 
Acestea o vor pune la încercare prin rezolvarea unor 
exerciţii de adunare şi scădere până la 100. Dacă veţi 
reuşi veţi fi cu toţii răsplătiţi.  
 Cu fiecare sarcină dusă la bun sfârşit, fiecare grupă va 

  
 
 
 
 
 

 
Explicaţia 
 
Observaţia 
 
 
 
  
 

 
Planşa cu 
povestea şi 
sarcinile de 
lucru 
 
 
 
 

 
Frontal 

 
Aprecieri 
verbale 



primi o faţă veselă. 
 Va câştiga grupa cu cele mai multe feţe vesele.  
,, După faptă şi răsplată.” 

 
 
 

 

4. Anunţarea    
    temei şi  a   
    obiectivelor 
    

   Aşadar, pentru a realize ceea ce ne-am propus, fata babei 
să ajungă acasă cu lada mult dorită, o vom ajuta să 
depăşească obstacolele rezolvând corect exerciţiile 
propuse sub formă de concurs intitulat,, Isteţilă”, lucrând 
pe grupe şi folosind operaţiile de adunare şi scădere cu 
numere naturale de la 0 la 100. Se explică de către 
învăţătoare, pe înţelesul elevilor, obiectivele lecţiei: vom 
rezolva exerciţii de adunare şi scădere, vom efectua probe 
pentru operaţii de adunare şi de scădere, vom rezolova 
probleme. 

  
 

Explicaţia 
 
 
Observaţia 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dirijarea 
    învăţării 
 

  
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 

 
O4 
 
O5 
 
 

 Rezolvând corect sarcinile de lucru de pe fiecare 
obstacol, vor reuşi să o ajute pe fata babei să treacă mai 
departe şi să ajungă la Sfânta Duminică astfel încât să 
primească nenumărate bogăţii pentru a le duce acasă.  
Pentru acest joc e nevoie de o ,,încălzire”. 
 
 FIŞA CĂLĂTOARE. Fiecare grupă va primi câte o  
fişă cuprinzând operaţii de adunare şi scădere. Concursul 
se desfăşoară sub formă de ştafetă. Câştigă echipa care 
termină prima.  
Se va ferifica corectitudinea exerciţiilor.   
                                                                   (ANEXA 1) 
 
Obstacolul nr.1: Căţeluşa 
Obstacolul nr 2: Părul 
Obstacolul nr.3: Fântâna 
Obstacolul nr.4: Cuptorul  
Obstacolul nr.5: Sfânta Duminică 
                                                                   (ANEXA 2) 
  
După rezolvarea sarcinilor, Sfânta Duminică  o va răsplăti 

  
 

 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
  
 
 
  
 
 
 
 

  
Fişe de 
lucru 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Caietul 
Table 
Marker 
 
 
 
 
 
 

  
Pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Evaluare orală 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 



 
 

 
 
 

pe fate babei cu lădiţa mult dorită unde se vor afla 
numeroase bogăţii pentru mulţumirea mamei sale. 
Se intonează cântecul ,, În lumea basmelor” 

 
 

LCD 
Cântec 

  verbale 
 

6. Realizarea feed-
back-ului 

O3  ,, Foarea norocoasă” 
Completează numărul care lipseşte. 
                                                                 (ANEXA 3) 
Elevii completează petalele florii. 

  Exerciţiul 
Explicaţia 
 
 

Fişa de 
lucru 
 
Planşă 
didactică 

   Frontal  Observarea 
sistematică 
 
  
 

7. Asigurarea  
   retenţei şi a 
   transferului 

 
 
 
  

 Acum când povestea s-a încheiat atât de frumos, ajutând-
o pe fata babei să ofere sprijinul personajelor  
întâlnite în drumul ei, se încheie şi lecţia noastră. 
Fata vă felicită pentru modul cum aţi răspuns şi aţi 
calculat şi vă propune ca temă pentru acasă exerciţiile 1, 
2, 3, 4, 5 de la pagina 33. 
Se numără feţele vesele de la fiecare echipă şi se acordă 
diplome elevilor din echipa câştigătoare. 

   Conversația 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

 
Frontal 
 
 
 
  

Aprecieri 
verbale 
 
  
 
   

8. Activitate  
   recreativă 

 O6  Reconstitue puzzle-ul. 
                                                           (ANEXA 4) 

 Exerciţiul 
 

Fişe de 
lucru 

Individual Observarea 
sistematică 

9. Evaluarea 
performanței 

  Se vor face aprecieri generale și individuale asupra 
participării elevilor la lecție, precum și asupra 
comportamentului lor pe parcursul orei. Se acordă 
calificative elevilor. Se oferă recompense. 

  Conversaţia Diplome Frontal Aprecieri 
verbale 



ANEXA  1 

 
 
                           +  22                        - 11                                + 31                          - 4                           +21 
 
                                            
 
ANEXA 2                 
Obstacolul nr.1:                                                
          

1. Efectuează şi fă toate probele :  
                                                                                                                             
                                                                 
              23 + 36 =                                                                                        97- 54 = 
              ---------------                                                                                  -----------------                                                                                                                                                                                                        
              ---------------                                                                                  ----------------- 
              ---------------                                                                                  ------------------ 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      
                             
Obstacolul nr.2: 
 

2. Află numărul necunoscut :                                                                                                                            
       75 – a  = 32             42 +  a  = 79                                                                                                                       
 
 
 
Obstacolul nr.3:                                                                                                                                                            
 3. Cu cât este mai mare suma numerelor 57 şi 32   decât diferenţa lor ?                      
 4. Ia din succesorul numărului 88 suma numerelor 24 şi   43.                                                                                                                                                 
 
 

34      



Obstacolul nr.4: 
5. Rezolvă problema repede şi bine! 
   La întoarcere, cuptorul  a pregătit pentru  fata babei 13 plăcinte ‚ iar cornuri  cu 23 mai multe.    
   Câte cornuri a pregătit cuptorul în total ? 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                         
Obstacolul nr 5:                                                                     
6. Compuneţi  o  problemă,  după exerciţiul:        
  54   +  41 =       
                                                                                                                                                                                              
 
ANEXA  3 
„Floarea norocoasă” 
 Completează numărul  care lipseşte:                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 4                                                                   Activitate recreativă 
 

                                                                                                                                             
 
  



ANEXA 5 
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476. PROIECT INTEGRAT- „Cum mă descurc după un an de şcoală” 

 
Prof.înv.primar Gherman Nicoleta Veronica 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Luduş 
 
CLASA: pregătitoare  
DISCIPLINE: CLR/ MEM/DP/MM 
UNITATEA TEMATICĂ: „Copilăria” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
SUBIECTUL LECŢIEI: „Cum mă descurc după un an de şcoală” 
TIPUL LECŢIEI: consolidare- sistematizare  
DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba  
                                               română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare  
SCOPUL LECŢIEI: dezvoltarea şi formarea de competenţe 
COMPETENŢE VIZATE: 
Comunicare în limba română 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 
1.2.Identificarea unor informații variate ,dintr-un mesaj scurt,rostit clar și rar; 
1.3. Identificarea sunetului şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii; 
1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate; 
2.1. Pronunţarea clara a sunetelor  şi  a cuvintelor în enunţuri simple; 
2.3.Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală ; 
 
Matematică şi explorarea mediului 
1.1.Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 
2.1.Orientarea și mișcarea în spațiu şi în timp în raport cu repere/direcții precizate,folosind sintagme 
de tipul:în, pe, stânda, dreapta, orizontal, vertical, luna; ziua, săptămâna;  
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat;      
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în 
concentrul 0-10, cu ajutorul obiectelor; 
 
Muzică şi mişcare 
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do-La ,cu o structură ritmico-melodică 
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor; 
2.1. Cântarea în colectiv,asociind mișcarea sugerată de text; 
3.1.Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;           
 
Dezvoltare personală 
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară; 
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1- să citească silabele şi cuvintele date; 
O2- să despartă cuvintele în silabe; 
O3- să formeze şi să scrie cuvinte cu litere date; 
O4- să stabilească valoarea de adevăr a unui mesaj citit;   
O5- să completeze şir de numere în concentrul 0- 30; 
O6- să  recunoască unitaţile de măsurat timpul;  
O7- să se citească calendarul; 
O8- să completeze un rebus; 
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O9- să cunoască părţile unei plante; 
O10- să cunoască lunile de primăvară şi de vară; 
O11- să intoneze cântecul „Draga mea copilărie”, “Clopoţelul”; 
O12- să manifeste atitudine pozitivă faţă de colegi şi de activitatea propriu-zisă; 
 
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, jocul didactic,  exerciţiul,  conversaţia ,  munca  
                                       independentă,  observația, demonstratia, metoda analitico fonetică sintetică; 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual; în perechi 
RESURSE MATERIALE: laptop cu cântecele, fișă de lucru, auxiliare , plansă cu calendarul  
                                               lunii mai, planşă cu rebus; planşă cu parţile plantei; 
RESURSE TEMPORALE: 30 minute + 15minute activităţi în completare 
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului   
                                                                        elevilor, aprecieri verbale, analiza activităţi 
INVITAŢI: părinţi, bunici, directorul şcolii 
 
ETAPELE LECŢIEI 
 
1. Moment organizatoric- Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii şi 
pregătirea materialelor necesare. 
  - „Întâlnirea de dimineaţă”: - Diaolg pe tema “Copilăria”, “Drepturile copiilor”, “Ce fac părinţii 
pentru copiii lor”. Se încheie cu intonarea cântecului „Draga mea copilărie”.  
2. Captarea atenţiei- Captarea atenției se realizează cu ajutorul unor ghicitori despre literele 
învăţate şi ghicitori matematice. 
Pieptene pare să fie 
Sau grebla lui nea Ilie !(E) 

E un ac de pescuit 
Ce de peşti e înghiţit !(J) 

Excelent cum n-am văzut ! 
Acum  , însă , vă încurc . 
Cerc ar fi putut să fie 
De nu-l tăia nea Ilie .(C) 

Credeam ca v-am păcălit , 
Însă bine aţi gândit ! 
Tot un pieptene ar fi , 
Dar un dinte i-ar lipsi !(F) 

Nici nu ştiu ce să mai zic ! 
Acum chiar că m-aţi uimit ! 
E un Z , dar cam întors . 
Cine l-o fi scris pe dos ?(N) 

Aţi răspuns cum n-am sperat , 
Dar mai am de întrebat ! 
E un “O” fără capac 
Sau un cuib dintr-un copac !(U) 

Literele voi le ştiţi 
Acum scrieţi şi citiţi ! 
Vreau ca fără pix şi coală 
Să scrieţi cuvântul ŞCOALĂ .(în aer) 

Iar acum  în graba mare 
Să-mi scrieţi cuvântul SOARE . 
 
 

Pe o creangă de copac 
Trei păsări s-au aşezat 
Şi mai vin încă vre-o şapte , 
Câte sunt acum toate ? 

În curtea lui moş Andrei 
Stau vreo zece mieluşei . 
Şase pleacă pe imaş. 
Câţi în curte au rămas ? 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor - Anunţ copiii că în această oră ne vom juca cu literele, cu 
cifrele învăţate, vom citi, vom scrie, vom socoti, vom arăta o parte din ceea ce au învăţat ei într-un 
an la şcoală. 
4. Reactualizarea cunoştinţelor- Voi antrena elevii în exerciţii- joc. 
a. Jocul silabelor: Le arăt copiilor câte o silabă, cu fiecare silabă se formează cuvinte. 
- Citiţi silaba şi formaţi un cuvânt care să înceapă cu această silabă: ma - , te - , li- , nu- , so- , în- , 
mâ- , car -; 
b. Jocul literelor: Copiii primesc o fişă cu un buchet de flori, pe fiecare floare este o literă, folosind 
o singură dată o literă trebuie să formeze şi să scrie cuvinte. (Anexa 1)     
5. Dirijarea învǎţǎrii- Le voi spune copiilor că am uitat să scriu data pe tablă şi îi rog pe ei să mă 
ajute să scriem pe tablă ziua, luna şi anul. 
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-Apoi îi voi întreba: 
- În ce anotimp suntem?/Ce anotimp urmează?/Cum se formează anotimpurile?/Cu ce măsurăm noi 
timpul?Care sunt zilele săptămânii?/Dacă azi este --- mâine va fi ...?/ Dacă azi este ... ieri a fost ...? 
- În continuare copiii primesc câte o fişă (Anexa 2) pe care-şi scriu numele, observă ce au desenat la 
primul exerciţiu 1- calendarul lunii mai. Le prezint o planşă mare cu calendarul lunii mai pentru a se 
orienta mai uşor în rezolvarea sarcinilor de lucru. 
- ex. 1 Calendarul a fost scris cu un pix special, cineva a vărsat apă pe el şi s-au şters din zile şi ei 
trebuie să completeze acele zile şterse, cu numere în concentrul 0-31. 
-ex. 2 Găsiţi un număr scris cu cifre identice; găsiţi numere formate numai din zeci, găsiţi un număr 
par mai mare decât 20, găsiţi un număr impar mai mic decât 10, găsiţi numărul format dintr-o zece 
şi 4 unităţi, găsiţi numărul format din două zeci şi şapte unităţi. 
- ex. 3 Citesc propoziţiile scrise sub calendar şi completează spaţiile punctate. 
LUNA MAI ARE  __ ZILE. 15 MAI ESTE ÎN ZI DE __ . ÎN LUNA MAI MERG LA ŞCOALĂ  
__ ZILE. LUNA MA ARE __ ZILE DE MARŢI. .LUNA MAI ARE __ SĂPTĂMÂNI ŞI _ ZILE. 
- Se verifică cu ajutorul calendarului dacă copiii au completat corect propoziţiile. 
- Pe fişă următorul exerciţiu este un rebus, acesta se va copleta după ce se observă şi se repetă cu 
ajutorul unei planşe- părţile unei plante. Copiii completează pe fişă cu litere de tipar. 
1- partea care fixează planta în pământ se numeşte ....(RĂDĂCINA), 
2- partea plantei pe care se formează frunzele se numeşte ...(TULPINA), 
3- bucătăria plantei este ...(FRUNZA), 
4- dau farmec, frumuseţe plantelor- ...(FLORI), 
5- de la majoritatea plantelor consumăm ...(FRUCTE)  
- Se citeşte cuvântul format pe verticală, completează cuvântul şi se citeşte propoziţia formată:  
                                  1 IUNIE ESTE ZIUA TUTUROR COPIILOR. 
- Urmează jocul “Borcanul cu surprize”- Într-un borcan frumos decorat se află bileţele cu propoziţii 
şi cuvinte, reprezentând răspunsurile la propoziţii (Anexa 3). Fiecare copil ia un bileţel şi îl citeşte 
în gând. Un copil citeşte propoziţia de pe bileţelul său şi se descoperă la cine este bileţelul pereche 
pe care se află răspunsul propoziţiei. La sfârşitul jocului toţi copiii vor primi recompense. 
6. Obţinerea performanţei- Vom discuta despre sarcinile pe care le-au rezolvat în această oră.  
7. Încheierea-Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la activitate.  
- Voi cere copiilor să se gândească şi să deseneze pe fişă un simbol care să reprezinte cum s-au 
simţit ei în această oră. Toţi copiii primesc recompensă, o floare din acadea. 
                                                                                                  
Anexa 1 
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Anexa 2 
FIŞĂ 
1. Calendarul lunii mai-2017 

LUNA  MAI  ARE  ______   ZILE. 
15  MAI  ESTE  ÎN  ZI  DE  ________ . 
ÎN  LUNA  MAI  MERG  LA  ŞCOALĂ  _______  ZILE. 
LUNA  MAI  ARE  ______   ZILE  DE  MARŢI. 
LUNA  MAI  ARE  ______  SĂPTĂMÂNI  ŞI  ____  ZILE. 
 
2.  Completaţi  rebusul. 

        
         

       
         
        

•      _____  _____  _____  _____  _____   ESTE   ZIUA  TUTUROR   COPIILOR. 
Anexa 3 
ESTE  ROŞCATĂ  ŞI  VICLEANĂ. VULPEA 
ESTE  TARE  FRICOS. IEPURELE 
ESTE  ROTUND  ŞI  UMFLAT  CU  AER. BALONUL 
ARE  PATRU  PICIOARE. MASA 
MIROSIM  CU  EL. NASUL 
ÎŞI  CÂNTĂ  NUMELE. CUCUL 
AU  DISPĂRUT  CU  MULŢI  ANI  ÎN  URMĂ. DINOZAURII 
ARE  24  DE  ORE. ZIUA 
ARE  60  DE  MINUTE. ORA 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22  SUNT  NUMERE ... PARE 
OPT  PLUS  DOI  ESTE  EGAL  CU .... ZECE 
ZECE  MINUS  DOI  ESTE  EGAL  CU ... OPT 
 
BORCANUL CU SURPRIZE 

 

RECOMPENSE 

 
  

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ 
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477. HARTA LECTURII 

 
Prof. înv. primar Andreescu Camelia 

Școala Gimnazială Nr. 81 București – sector 3 
 

Harta cognitivă reprezintă „un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un 
important instrument pentru predare, învăţare, cercetare, aplicabilă la toate nivelurile şi la toate 
disciplinele“. (Suditu Mihaela, „Metode interactive de predare – învățare“) 

Harta conceptuală reprezintă o modalitate de structurare a ideilor, de stabilire a relațiilor 
dintre cunoștințele asimilate. În acest fel, se dezvoltă gândirea logică, ceea ce contribuie la formarea 
elevului care știe să se descurce în situații diverse. 
 Etapele realizării unei hărți conceptuale sunt următorii: 

- transcrierea conceptului, ideii pe o coală; 
- aranjarea conceptelor generale; 
- scrierea exemplelor sub conceptele pe care le ilustrează. 
Astfel, pentru o bună înțelegere a textelor literare, am conceput hărți literare prin care elevii să 

descifreze textul literar, în mod dinamic. 
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Bibliografie: 
Suditu, Mihaela, „Metode interactive de predare – învățare“ – suport de curs – pag. 96 
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478. PROIECT DE LECŢIE 

 
Înv. Bucur Liliana 

Şcoala Gimnazială  Dragomir, Loc. Berzunţi, Jud. Bacău 
 
CLASA A III-A 
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii 
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică  
SUBIECTUL: ,,Ghirlanda înflorită” 
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
 
OBIECTIV FUNDAMENTAL: 
- formarea priceperii și deprinderii de transformare a unui material prin tehnici variate, cultivarea 
gustului estetic, a spiritului critic și autocritic. 
 
OBIECTIVE CADRU: 

1. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile; 
2.  Proiectarea, confecționarea și evaluarea unor produse simple; 
3.  Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizarii unui produs; 
4.   Dezvoltarea simțului practic, a celui estetic și a responsabilității pentru modificarea 

mediului natural, ca răspuns la nevoile și dorințele oamenilor. 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  
 
1.2.- să prelucreze materiale folosind ustensile adecvate şi tehnici variate;  
2.1.- să alcătuiască un plan de lucru pentru a realiza un produs;  
2.2.- să confecţioneze produse utile, folosind materiale şi tehnici variate;  
2.3. să aprecieze calitatea produsului finit, raportat la proiectul iniţial. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
Obiective cognitive: 
Oc1 - să observe lucrarea model; 
Oc2 - să descrie materialele din care este realizată  lucrarea model; 
Oc3 – să  precizeze  etapele  de parcurs în realizarea lucrării pe baza  modelului şi a explicaţiilor 
primite; 
 
Obiective psiho-motorii: 
Opm1 – să folosească corect tehnicile însuşite anterior: tăiere, lipire,decorare, asamblare  
Opm2 – să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru; 
Opm3 -  să îmbine  produsele pentru a obţine o compoziţie aplicativă unitară ; 
Opm4 – să decoreze cât mai original lucrările confecţionate; 
 
Obiective afectiv-atitudinale: 
Oa1- vor manifesta interes pentru activitatea propusă; 
Oa2 – vor adera la ideea de competiţie în realizarea modelului propus. 
 
RESURSE : 
I. Bibliografice: 
  1. Oficiale: 

- ,,Curriculum Naţional Programe şcolare pentru    învăţământul primar’’, Bucureşti, 2004. 
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  2. Pedagogice: 
• Gheorghe Dumitriu, Constanţa Dumitriu, ,,Psihopedagogie”, Editura Didactică şi  

Pedagogică, Bucureşti, 2004; 
• Rodica Leonte, Mihai Stanciu, ,,Strategii activ-participative de predare-învăţare în 

ciclul primar’’, Editura C.C.D., Bacău, 2004. 
3. Ştiinţifice: 

 Marcela Peneş – “Activităţi practice pentru clasa a III-a”, Ed. Aramis, Bucureşti, 
2000; 

 Daniela Stoica – “Abilităţi practice, clasa a III-a”, Editura Carminis, Piteşti, 2000. 
II. Metodologice: 

1. strategia didactică: dirijată; 
2. metode şi procedee: brainstorming-ul, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, munca independentă, metoda ,,Turul galeriei’’. 
3. mijloace didactice: lucrare model, hârtie glasată, carton colorat, lipici, foarfece; 
4. forme de organizare:  frontal, individual.  

III.  Umane -  12 elevi; 
IV. Temporale – 45 min. 
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SCENARIU DIDACTIC 
 
 
Etapele 
lecţiei 

 
Ob. 
op. 
 

   
 
Conţinutul informaţional al învăţării 

STRATEGII DIDACTICE Forme de  
evaluare Metode Mijloace 

didactice 
Forme de 
organizare 

1. Captarea 
atenţiei  
        

 
 
Oa1 

    
    Elevii îşi vor pregăti materialele necesare pentru ora 
de abilităţi practice.     
    Se va realiza prin metoda Braistorming (pornind de la 
cuvântul anotimpuri, printr-un set de întrebări, se va 
ajunge la tema lecţiei). 
 

 
conversaţia 
metoda 
Brainstorming 

 
carton, 
foarfece, 
lipici, şablon, 
hârtie 
colorată 

 
frontal 

 
observare 
sistematică 

2.Enunţarea 
temei şi a 
obiectivelor       

 
 
Oa1 

    
     Elevii vor fi informaţi că la ora de educatie 
tehnologica vor realiza lucrarea ,, Ghirlanda înflorită’’. 
     Într-un limbaj accesibil elevilor se vor anunţa 
obiectivele urmărite. 
 

 
conversaţia 
 
explicaţia 

  
frontal 

 

3.Actualizarea 
cunoştinţelor        
 

 
 
 

    
    Se realizează un scurt dialog despre anotimpul 
primăvara și se vor recita poezii pe această temă. 
 

 
conversaţia 
explicaţia 

  
frontal 

 
observare 
sistematică 

4.Prezentarea 
optimă a 
conţinutului           
 

 
OC1 
Oa1 

    
    Se va prezenta lucrarea model, elevii fiind solicitaţi să 
intuiască modul de realizare al acesteia. 
 
 

 
observarea 
dirijată, 
explicaţia, 
conversaţia 

 
lucrare  
model 
 
 

 
frontal 
 

 
observare 
sistematică 

5.Dirijarea 
învăţării 
            

 
OC2 
 
OC3 
 

     Se vor descrie materialele din care este realizată 
lucrarea. 
     Se va prezenta fiecare etapă necesară realizării 
lucrării: 
 decuparea după contur; 

 
demonstraţia 
 
munca 
individuală 

 
carton, 
foarfece, 
creion, lipici, 
hârtie 

 
frontal 
 
individual 

 
observare 
dirijată 
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OC3 
 
 
Om1 
Om3 
Om4 

 lipirea elementelor decupate şi asamblarea 
acestora; 

Un elev va prezenta colegilor toate etapele  lucrării. 
      Înainte de a trece la executarea lucrării, se va cere 
copiilor să exerseze câteva exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii. 
     Elevii vor realiza lucrarea respectând toate etapele. 
     Pe tot parcursul orei elevii vor primi indicaţii. 

 
explicaţia, 
 
conversaţia 
 
exerciţiul 

colorată 

6.Obţinerea 
performanţei                

 
Oa2 

    
    Se propune elevilor să finiseze lucrarea. 

 
exerciţiul 

  
individual 

observare 
dirijată 

7. Feedbeack-ul  
Oa2 

 
    Elevii vor fi îndemnaţi să compare lucrarea realizată 
de ei cu lucrarea model. 

 
observaţia 
conversaţia 

  
frontal 
individual 

 

8.Evaluarea 
activităţii 

 
 
Om1 
Om3 
Om4 
 
 
 
 
 

          
     Se precizează criteriile de evaluare: 
-corectitudinea execuţiei; 
-aspectul îngrijit; 
-gradul de finalizare; 
-originalitatea lucrării. 
      Toate lucrările elevilor vor fi expuse pe un panou. 
      Se fac aprecieri individuale şi generale asupra 
modului în care elevii au participat la realizarea 
lucrărilor. 

 
Turul galeriei 

 
lucrările 
elevilor 

 
frontal 
individual 

 
autoevalua 
re 
evaluare 
reciprocă 
evaluare 
individuală 
evaluare 
colectivă 

9.  Retenţia  
OC3 

 
    Se recomandă elevilor reţinerea etapelor parcurse în 
realizarea lucrării. 

 
conversaţia 

  
frontal 
 

 

10.Transferul   
    Se recomandă elevilor aplicarea celor învăţate în 
realizarea altor lucrări. 

 
conversaţia 

  
frontal 
 

 

 
 



 

 
479. PROIECT DE LECŢIE 

 
Învăţător: Tudureanu Rădiţa 

                                           Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun”Berzunţi, jud. Bacău 
 
 
DATA:  31.03.2017 
CLASA: a IV-a 
ÎNVĂŢĂTOR: Tudureanu Rădiţa Elena 
UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” /  
        Școala Gimnazială Dragomir Nr. 2 – Berzunți 
ARIA CURRICULARĂ:Arte. Tehnologii 
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  
SUBIECTUL: ,,Vaza cu narcise” 
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
 
COMPETENŢE GENERALE: 

5. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile; 
6.  Proiectarea, confecționarea și evaluarea unor produse simple; 

COMPETENŢE SPECIFICE:  
 
1.2.- să prelucreze materiale folosind ustensile adecvate şi tehnici variate;  
2.1.- să alcătuiască un plan de lucru pentru a realiza un produs;  
2.2.- să confecţioneze produse utile, folosind materiale şi tehnici variate;  
2.3. să aprecieze calitatea produsului finit, raportat la proiectul iniţial. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
Obiective cognitive: 
Oc1 - să observe lucrarea model; 
Oc2 - să descrie materialele din care este realizată  lucrarea model; 
Oc3 – să  precizeze  etapele  de parcurs în realizarea lucrării pe baza  modelului şi a explicaţiilor 
primite; 
 
Obiective psiho-motorii: 
Opm1 – să folosească corect tehnicile însuşite anterior: tăiere, lipire, decorare, asamblare ; 
Opm2 – să utilizeze corect materialele și instrumentele de lucru; 
Opm3 -  să îmbine  produsele pentru a obţine o compoziţie aplicativă unitară ; 
Opm4 – să decoreze cât mai original lucrările confecţionate; 
 
Obiective afectiv-atitudinale: 
Oa1- vor manifesta interes pentru activitatea propusă; 
Oa2 – vor adera la ideea de competiţie în realizarea modelului propus. 
 
RESURSE : 
I. Bibliografice: 
  1. Oficiale: 

- Curriculum Naţional Programe şcolare pentru    învăţământul primar, Bucureşti, 2004. 
  2. Psihopedagogice: 



 

•  Dumitriu, G., Dumitriu, C.,( 2004), Psihopedagogie, Editura Didactică şi  Pedagogică, 
Bucureşti; 

• Leonte, R., Stanciu, M., (2004), Strategii activ-participative de predare-învăţare în 
ciclul primar, Editura C.C.D., Bacău; 

• Peneş, M., (2000), Activităţi practice pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucureşti; 
• Stoica, D., (2000), Abilităţi practice, clasa a IV-a, Editura Carminis, Piteşti. 

II. Metodologice: 
5. strategia didactică: dirijată; 
6. metode şi procedee: brainstorming-ul, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, munca independentă. 
7. mijloace didactice: lucrare model, hârtie glasată, carton colorat, lipici, foarfece; 
8. forme de organizare:  frontal, individual.  

III.  Umane -  12 elevi; 
IV. Temporale – 50 min. 
 



 

SCENARIU DIDACTIC 
 

 
 
Etapele 
lecţiei 

 
 
Ob. 
op. 

   
 
Conţinuri și sarcini de învățare 

STRATEGII DIDACTICE  
Forme de  
evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

1. Captarea 
atenţiei  
        

 
 
Oa1 

    
    Elevii îşi vor pregăti materialele necesare pentru ora 
de abilităţi practice.     
    Se va realiza prin metoda Braistorming (pornind de 
la cuvântul anotimpuri, printr-un set de întrebări, se va 
ajunge la tema lecţiei). 

 
conversaţia 
metoda 
Brainstorming 

 
carton, 
foarfece, 
lipici, şablon, 
hârtie 
colorată 

 
frontal 

 
observare 
sistematică 

2.Enunţarea temei 
şi a obiectivelor       

 
 
Oa1 

    
     Elevii vor fi informaţi că la ora de educatie 
tehnologica vor realiza lucrarea ,, Vaza cu narcise’’. 
     Într-un limbaj accesibil elevilor se vor anunţa 
obiectivele urmărite. 

 
conversaţia 
 
explicaţia 

  
frontal 

 

3.Actualizarea 
cunoştinţelor        
 

 
 
 

    
    Se realizează un scurt dialog despre anotimpul 
primăvara și se vor recita poezii pe această temă. 
 

 
conversaţia 
explicaţia 

  
frontal 

observare 
sistematică 
chestionare/ 
probă orală 

4.Prezentarea 
optimă a 
conţinutului           
 

 
OC1 
Oa1 

    
    Se va prezenta lucrarea model, elevii fiind solicitaţi 
să intuiască modul de realizare al acesteia. 
 

observarea 
dirijată, 
explicaţia, 
conversaţia 

 
lucrare  
model 
 

 
frontal 
 

 
observare 
sistematică 

5.Dirijarea 
învăţării 
            

 
OC2 
 
OC3 
 
 
 
OC3 
 

     Se vor descrie materialele din care este realizată 
lucrarea. 
     Se va prezinta fiecare etapă necesară realizării 
lucrării: 
 decuparea după contur; 
 lipirea elementelor decupate şi asamblarea 

acestora; 
Un elev va prezenta colegilor toate etapele  lucrării. 
      Înainte de a trece la executarea lucrării, se va cere 

 
demonstraţia 
 
munca 
individuală 
 
explicaţia, 
 
conversaţia 

 
carton, 
foarfece, 
creion, lipici, 
hârtie 
colorată 

 
frontal 
 
individual 

 
observare 
dirijată 



 

 
Om1 
Om3 
Om4 

copiilor să exerseze câteva exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii. 
     Elevii vor realiza lucrarea respectând toate etapele. 
     Pe tot parcursul orei elevii vor primi indicaţii. 

 
exerciţiul 

6.Obţinerea 
performanţei                

 
Oa2 

    
    Se propune elevilor să finiseze lucrarea. 

 
exerciţiul 

  
individual 

observare 
dirijată 

7. Feedbeack-ul Oa2     Elevii vor fi îndemnaţi să compare lucrarea realizată 
de ei cu lucrarea model. 

observaţia 
conversaţia 

 frontal 
individual 

 

8.Evaluarea 
performanțelor 

 
 
Om1 
Om3 
Om4 
 
 
 
 
 

     Se precizează criteriile de evaluare: 
-corectitudinea execuţiei; 
-aspectul îngrijit; 
-gradul de finalizare; 
-originalitatea lucrării. 
      Toate lucrările elevilor vor fi expuse pe catedră sau 
pe o măsuţă. 
      Se fac aprecieri individuale şi generale asupra 
modului în care elevii au participat la realizarea 
lucrărilor. 

observația 
 
conversația 

lucrările 
elevilor 

 
frontal 
individual 

 
autoevalua 
re 
evaluare 
reciprocă 
evaluare 
individuală 
evaluare 
colectivă 

9.  Retenţia OC3     Se recomandă elevilor reţinerea etapelor parcurse în 
realizarea lucrării. 

conversaţia  frontal  

10.Transferul      Se recomandă elevilor aplicarea celor învăţate în 
realizarea altor lucrări. 

conversaţia  frontal 
 

 

 
  



 

       

    
  



 

 
480. PROIECT DIDACTIC 

 
Înv.Costoiu Raluca -Elena 

Școala Gimnazială Nr.1 Albeni Localitate  Alben  Judeţul  Gorj 
 
CLASA: a II-a  
ÎNVATATOARE: Costoiu Raluca -Elena 
OBIECTUL: Arte vizuale si abilitati practice 
SUBIECTUL: “Flori de primăvară” – compoziţie combinată folosind tehnicile învăţate de decupare, lipire ,impaturire şi asamblare a hârtiei , 
prin care să obţină un efect de ansamblu, de natură estetică. 
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi                                                               
DURATA: 50 minute 
 
OBEICTIVELE DE REFERINTA:  
 aplicarea tehnicilor de prelucrare a materialelor  
 utilizarea ustensilelor şi instrumentelor adecvate prelucrării unor materiale 
 îmbinarea în mod adecvat a tehnicilor de realizare a unor produse simple sau complexe 
 exprimarea părerilor despre modul în care se poate realiza un produs sau o compoziţie 
 cooperarea cu colegii dintr-o echipă la realizarea unor produse  
 
OBIECTIVELE OPERATIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
O1 - să găsească variante originale de interpretare artistică                                       
O2 - să sesizeze diferenţele dintre diverse tipuri de tehnici folosite pentru realizarea produselor  
O3 - să îmbine tehnici învăţate de utilizare a hârtiei în realizarea produselor  proprii 
O4 - să aprecieze calitatea produselor realizate 
O5 – să lucreze cu interes frontal, pe grupe, individual 
 
STRATEGIA DIDACTICA: 
1. Resurse procedurale: 
a. Metode şi procedee: jocul didactic, explicaţia, expunerea, exerciţiul, convorbirea, demonstraţia, conversaţia, turul galeriei ,jurnalul cu 

dubla intrare , activitatea practică, audiţia muzicală 
b. Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal  
 



 

2. Resurse materiale: rebus, markere, flori-model pentru activităţile pe grupe, hartie floristica, hârtie glasată, hârtie creponată, foarfece, 
lipici (aracet), laptope, casetă “Anotimpurile”- Vivaldi                                   
 

3. Forme si tehnici de evaluare:  
 

 observaţia sistematică                                               
 proba practică 
 autoevaluare  
 evaluare  de către colegi                     

 
BIBLIOGRAFIE: 
 ***, Crriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998 
 ***, “Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”, Editura Prognosis, 2001 
 Elena Joiţa, Didactica aplicată. Partea I – învăţământul primar, Editura “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1994 
 Areta Tauru, “Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Revista Învăţământul primar, nr.1/ 2001 
 Daniela Stoica, “Abilităţi practice – clasa a II-a”, Editura Carminis, Piteşti, 2000 
 Marcela Peneş, “Activităţi practice – clasa a II-a”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 
 
 
O
B 
O
P 

ETAPELE 
LECŢIEI 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 
 

D
O

Z
A

R
E

 

RESURSE 
I 

RESURSE 
II 

 
ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI 

 
ACTIVITATEA ELEVILOR 

1 2 3 4 5 6 7 
 I. Momentul 

organizatoric 
- Asigură condiţiile optime pentru buna 
desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, 
pregătirea materialului didactic şi stabilirea 
liniştii 

- Se pregătesc pentru începerea orei 
de abilităţi practice 

  
frontal 
 
conversaţia  

Materialele 
necesare 
pt.desfasura
rea orei de 
arte vizuale 
si abilitati 
practice . 



 

 
O1 
 
O4 

II. Verificarea 
structurilor 
anterior învăţate 

 Lucrările elevilor realizate in  ora 
precedentă, avand tema ‚,Fluturi”se 
analizeaza si se fac aprecieri generale si 
individuale asupra produselor realizate de 
elevi, asupra originalitatii lor . 

Selectiv, câţiva elevi îşi prezintă 
lucrările. 

 Frontal 
Aprecierea 
Expunerea 
 

 
Expoziţia 
de lucrări 
ale elevilor 

 
 
 
O1 
 
O4 
 
O5 

III. Captarea 
atenţiei 

 Se prezinta elevilor un rebus si li se cere sa 
descopere solutia acestuia .Elevii sunt 
impartiti in 5 grupe : grupa lalelelor,grupa 
narciselor ,grupa bujorilor,grupa 
trandafirilor si grupa zambilelor.Printesa 
lalelelor,printesa narciselor ,printesa 
bujorilor,printesa trandafirilor si printesa 
zambilelor vor extrage din cosul primaverii 
cate un biletel pe care este scrisa o sarcina 
de rezolvare a rebusului . 
1.Cum se numesc numerel care se 
inmultesc ? 
2.Copiii care frecventeaza scoala sunt...... 
3.Grup de cinci linii si patru spatii pe care 
se odihnesc notele muzicale. 
4.Parte componenta a plantei care extrage 
din sol substantele hranitoare. 
5.Cuvant asemanator cuvantului targ. 
 
Se apreciaza toate raspunsurile . 

 
 
 
Elevii observă rebusul ,iar cele cinci 
printese colaboreaza cu echipa si 
gasesc solutiile pentru completarea 
rebusului. 
 
 
 

  
lucrul in 
echipa  
 
analiza 
 
 

 
 
 Plicuri 
pentru 
rezolvarea 
rebusului  

 IV. Anunţarea 
subiectului şi a 
obiectivelor 

Se enunţă subiectul lecţiei şi obiectivele 
lecţiei: realizarea unor “Flori de primăvară” 
în care vor utiliza tehnicile învăţate de 
prelucrare a hârtiei 
 
 
 
 
 

Ascultă mesajul  Frontal 
conversaţia 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
O4 
 
 
 
 
O3 
 
 
O5 

V. Dirijarea 
activităţii de  
formare de 
priceperi şi 
deprinderi  

Elevii sunt impartiti pe grupe : grupa 
lalelelor va realiza lalele din hartie glasata 
prin impaturire;grupa narciselor va realiza 
narcise din  hartie glasata ;grupa bujorilor 
va realiza bujori din hartie creponata ;grupa 
zambilelor va realiza zambile din hartie 
glasata si grupa trandafirilor va realiza 
trandafiri din hartie floristica . 
 
Elevii fiecarei grupe ,primesc fise si 
folosind metoda jurnalului cu dubla intrare 
,vor descoperii solutia ghicitorii si vor 
alcatui enunturi folosind cuvantul 
descoperit. Cuvintele descoperite de fiecare 
echipa sunt: 
bujorul,laleaua,narcisa,trandafirul si 
zambila. Doamna invatatoare explica pe 
rand ,fiecarei echipe tehnica de realizare a 
florii respective,in timp ce elevii celorlalte 
echipe isi completeaza fisa prin care  se 
descopera denumirea florii pe care o au de 
executat .  
Fiecare grupa  va lucra independent,va fi 
preocupata sa realizeze flori,lucrand ingrijit 
si respectand normele de protectie  a 
muncii. 
 Doamna invatatoare        ii 
indrumă,corectează, încurajează si 
atenţionează etc. 
 

 
 
Organizaţi pe 5 grupe, vor realiza flori  
îmbinând în mod estetic tehnicile şi 
materialele pe care le-au primit . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascultă şi respectă cerinţele şi încep 
să lucreze pe fondul muzical propus 
Se străduiesc să lucreze în linişte şi 
ordine 

  
 
 
 
frontal 
pe grupe 
analiza,  
explicaţia 
 
 
 
convorbirea  
exerciţiul 
explicatia  
demonstratia  
activitatea 
practică 
 
audiţia 
 
 
 
 
 
 

 
Fise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flori model 
 
 
 
 
 
casetofon 



 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
O2 
 
O4 
 
 

VI. Evaluarea 
produselor 

  Se expun  lucrările realizate de cele 
5grupe .Folosin metoda turul galeriei se 
analizeaza si se apreciaza lucrarile din 
partea elevilor. Doamna invatatoare face 
aprecieri generale asupra desfăşurării 
activităţii 

    Elevii prezintă lucrările, enunţând 
tehnicile şi materialele folosite pentru 
a obţine   produsul final-florile dorite . 
 
Ceilalţi colegi analizează şi fac 
aprecieri 
 

 expunerea 
 
 
analiza şi 
aprecierea 
 
frontal 

 
 
Lalele 
Trandafiri 
Narcise 
Zambile 
Bujori 
 

 
 

     
 
  



 

 
481. PROIECT DIDACTIC 

 
Clej Diana Nicoleta 

 Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan”, loc. Brad, jud. Hunedoara 
 
Clasa: Pregătitoare C 
Învăţător: CLEJ DIANA NICOLETA 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Unitatea tematică: ,,Prietenia” 
Subietul lecţiei: Cel mai bun prieten de Victor Sivetidis 
Conţinuturi: 

• Comunicarea orală –  dialoguri pe teme familiare (despre universul copilăriei: 
jocuri şi jucarii 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
 Domenii integrate: 

 Comunicare în limba română 
 Dezvoltare personală  
 Arte vizuale si abilități practice 

Muzică și mișcare 
Competenţe specifice: 

 Comunicare în limba română: 
  1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar; 
  1.3.  Identificarea cuvintelor din enunţuri  scurte, rostite rar si clar; 
  3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universal apropiat, scrise cu litere mari şi mici 
de tipa; 
  2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 
  
Competenţe integrate: 

 Dezvoltare personală: 
  2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară; 
   3.3 Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi a activităţilor preferate; 

 Arte vizuale şi activități practice 
2.2. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul artelor vizuale, cu alte 
forme de exprimare: muzică, dans, literatura 
 
Obiective operaţionale: 
 

• O1  să urmărească succesiunea evenimentelor; 
• O2 să aprecize ca adevărate sau false o serie de enunţuri scurte care testează 

înţelegerea mesajului global; 
• O3  să identifice personajele care apartin textului; 
• O4  să găsească semnificaţii ale unui cuvânt; 
• O5  să răspundă corect la întrebări; 
• O6  să modeleze diferite jucarii din plastilină; 
• O7 să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical prin care să ofere 

informaţii despre o jucărie 
 
Strategii didactice: 



 

             a)   Metode şi procedee: exerciţiul, jocul didactic,  conversaţia,  explicaţia ;  
             b)  Mijloace de învăţământ : prezentare Power Point, jucării, imagini, piese pentru  
puzzle, plastilină, fișe de lucru. 
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individual 
Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă, 
stimulente. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competentelor cheie la scolarii mici - program de formare continuă de tip “blended 
learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar. 

• MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si 
explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin 
ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012; 

 
 
 
 
 



 

Evenimentul 
didactic 

Obiective 
operaţionle 

Conţinut ştiinţific Strategia didactică Evaluare 
Metode Mijloace Forma de 

organizare 
1.Moment 
organizatoric 

  Creez climatul optim desfăşurării activităţilor 
propuse. 
Activitatea debuteaza cu „Intalnirea de dimineata”,o 
activitate intre copii si d-na invățătoare, prin 
intermediul salutului de dimineata: 
 - A-nceput o noua zi, 
Buna dimineata,copii! 
Se canta cantecul :”Buna dimineata!” 
Prezenta: -Dupa ce ne-am adunat  
Si frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am intalnit 
Cine oare n-a venit? 
Se realizeaza prezenta la panou si se completeaza 
„Calendarul naturii”  
 
●Mesajul  zilei: „Cât eşti mic, joacă-te că nu 
greşeşti!” 
 

 
 
 
Conversatia 
 
 
 
 
Observatia 

 
 
  
 
 
 
cantec 
 
 
 
 
 
 
 
mesajul 
zilei 
 
 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
 

 

2.Captarea 
atenţiei 

CLR 
1.1 

Anunț copiii ca Zâna Poveștilor,ne-a trimis o scrisoare 
și o punguță cu niște piese pentru a face jucării. 
 

Conversația Plic cu 
scrisoare 
Saculeț cu 
piese 

Frontal  

3.Anunţarea 
temei 

CLR 
1.1 
 

Astăzi vă voi spune o poveste despre un copil asa că 
voi, care a descoperit că plastilina  poate fi  cel mai 
bun prieten. 
Povestea noastra se numește ,,Cel mai bun prieten” de 
Victor Sivetidis. 

Explicația Imagini din 
poveste 

 Frontal  

 
4.Dirijarea 
învăţării prin 
anuntarea 

CLR 
1.3 
 
 

Voi citi textul cu intonația potrivită. 
Explic cuvintele necunoscute: sfârleaza, a modela, 
prieten, munca. 
Spun copiilor că va trebui sa raspundă la intrebări pe 

 
 
 
 

Prezentare 
Power point 
 

Frontal 
 
 
individual 

 
 
Oferirea de 
recompense 



 

selectivă a 
obiectivelor 

 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 

baza textului. 
Prietenul nostru, Spiridușul ne va urmări și asa cum v-
am promis pentru fiecare răspuns corect  va oferi câte 
o piesa pentru ca voi sa realiza-ti jucarii. 
*De ce plângea băiețelul? 
*Ce jucărie a cumpărat tatăl său prima oară?Ce s-a 
intâmplat cu ea? 
*Ce i-a cumpărat tatăl său a doua oară? 
*Ce a modelat copilul din plastilină ? 
*Cum se simtea copilul când modela ? 
* Ce a descoperit băiatul prin această activitate? 
* Formulează enunțuri cu cuvântul: sfârleaza,a modela 
*Alinta cuvintele: mâna, minge, cutie, baietel. 
*Gasiti cuvinte cu inteles asemânator pentru: muncă, 
prieten, dibăcie 
 

Exerciţiul  
Conversația 

5. Obţinerea 
performanţei 

CLR 
3.3 
 
 
 
AVPL 
3.3 

Joc: „Prezintă jucăria preferată!” 
Denumirea jucăriei preferate; 
Prezentarea jucăriei în 1-2 propoziţii; 
  Copii vor reconstitui jucarii din piesele pe care  
 le-a oferit prietenul lor . 
Modelează din plastilină jucaria preferată, apoi 
colorează jucaria preferată. 

Exerciţiul Piese de 
puzzle 
 
Plastilină                       

În perechi Oferirea de 
stimulente 

   
 

    

7. Incheierea 
activităţii 

MM Se vor face aprecieri generale si individuale asupra 
participării elevilor la lecţie, precum şi asupra 
comportamentului lor pe parcursul orei. 
Interpretarea cântecului şi mişcarea pe muzică ( Copiii 
colorează viața).(activitate recreativă) 

 
 
Conversaţia 

Calculator 
cu CD 

 
 

Aprecieri 
verbale 

 
  



 

 
482. ACTIVITATILE  EXTRAȘCOLARE ÎN CLASA MEA 

EXEMPLE BUNE PRACTICI 
 

Péterfi Antónia – Imola 
Școala Gimnazială Tompa László – Odorheiu Secuiesc 

 
 Domeniul extrașcolar acoperă o arie foarte largă de activităţi, cu o tipologie extrem de 
variată. Limitele a ceea ce înseamnă extraşcolar sau se încadrează în sfera activităţilor extraşcolare 
nu sunt clare. Această situaţie are şi efecte pozitive – o arie largă de activităţi, oportunităţi creative 
şi inovative în acest sens, dar şi efecte negative – neexistând o operaţionalizare clară, competenţele 
dezvoltate, rezultatele acestor activităţi devin dificil de măsurat şi evaluat. 
 Activităţile extrașcolară oferă oportunităţi pentru dezvoltarea competențelor cheie. 
Competenţele-cheie sunt achiziţii ale învăţării, adică combinaţii de cunoştinţe, deprinderi şi 
atitudini, și permiet adaptarea flexibilă şi rapidă a elevului. 
 În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date învățătorilor următoarele 
îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Școlarii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 
 Rolul şcolii şi al cadrului didactic este acela de a furniza cele mai valoroase activităţi 
extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea. 
 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
 Sunt profesor primar și în ultimii ani, am încercat să dezvolt elevile mele un mod conștient. 
În clasa mea activitățile extrașcolare sunt ținute zilnic. Am oferit pentru elevii mei un fel de 
program „Școală după școală”. Aceste activități sunt altfel, adică din partea mea este voluntariat, 
dar merită pentru că dezvoltă multilaterală personalității elevilor.  
 Obiectivele acestor activități sunt: dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 
maternă; dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română; dezvoltarea competenţelor de 
matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia; dezvoltarea capacităţii de a învăţa; 
dezvoltarea competenţelor sociale şi civice; dezvoltarea simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului. 
 Activităţile „Școală după școală” conţin activităţi de învăţare, pregătiri pentru concursuri şi 
activităţi ludice. Scopul acestori activității este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
În cadrul acestori activități sunt atrași și copii timizi, dar și cei impulzivi.  
 Activitățile petrecute împreună sunt foarte prețioase. Am învățat pentru elevii mei niște 
technici de învățare, și cu folosirea acestori technici însușite ei învață cu ușurință, fiecare în ritm 
propriu. Aceste technici ajută pentru ei atât la memorizarea cuvintelor străine cât și rezolvarea 
diferite probleme matematice. După terminarea temelor urmează activitățile ludice.  
 Elevii mei joacă cu interes jucăriile care ajută la dezvoltarea memoriei, concentrației, 
atenției, dar și cu  jucării care contribuie la soțializarea lor prin respectarea regurilor. Văzând că 
elevii joacă din suflet, am cerut ajutorul directorului ca să învață pentru ei șah. Jocul șah a devenit 
cea mai plăcută jucărie  din viața lor. Șahul e mai mult decât un joc simplu, promovează imaginația 
și creativitatea, dezvoltă gândirea logică, memoria, concentrația, atenția, aptitudinile matematice, 



 

începând cu orientarea pe o tablă cu două dimensiuni, până la calcularea unor combinații mai 
simple sau mai complicate și la analiza logică.  
 Competențele cheie sunt competențe transversale. În jurul Crăciunului organizăm  Târgul de 
jucării. Aici elevii aduc jucării și trebuie să le vânde sau cumpere între ei. Aceaste activități au 
contribuit și la dezvoltarea competențelor de comunicare și dezvoltarea competențelor matematice. 
 Începând le luna aprilie împreună cu o colegă, avem săptămânal 2 ore de educaţie rutieră. 
Elevilor le place foarte mult la pregătiri practice, exersarea traseului de îndemânare avem şi 
concursuri, lucrăm împreună cu poliţistii rutieri din oraş. În fiecare an școlar facem plimbări în 
orașul nostru. În aceste plimbări observăm frumusețiile orașului, și învățăm mult despre reguri de 
circulație pe drumuri publice. Aici copiii cunoaşte semnele de circulaţie, învață să respecte regulile 
de circulaţie, face cunoștință drepturile şi îndatoririle pe care le au pietonii şi conducătorii de 
autovehicule, în concluzie învață să-şi apere viaţa.  
 În fiecare an organizăm excursii școlare și plimbări în natură. Excursiile au caracter atât 
turistic, cât şi recreativ, oferă copiilor ocazia de a ieşi din perimetrul local şi de a cunoaşte şi alte 
locuri (există destui copii care nu au ieșit din oraș).  Reprezintă un mijloc didactic de mare 
importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să 
observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din natura, de ordin 
biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului 
estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi 
spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în memorie unele aspecte care poate vor fi de 
neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot restul vieţii. 
 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  
Am organizat și diferite excursii unde am întâlnit cu partenerii noștrii. Aici am desfășurat activități 
comune. Călătoria a fost împletită cu emoții (există destui copii care nu au călătorit cu tren), pentru 
că deplasarea am făcut cu trenul. În timpul călătoriei am învățat cum trebiue să comportăm. Am mai 
organizat excursii la Cetatea din Șighișoara, la Tărgu Mureș, la Râșnov. Vizitele au fost programate 
la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale și la grădina zoologică. Am învățat mult 
despre mediul înconjurător. 
 Am realizat și multe proiectele educaţionale şi parteneriatele încheiate cu alte şcoli, ajută 
elevii să intre în contact direct cu problemele noi ale sau comunităţii din care fac parte.( Proiectul 
Educaţional Naţional - Festivalul „Serbările  primăverii”, Proiectul Naţional „Și noi suntem Flori” 
etc).  
 Am realizat și  diferite serbări, care reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, 
creează buna dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel 
carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa 
de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai 
frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice 
ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
 Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul elevilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. 
 Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv, 
dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 
actului de instruire şi educare, îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc 
relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup, elevii învaţă să trăiască în grup şi să 
aparţină unui grup. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Decun, Livia, Contribuţia activităţilor  extraşcolare la opimizarea procesului de învăţământ, 
Învăţământul primar nr. 4, Ed. Discipol, Bucureşti, 1998 
Popeangă, Vasile, Clasa de elevi, subiect şi obiect al actului educativ, Ed. Facla, Timişoara,1973.  



 

Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, 
în  “ Învăţământul primar“  nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
CNEE, Studiul dintre curriculum, competențe, motivație, învâțare și rezutate școlare, Editura 
Didactică și Pedgogică, bucurești, 2012 
 
 
  



 

483. PROIECT DE LECȚIE 
OPȚIONAL “ATELIERUL DE CREAȚIE ” 

 
prof. Nencu Karina Mihaela, 

Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” - Buzău 
 
Clasa: a IV-a D  
Institutor: Nencu Karina Mihaela 
Disciplină intercurriculară 
Disciplina opţională: “Atelierul de creaţie” 
Subiectul lecţiei:  “În lumea fanteziei”  
Tipul lecţiei: Fixare şi sistematizare a cunoştinţelor 
Scopul: Dezvoltarea potenţialului creativ prin construirea de texte scurte pe baza unor desene sau fragmente date, prin realizarea unor desene şi prin 
abordarea jocurilor de cuvinte  
Obiective operaţionale : 
                    O. 1 : să răspundă corect la întrebări 
  O. 2 : să prezinte teme şi tipuri de exerciţii abordate în orele anterioare 
  O. 3 : să alcătuiască o compunere cu sfârşit dat 
  O. 4 : să alcătuiască o compunere după imagini 
  O. 5 : să realizeze un desen pornind de la elemente date 
  O. 6 : să realizeze scurte texte pornind de la cuvinte date sau de la desene proprii 
  O. 7 : să creeze un rebus 
  O. 8 : să precizeze regulile ce trebuie respectate de membrii unei echipe 
  O. 9: să precizeze calificativul acordat pentru lucrările colegilor, argumentând alegerea sa 
Strategii didactice:  
               Material didactic: fişe de lucru, markere, carioci, creioane colorate 
  Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, proba scrisă, proba practică 
               Forme de organizare: pe echipe, frontal 
Resurse informaţionale: Elena Ispas, Compunere şcolară, clasele III-IV, Ed. Erc Press, 2008 
                                          Gheorghe Sanda, Ghidul enigmistului, Ed. Albatros, 1971 
                                          N. Radlov, Povestiri în imagini, Ed. Progress, Moscova – Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1977 
     Marcela Peneş, Bucuria de a scrie compuneri, Ed. Aramis, Bucureşti, 2008 
                                         Gianni Rodari,  Gramatica fanteziei- introducere în arta de a născoci poveşti, Ed. Humanitas,  
                                                                  Bucureşti, 2009 



 

 
Desfăşurarea activităţii 
 

Evenimentele 
lecţiei 

Ob. 
Op. 

Conţinutul instructiv- educativ Strategii 
didactice 

Timp  Evaluare  

1. Demers 
didactic 
introductiv  
 
Organizarea 
clasei 
 
 
Captarea 
atenţiei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 

Se pregăteşte climatul necesar desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii. Mobilierul este aşezat astfel încât să corespundă muncii 
în echipe. Elevii sunt împărţiţi în  6 echipe, fiecare dintre acestea 
având la îndemână fişe cu sarcinile pe care trebuie să le rezolve şi 
alte materiale necesare acolo unde este cazul (carioci, culori, 
markere).  
 
Li se va citi elevilor un fragment dintr-o compunere realizată de 
unul dintre ei anterior. Se vor adresa câteva întrebări în legătură cu 
conţinutul său. Elevii vor ajunge la concluzia că în acea lucrare se 
prezintă o lume imaginară.  

 
 
Conversaţia 
Colectiv dirijat 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 

2. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 
 
 
 

  Se va anunţa că în această oră de opţional,  ei înşişi vor fi cei care 
vor face diferite exerciţii de creaţie, conturând astfel o lume a 
fanteziei. Se va specifica faptul că subiectul lecţiei este “În lumea 
fanteziei”, o lume creată de cei cu imaginaţie, adică de ei înşişi în 
acest caz.  “Ştiu că aţi participat cu plăcere şi interes la orele de 
opţional, ore în care aţi avut posibilitatea de a crea ceva frumos, 
fie în plan literar, fie plastic sau ştiinţific. Astăzi veţi avea ocazia 
de a vă lăsa din nou imaginaţia să zboare pentru a dovedi că 
sunteţi îndrăzneţi, că dispuneţi de o libertate interioară, a spiritului 
şi a minţii. Este o lecţie de recapitulare, în care ne vom aminti de 
câteva exerciţii şi jocuri de creativitate.” 

Explicaţia, 
conversaţia 
 
 

1 min.  

3.Actualizarea 
celor învăţate 

O1 
O2 
O8 

    Elevilor li se cere să enumere regulile pe care trebuie să le 
respecte membrii unei echipe. De asemenea se va solicita 
prezentarea unor teme sau exerciţii abordate în cadrul orelor 
anterioare de opţional.  

Exerciţiul, 
explicaţia, 
conversaţia 
Colectiv dirijat 

3 min. Evaluare orală 
 
Aprecieri 
verbale 

4. Obţinerea 
performanţelor 

O1 
O3 
O4 

  Pentru fiecare echipă copiii vor alege un nume sugestiv, apoi vor 
prezenta sarcinile de lucru (Anexa 1). Sunt enumerate şi criteriile 
de evaluare, în funcţie de care fiecare elev va analiza activitatea 

Explicaţia,  
Conversaţia, 
 

25 min. Observare 
sistematică 
 



 

O5 
O6 
O7 
 

echipelor din care nu face parte. 
 
I echipă: Realizarea unui rebus pe o temă dată 
a II-a echipă: Compunere cu sfârşit dat 
a III-a echipă: O poveste încâlcită 
a IV-a echipă: Realizarea unui desen pornind de la elemente date 
şi alegerea unui titlu potrivit 
a V-a echipă: Compunere după imagini 
aVI-a echipă: Ceva ce nu s-a mai întâmplat 
 
La final, câte un reprezentant ales va prezenta ceea ce a realizat 
echipa sa.   

Fişe de lucru, 
instrumente de 
scris 
 
 
Lucru în echipe 

Aprecieri 
verbale 
 
Probă scrisă 
Probă practică 
 
Evaluare 
reciprocă 
 
 

5. Evaluare O9 Fiecare echipă va propune un calificativ pentru lucrarea prezentată 
în faţa clasei de reprezentantul echipei evaluate la momentul 
respectiv,  aducând argumente şi eventual sugestii acolo unde este 
cazul. 

Explicaţia 
Conversaţia 
Munca în 
echipă 

 
5 min. 

 
Probă orală 
 
 

6.Aprecieri 
finale 

  
Se fac aprecieri asupra participării elevilor la activitate.   

Conversaţia 
Colectiv dirijat 

1 min.  

 
 
 
Anexa 1 
 
Echipa 1 
 
Cuvinte încrucişate 
Realizaţi un rebus cu tema „Copilărie” 
 
Echipa 2 
 
Compunere cu sfârşit dat 
Alcătuiţi o compunere care să aibă următorul final:  
“Lucian, care îşi simţea până atunci sufletul împovărat, se simte acum şi el liber precum puiul de veveriţă.” 
 



 

Echipa 3 
 
Să desenăm!   
Realizaţi un desen pornind de la elementele grafice date. Alcătuiţi un scurt text  în legătură cu el (4-5 enunţuri). 
 
Echipa 4 
 
Ceva ce nu s-a mai întâmplat 
Alcătuiţi scurte texte (3, 4 enunţuri) pornind de la fiecare dintre cuvintele următoare:  stea, cărăbuş, picătură 
 
Echipa 5 
 
Jocul cu bilete cu întrebări şi răspunsuri 
Alegeţi câte un bileţel şi răspundeţi pe ciornă la întrebarea de pe el, astfel încât nimeni să nu ştie ce scrieţi. Ulterior citiţi răspunsurile în ordinea 
corespunzătoare. Dezvoltaţi în scris conţinutul textului obţinut astfel.  
 
Echipa 6 
 
Compunere după imagini 
Realizaţi o compunere pornind de la imaginile următoare. 

 
  



 

 

 
484. PROIECT DE LECȚIE 

 
prof. înv. primar  Ilie Mariana Laura 

 Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, loc. Buzău, Jud. Buzău 
 
Clasa a III-a B 
Propunător: prof. înv. primar  Ilie Mariana Laura 
Disciplina: Științe ale naturii 
Unitatea tematică: Omul și mediul de viață 
Tema: Poluarea apei, a aerului și a solului 
Tipul lecției: de formare de deprinderi 
Competențe specifice Științe ale naturii: 
2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui 
plan dat; 
2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător; 
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ; 
3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător. 
Competențe specifice Limba și literatura română: 
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare; 
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup; 
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal. 
Competențe specifice AVAP: 
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă în care se asociază 
elemente de exprimare vizuală,muzicală, verbală, kinestezică;  
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții 
textile, ceramică, sticlă etc.). 
Competențe specifice Educație civică: 
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele; 
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 
 
Obiective operaționale: 
 
O1: să formuleze răspunsuri clare și corecte la întrebări; 
O2: să descopere titlul lecției; 
O3: să identifice sursele de poluare; 
O4: să găsească soluții în vederea evitării poluării; 
O5: să respecte regulile de lucru în grup; 
 
Obiectiv afectiv: 
 Manifestarea interesului şi curiozităţii în rezolvarea sarcinilor propuse. 
Resurse: 
- temporale: 45 minute 
- spaţiu: sala de clasă 
- umane: colectivul clasei a III-a  
Forma de organizare: frontală, individuală, în perechi; 
Strategii didactice: 
a) metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, problematizarea, RAI, ciorchinele, 
brainstorming, afișul, proiectul, jocul didactic. 
 
b) mijloace de învățământ: calculator, creioane colorate, CD - Științe ale naturii - EDU, 
poze, manual, caietul elevului, coli. 
 



 

 

Etapele lecției Conținutul informațional al lecției Strategii Modalități 
de evaluare Metode Mijloace 

1. Moment 
organizatoric 

Se pregătesc materialele necesare lecţiei. 
Se organizează colectivul de elevi. 

Conversația
, explicația 

  

2. 
Reactualizarea 
cunoștințelor 

Se verifică cantitativ și calitativ tema de acasă. 
Joc didactic: „Descoperă cuvântul” 
Se va formula un set de întrebări. Prin aranjarea 
inițalelor fiecărui răspuns se va obține titlul 
lecției. 

* Cum se numește partea de 
vorbire care ține locul unui 
substantiv? 

* Care este sinonimul cuvântului 
„persoană”? 

* Completează definiția: Substantivul este 
partea de vorbire care denumește ființe, 
....... și fenomene ale naturii. 

* Care este numărul cu 7 mai mare decât 
10? 

* Cinci pinguini merg la pescuit cu mama 
lor. Câte picioare sunt? 

Mama are 3 buchete a câte 4 lalele fiecare. Câte 
lalele are mama? 

* Un urs mânăncă într-o zi 50 mure, iar a 
doua zi cu 7 mai multe. Câte mure 
mănâncă în total?  

Conversația 
 
RAI 
 
 
 
 
 
Conversația
, explicația 
 
 
problematiz
area 

caiete de 
teme 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
(a 
corectitudinii 
răspunsurilor
) 

3.Captarea 
atenției 

Conversație despre poluare.  
Explicarea cuvântului „poluare” folosind 
metoda brainstorming. 

conversația, 
problematiz
area, 
brainstormi
ng 

 tablă oral 

4. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
urmărite 

Se anunță tema și obiectivele. Se scrie titlul pe 
tablă, elevii în caiete. 

conversația 
explicația 

caiete  

5. Dirijarea 
învățării 

„Călătorie printre amintiri” 
Sunt prezentate poze ale activităților ecologice 
în care elevii au fost implicați. Pe baza 
imaginilor se discută despre consecințele 
poluării asupra mediului și modalitățile de 
evitare a acesteia. 
Joc didactic: „Ce se întâmplă dacă...?” 
Emiterea unor judecăți de tipul Cauză – Efect. 
Ce se întâmplă dacă aruncăm gunoaie în apă? 
Ce se întâmplă dacă tăiem copacii? 
Ce se întâmplă dacă aruncăm substanțe toxice 
pe sol?  
Prezentare CD - Științe ale naturii – EDU 
„Protejarea mediului – Experiment” 
Cu ajutorului mouse-ului  elevii trebuie să 

 
explicația 
 
 
exercițiul 
 
 
 
problematiz
area 
 
 
 
joc didactic 
 

calculator, 
poze din 
activități 
ecologice 
 
 
 
 
 
 
 
CD 
educativ 
 
joc 

 
oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temă de lucru 
în clasă 
 



 

 

 
 
  

investigheze camerele unei locuințe pentru a 
găsi cele 12 sfaturi eco. 
„Codul micului ecologist” 
Realizarea unui cod de bune practici menit a 
proteja mediul înconjurător. 
Realizarea unui cvintet/bilet/problemă 
matematică cu tema „Ecologia”. 
Prezentarea creațiilor elevilor. 

 
 
exercițiul 

didactic 
 
 
 
creioane 
colorate 
 
 

 
 
 
Evaluare 
reciprocă 

6. Asigurarea 
performanței și 
a feedback-ului 

Afișul. 
Realizarea unor afișe prin care să se promoveze 
salvarea planetei prin oprirea poluării. 

exercițiul fișe de 
lucru, 
creioane 
colorate 

Evaluare 
reciprocă 

7. Tema pentru 
acasă 
Aprecieri 

Se dă tema pentru acasă și se apreciază 
activitate elevilor din timpul lecției. 

Conversația 
explicația 

manual Aprecieri 
verbale 
individuale și 
globale 



 

 

 
485. LECTURA – CONDIȚIE A REUȘITEI ÎN ȘCOALĂ 

 
Prof. Înv. primar: Leah Elena-Georgeta 

Liceul Tehnologic Telciu 
 
 În ziele noastre, lectura pierde foarte mult teren în fața calculatorului, a telefonului și 
a mass-mediei. Informația este mai rapidă prin televiziune sau prin calculator, iar citirea 
cărților pare ceva învechit și nu face parte din trend-ul vremurilor de acum. În prezent, omul 
este pragmatic și grăbit, are foarte puțin timp pentru citit. Fără a minimaliza rolul mijloacelor 
moderne de informare, învățătorul are datoria de a apropia elevii de carte încă de la vârste 
mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru această plăcută activitate. 
 Trebuie subliniat că nu orice exercițiu în sine este suficient pentru însușirea 
instrumentelor muncii cu cartea. Simpla exersare a actului citirii nu poate asigura formarea 
capacității elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vederea prelucrarea  
mesajului, adică încorporarea în  conștiința cititorului, influențând întregul său 
comportament. 
 Lectura este o metodă de învățare, un instrument de muncă intelectuală. Pentru a 
ajunge să îndeplinească acest rol, predarea trebuie făcută într-un stil activ, care să-i antreneze 
pe elevi în înțelegerea conceptelor sau a cuvintelor-cheie. 
 Privind lectura din acest punct de vedere, au fost identificate două abordări ale 
acesteia(conform G.Petty, 2007): 

I. Procesarea de suprafață – în care elevii sunt preocupați pentru conținut, să știe cât 
au reținut, găsirea răspunsului corect, asimilarea informațiilor fără prelucrare. 

II. Procesarea de adâncime – în care elevii au o atitudine mentală activă și sunt 
preocupați de: ideea centrală, interpretarea faptelor, imaginea de ansamblu, 
concluzii, argumente, propriile păreri despre concluziile textului. 

 Atunci când antrenăm elevii într-o lectură activă a textului, cresc șansele ca aceștia să 
își creeze propria versiune a mesajului. Deși tehnicile de lucru cu cartea au o structură 
asemănătoare, se cere utilizarea unei varietăți de exerciții care să mențină interesul elevilor 
cât mai mult timp. 
 Citirea și discutarea unui text literar trebuie completată cu activități care să ofere 
elevului cadrul unei finalități concrete, veridice, realizată prin mijloace care corespund tipului 
de inteligență specifică.  
 Din punct de vedere personal, utilizez adesea la clasă metode care să presupună 
antrenarea continuă a elevilor în ceea ce privește munca cu textul. Astfel, am constat ca elevii 
se pliază foarte ușor pe sarcini de lucru ce presupun: realizarea unei hărți a lecturii, 
întocmirea jurnalului de lectură, explicarea semnificației titlului, ilustrarea unei secvențe din 
text, exprimarea acordului/dezacordului față de anumite fapte/întâmplări/personaje, 
interpretarea fragmentului preferat, rețeaua personajului etc. De asemenea, încurajez lucrul în 
perechi sau pe grupe, atunci când abordăm un text literar, deoarece am observat că pentru 
elevi este plăcut, se exprimă mai ușor, comunică eficient, iar rezultatele sunt cele propuse. 
 În continuare vă prezint câteva activități de învățare, centrate pe metode interactive, 
ce vizează procesarea de adâncime a conținutului unui text literar și totodată cultivarea 
interesului pentru lectură al elevilor. 
 
 
 

I. ”Pălăriile gânditoare”  – ”La scăldat” (după  Ion Creangă) 
 

1. Pălăria albă: Povestește pe scurt textul!  
2. Pălăria albastră: Clarifică modul în care s-a comportat Nică, referindu-te la situațiile 

prezentate! 



 

 

3. Pălăria roșie: Spune-ți părerea în legătură cu gestul lui Nică! 
4. Pălăria neagră:  Precizează ce a fost greșit în comportamentul lui Nică? 
5. Pălăria verde: Acordă variante: ce ar fi putut face Nică? 
6. Pălăria galbenă: Găsește alt final al textului. 

 
II. Precizează însușirile lui Nică, completând rețeaua personajului: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Metoda cubului – ”Pietricica și caracatița” (după Henri Cornelus) 
 
Grupa 1:      Descrie: Cum este caracatița? 
Grupa 2       Compară: Cu cine se aseamănă caracatița? 
Grupa 3       Asociază:  La ce te face să te gândești această întâmplare? 
      Grupa 4       Analizează: Cum ți s-a părut comportamentul pietricelei? 
      Grupa 5       Aplică: La ce este folositoare? 
      Grupa 6       Argumentează:  Ce importanță are pentru cititor această poveste? 
 

IV. Cadranele  
” Mult stimate astru auriu,                              Nu c-aș ști să scriu cine știe ce. 
Sau, mai simplu, dragă soare,                         De ortografie mă apucă frica 
M- am hotărât să-ți scriu                                 Și mama, când e supărată, zice 
O scrisoare.                                                     Că scriu mi-au ca pisica”. 
”Scrisoare” ( de Ana Blandiana) 

1. Am văzut... 
 
 

2. Am auzit... 

3. Am simțit... 
 
 

4. Am învățat... 

 
 Așadar, în activitatea zilnică la clasă, este necesar să ”construim” demersuri didactice 
care să reprezinte colectivul, să le dezvolte competențele legate de exprimare și comunicare, 
să îi antreneze pe membrii săi în activități plăcute, iar acest lucru este realizabil doar prin 
LECTURĂ/ CITIT. 
  Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă de durată care 
înglobează răbdare, perseverență, voință și, mai ales, presupune continuitate. 
 
Bibliografie: 
Ionescu, Miron, ” Didactica modernă”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pag 130. 
 
 
  

NICĂ 



 

 

 
486. STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU GEOGRAFIE SI 

ȘTIINȚE 
 

Înv. Flocea Doina 
Gimnazială „Raluca Iurașcu” Joldești, jud. Botoșani 

 
Școala se preocupă să asigure condițiile necesare realizării unor obiective majore în 

ziua de azi: să ajute copiii să învețe cum să procedeze în învățarea pe  tot cuprinsul vieții, 
într-o lume în continuă schimbare; să-i încurajeze în abordarea creativă a problemelor pe care 
le ridică activitatea lor.  

Noul curriculum promovează demersul didactic personalizat, iar acesta dă dreptul 
profesorului de a lua decizii asupra modalităţilor pe care le consideră optime în creşterea 
calităţii procesului de învăţământ, respectiv, răspunderea personală pentru a asigura elevilor 
un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete.  Planurile de 
învăţământ moderne îndeamnă la utilizarea unor forme de învăţare bazate pe proiecte. 
Proiectele organizează procesul de învăţare într-un mod deosebit. Lucrul împreună cu alţii la 
sarcini semnificative poate motiva elevii şi intensifica învăţarea lor deoarece se sprijină unul 
pe altul în timp ce fac planuri, iau decizii, rezolvă probleme şi îşi evaluează progresul. 

Activitățile desfășurate trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, formarea 
ideii că viitorul promite o afirmare nelimitată, că cele mai bune opere urmează să fie realizate 
- cele mai bune cărti, tablouri, descoperiri, invenții. libertatea de exprimare a cunoștințelor, a 
gândurilor, a faptelor (activități care cer spontaneitate si contribuie la dezvoltarea  
independenței în gândire si acțiune); utilizarea talentelor si a deprinderilor individuale; 
generarea de noi semnificații din cele vechi ; năzuința spre necunoscut, incitarea curiozitații ; 
exersarea autocontrolului ; satisfacție personală;  
       Portretul elevului creativ trebuie să cuprindă următoarele trăsături: curiozitate 
investigatoare originalitate în gândire si acțiune, imaginație, fantezie, nonconformism, 
capacitatea de a face corelații, experimentarea unor idei noi, flexibilitatea gândirii ideilor, 
perseverenta, complexitatea preocupărilor. Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii 
gradului de implicare activă şi creativă în şcoală, trebuie să asigure:1. Stimularea gândirii 
productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale;2. Libertatea de exprimare a 
cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer 
spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;3. Utilizarea 
talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte;4. Incitarea interesului către nou, 
necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare de 
către elev; 5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, 
deposibilităţi de transfer de sensuri, de criterii de clasificare; 6. Dezvoltarea capacităţii de 
organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, de 
colecţii de cuvinte, de obiecte, de contraste;7. Organizarea de discuţii pe anumite teme, 
iniţierea de jocuri, de excursii;8. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune 
întrebări neobişnuite despre lucruri obişnuite. 
        Subiectele tratate în cadrul orelor de geografie și științe  devin interesante pentru copii 
numai atunci, când au sens şi au importanţă personală, când aceştia recunosc importanța 
acestei cunoaşteri care  se referă la tot ce se intîmplă in jurul lor zide zi . 
     Concret, am implicat elevii in proiectul ,,Greenwave Europa", proiect in care copiii 
au avut posibilitatea de a face in mod real știință, dar si geografie,  studiind și înregistrând  
momentele când plantele si animalele reacționează la încalzirea vremii si la faptul că zilele se 
măresc primăvara.  Am construit un model al unui anemometru real folosind: foarfece, 4 
pahare mici de hârtie sau de plastic (ca acelea pentru băut) un pix/ creion de colorat/ marker 
de orice culoare, 2 benzi de carton rigid având aceeaşi lungime, o riglă, un capsator, o 
pioneză mare, un creion ascuţit, prevăzut cu gumă de şters la capăt, argilă de modelat sau 
plastilină, o suprafaţă tare, un carton sau o placă de faianţă, un ceas care indică secundele. 



 

 

 
 
  Acest anemometru nu ne-a putut indica exact viteza vântului în metri pe oră, dar ne-a 
furnizat o idee de cât de tare bate vântul. 
În fiecare zi ieşeam afară, la aceeași oră, cu ,,anemometrul'’şi cu ajutorul ceasului număram 
de câte ori cupa colorată se învârtea în jurul axului, măsurând viteza vântului în rotaţii 
(revoluţii) pe minut, înregistrând si comparând datele . 
     Reperarea pentru prima dată a rândunicii sau a plantei de  ciuboţica-cucului în floare, 
primăvara, constituie un eveniment important. Când sunt realizate măsurări ştiinţifice, 
semnificaţia nu constă într-o măsurare unică, ci în măsurarea unui set, sau a unei serii de 
măsurări. Astfel, măsuram temperatura în  acelaşi loc şi la acelaşi moment de timp, în fiecare 
zi, într-un loc plasat la umbră, așa încât soarele să nu încălzească direct termometrul, notând 
temperatura în grade Celsius pe graficul montat pe perete.  
      Elevii au putut constata astfel si intervalul de temperatură din şcoală - diferenţa dintre 
cea mai mare şi cea mai mică temperatură,care a fost cea mai mare schimbare de temperatură 
de la o zi la alta, au calculat temperatura medie pentru fiecare săptămână / lună, cât de mult s-
a schimbat pe durata primăverii.  
      Măsurarea nivelului precipitaţiilor este una dintre cele mai importante sarcini în 
domeniul meteorologiei (ştiinţa despre vreme). În fiecare zi, zeci de mii de observatori meteo 
din toată lumea se îndreaptă către echipamentele lor de măsurare a precipitaţilor şi golesc 
containerele de colectare a apei de ploaie într-un cilindru gradat pentru a măsura nivelul de 
precipitaţii. La fel am facut si noi  pentru experimentul din proiectul ,,Greenwave,,. Am 
construit un pluviometru folosind o sticlă de plastic mare, goală (care a devenit  o pâlnie),o 
seringă de 10 ml sau un cilindru gradat de 100 ml,o riglă gradată, un container pentru 
colectarea apei de ploaie (un borcan curat).  Puneam  pâlnia în containerul de colectare a apei 
de ploaie şi-l așezam afară, într-un loc unde nu nu se putea răsturna şi unde nu era umbră.  
  În fiecare zi, utilizând  seringa de plastic sau cilindrul gradat, elevii măsurau 
cantitatea de apă de ploaie care a fost colectată în container.  Pentru a putea realiza o 
comparaţie, converteam valoarea obţinută pentru precipitaţii în milimetri. Notam valorile în 
fiecare zi pentru a vedea modul în care nivelul de precipitaţii variază de la o zi la alta şi la 
sfârşitul fiecărei săptămâni calculam şi completam valoarea totală a precipitaţiilor pentru 
săptămâna respectivă . 
 ,,Au fost zilele cele mai însorite întotdeauna şi cele mai calde?,, 
,,Au fost zilele umede mai reci decât zilele uscate?,, 
,,A existat vreo legătură între temperatură şi direcţia / puterea vantului?,, iata doar cateva din 
intrebarile la care elevii si-au putut da răspunsuri clare si precise . Orele de știință i-au ajutat 
să înțeleagă mai bine cum reacționează plantele si animalele la incălzirea vremii, la variațiile 
mari de temperatură si precipitații care ne-au făcut să comparăm această primavară cu o,, 
zână capricioasă.,,  
     Au avut astfel ocazia să-și consolideze cunoștințele despre vremea si clima din țara 
noastră, să constate pe viu urmările schimbărilor climatice datorate gradului ridicat de 
poluare la nivel mondial.  
     În identificarea speciilor de arbori, a locațiilor de unde să putem urmări evoluția 
broaștelor și a rândunelelor s-au dovedit adevărați cercetași, iar nenumăratele poze pe care le-
au făcut stau mărturie si ele competențelor pe care și le-au dezvoltat pe parcursul acestui 
proiect. 



 

 

    Deși oficial înregistrarea datelor s-a încheiat, ei mai continuă  să facă măsurători și să 
urmarească speciile de plante si animale pe care le întâlnesc în jurul școlii și în drumul spre 
casă, să comunice nerăbdători cele observate si să facă predicții.  
          Folosirea jocului didactic în procesul de învăţământ, cu precădere la clasa 
pregătitoare,  face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină  interesat de activitatea care se 
desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai curajoşi, să capete mai 
multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri. Se poate 
învăța cu totul altfel decât numai prin memorare-reproducere. Cu cât se va aborda mai de 
timpuriu o metodologie activă o invățare prin efort propriu, prin explorarea alternativelor, cu 
atât se vor obține rezultate surprinzătoare in dezvoltarea capacităților intelectuale creatoare la 
elevii noștri. 
Proiectul ,, Toamna aurie” mi-a oferit prilejul ,,să mă joc” cu elevii de clasa pregătitoare 
realizând un ,,altfel” de experiment: 

• Am decojit  mere  si le-am  tăiat felii. 
• Le-am dar copiilor o felie de măr, doi struguri si două stafide. 
• I-am rugat  să folosească ingredientele pentru a face pe farfurie o față veselă. Au găsit 

mai multe soluții, fiecare dovedind căt este de creativ  
•   O altă farfurie  au decorat-o cu o față tristă, folosind aceleași ingrediente.  
•  Le-am arătat  cum să stropească bine cu suc de lămâie farfuria cu fața veselă.  
•  Dupa 15 minute ne-am făcut timp  să vedem  ce s-a întâmplat și firesc au urmat si 

intrebările: Care este diferența între cele 2 farfurii.?De ce cred că una este maro si 
cealaltă nu?  Pe care ar vrea să o mănânce? 

• Au mâncat câte o felie de măr pe care nu au folosit-o si apoi câte o felie de măr 
stropită cu suc de lamâie. Au remarcat gustul diferit . 

• Am  aruncat apoi farfuria cu fața tristă. 
      Ce au invățat jucându-se ?  Au descoperit, pe lângă faptul că sunt o gustare delicioasă 
și sănătoasă, că merele ne-au ajutat  să ne  însușim  câteva concepte științifice. După ce 
decojesti un măr, dacă il lași la aer, in timp, se face maro si moale. Totuși, când sunt tratate 
cu suc de lămâie, acidul din sucul de lămâie păstrează merele proaspete. 
În această activitate, copiii și-au preparat  propria gustare și au  invățat care sunt efectele 
sucului de lămâie. În plus, au  avut parte și de o gustare sănătoasă după lecție!  
    Ne-am  jucat, am experimentat și am învățat încă o dată despre o alimentație 
sănătoasă si despre jocul in echipă! Copiii vor  să vadă in jurul lor numai fețe vesele! Același 
lucru ni-l dorim si noi învățătorii lor . În şcoală, educaţia pentru stimularea creativităţii 
presupune mai puţin volumul de cunoştinţe cât, mai ales, disponibilitatea de a opera cu ele. 
Studiile întreprinse susţin necesitatea educaţiei în spiritul creativităţii şi arată că :  
-educarea prin cercetare şi descoperire precum şi efortul intelectual propriu începute de 
timpuriu au efect formativ rapid, în deosebi în dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi 
aptitudinile actului creator;  
-limita de11-12 ani stabilită de Jean Piaget pentru trecerea de la operativitatea concretă la 
operativitatea în plan logic-formal poate fi împinsă în jos, la 6-8 ani prin manifestarea unei 
etape intermediare, denumită operativ-concret-logică ;  
-la această vârstă, activitatea nervoasă are un puternic caracter plastic, ceea ce face ca 
potenţialul creativ să fie pus în valoare încă de timpuriu;  
      Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, învățătorul, profesorul însuşi 
trebuie să fie un tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în 
acest sens.Instruirea interactivă şi creativă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului 
didactic. 
Bibliografie:    
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interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de 
Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural, 2005   
Mihaela Roco. Creativitate si inteligenţă emoţională. Iaşi, 2001  



 

 

 
487. PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Cincu Bianca,  

Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Bălteni, Olt 
 
TEMA: Toamnă mândră, darnică 
CLASA: I 
SCOPUL: sistematizarea cunoștințelor despre anotimpul toamna într-o imagine cât mai 
completă, antrenând capacități dobândite din toate ariile curriculare 
REPERE TEMATICE: 
-          fenomene și schimbări în natură toamna 
-          calendarul naturii 
-          viața plantelor și animalelor toamna 
-          activitatea oamenilor toamna 
-          obiceiuri de toamnă 
-          creații culturale 
-          toamna reflectată în lucrările elevilor 
-          săptămâna fructelor și legumelor donate (campanie de întrajutorare bătrâni) 
OBIECTIVE: atingerea obiectivelor de referința vizate în activitățile pe discipline 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 
-          observarea și verbalizarea schimbărilor din natură 
-          fenomenele naturii: ploaia, bruma, ceața 
-          raportul noapte – zi 
-          calendarul naturii 
-          vegetația: pădure, câmp, gradina de legume 
-          comportamentul animalelor sălbatice (plecarea păsărilor călătoare, pregătirea 
viețuitoarelor pentru iarnă) 
-          activitatea omului: strângerea recoltei, asigurarea nutrețului pentru vite, pregătirea 
conservelor, pregătirea elevilor pentru școală) 
-          exerciții de memorare:     - ,,Toamna” – Demostene Botez 
           - ,,Balada unui greier mic” – George Topârceanu 
-          joc de rol: ,,Greierele și furnica”; ,,Gospodina” 
-          ghicitori 
-          exerciții de formare a silabelor, cuvintelor, propozițiilor 
-          exerciții de identificare a sunetelor / literelor 
-          activități matematice: mulțimi, comparare, ordonare, operații 
-          poezioare matematice 
-          compunere și rezolvare de probleme cu sprijin concret 
-          realizarea unor desene: Frunze (culori primare, culori binare), Padurea toamna (culori 
reci), Fructe (culori calde), Legume (culori reci) 
-          ștampile (frunze, cartof) 
-          confecționarea unor obiecte folosind frunze, semințe, fructe (Buburuza, Șoricelul, 
Broasca țestoasă) 
-          modelarea plastilinei, argilei (fructe, frunze, legume) 
-          interpretarea unor jocuri și ghicitori muzicale 
- ,,Ciocanele, ciocanele” – L. Comes 
- ,,Ghemul” – L. Comes 
- ,,Bate vântul frunzele” – D. Cuclin 
- ,,Tot ce e pe lume” – D. D. Stancu 
,, Vine toamna, vine” – E. Doga 
-          audiții muzicale 
REPERE IN EVALUARE: 



 

 

-          înțelegerea schimbărilor care au loc în lumea vie 
-          stimularea creativității si cooperarii în vederea realizării unor sarcini de grup pe teme 
de toamna 
-          înțelegerea fenomenelor naturii specifice toamnei 
-          identificarea soluțiilor la situații problemă date 
-          concretizarea în lucrările plastice ale elevilor a temelor de toamna 
-          bucuriile toamnei reflectate în cântece, jocuri și ghicitori muzicale 
-          joc si mișcare pe teme de toamna 
SET DE MATERIALE PROPUSE 
,,Copăcelul toamnei” – munca pe echipe 
            Trunchiul copăcelului se obține conturând propria lor mână pe foaie. Prin ruperea 
hârtiei glasate sau mototolirea hârtiei creponate se impodobește copăcelul cu frunze de 
toamnă (roșu, portocaliu, verde, mov, galben). Fiecare grupă trebuie să precizeze locul 
sunetelor a, e, i, o, u în cuvintele: anotimp, toamna, roșu, portocaliu, verde, mov, galben. 
,,Bate vântul frunzele” – joc de mișcare 
            Elevii execută mișcările sugerate de textul cântecului. 
,,Exercțtii de respirție și intonție” pe sunetele a, e, i, o, u 
,,Dansul frunzelor” – joc de mișcare 
            Pe muzica ,,Anotimpurile” de Vivaldi, 5 elevi având o frunză prinsă pe piept, pe care 
este scrisă o litera învățată, imită dansul frunzelor. Un elev din clasă alege două frunze care 
să danseze impreună iar ceilalți citesc silaba formată. 
,,Fructele” – joc de echipă 
            Elevii sunt împărțiți pe grupe. Fiecare grupă primește jetoane cu fructe (mere, pere, 
prune, etc.). Pe fiecare jeton este scrisă o silabă. Sarcina grupei este aceea de a reuni silabele 
formând cuvinte. Un elev din grupă ridică jetoanele cu cuvintele formate, iar ceilalți elevi din 
celelalte grupe citesc. 
,,Gasește sunetul” 
            Elevii împărțiți pe grupe vor primi jetoane cu diferite imagini – cuvânt despre toamnă. 
Colorează imaginea în care numele obiectului conține sunetul a (sau alte sunete învățate). 
Sub imagine marchează locul sunetului în cuvânt (la început, la mijloc, la sfârțit). 
,,Balada unui greier mic” – dramatizare 
,,Covor de frunze” 
            Activitatea se desfășoară pe echipe. Frunza pictată de elevi este folosită ca ștampilă 
pentru realizarea covorașului. Fiecare echipă lucrează cu altă grupă de culori (primare, 
binare, calde, reci). 
,,Calendarul naturii” 
,,Compunere de probleme” 
,,Compunere de operții matematice” 
,,Poezioare matematice” 
,,Puzzle matematic” 
            Elevii sunt impărțiți pe grupe. Fiecare grupă va primi o fișă cu exerciții și cartonașe pe 
care sunt trecute rezultatele exercițiilor. Ei trebuie să așeze rezultatul pe exercițiul 
corespunzător. Dacă vor rezolva corect vor obține un desen pe care îl vor colora. 
,, Joc de numărare” 
            Fiecare elev va primi o fișă cu două peisaje identice. Observă animalele din primul 
peisaj și desenează în cel de-al doilea peisaj puncte în locul unde, în primul peisaj, au fost 
animale. 
,,Coșulețul cu legume” 
Material 
2-3-4 coșulețe în funcție de sarcina dată, pentru fiecare echipă legume pe care sunt scrise 
cuvinte sau operații matematice în funcție de varianta aleasă, confecționate la orele de 
AVAP. 
Varianta 1 



 

 

Așezați legumele în coșuri în funcție de numărul silabelor cuvintelor scrise pe legume 
(cuvinte formate dintr-o silaba în coșulețul albastru, cele cu două silabe în cel galben, etc.) 
Varianta 2 
Legume pe care sunt scrise cuvinte a căror ordonare logică duce la formarea a 2-3 propoziții 
(în funcție de numărul coșulețelor alese inițial) din 2 – 3 sau 4 cuvinte. 
Aranjați legumele astfel încât să formați propoziții din 2, 3, 4 cuvinte. Propoziția formată va 
fi asezată in coșulețul potrivit (roșu pentru două cuvinte, galben pentru 3 cuvinte, etc.) 
Câștigă echipa care a format corect propozițiile. 
Varianta3 
Legume pe care sunt scrise exerciții de adunare si scădere în concentrul 0-100  
Rezolvați exercițiile scrise pe legume și gasiți coșulețul cu rezultatul potrivit. 
,,Ghicitori” – lunile de toamnă 
 
  



 

 

 
488. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI-ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 
Imre Ildikó,  

Școala Gimnazială Tompa László, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 
 
 Competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o combinaţie a 
cunoştinţelor, a abilităţilor şi a atitudinilor adecvate fiecărui context. Acestea sunt necesare 
pentru dezvoltarea personală şi  incluziunea socială. Dobândirea  a celor opt competenţe-
cheie se încadrează în principiile de egalitate şi acces pentru toţi.Cele opt competenţe –cheie 
sunt: 

• comunicarea în limba maternă 
• comunicarea în limbi străine 
• competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia 
• competenţa digitală 
• capacitatea de a învăţa procesul de învăţare 
• competenţe sociale şi civice 
• simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului 
• conştiinţa şi expresia culturală 

 Sunt profesor în învăţământul primar, sunt adeptul dezvoltării. Am participat la cursul 
de formare : Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional( organizat 
de CNEE), sunt formator, mentor de practică pedagogică, deci pot să afirm că sunt pregătită 
în domeniu şi încerc să aplic aceste noutăţi în practica zilnică. 
 Fiind vorba de competenţe transversale, sunt atentă să planific toate activităţile cu 
scopul de a dezvolta aceste competenţe. Folosesc des metoda proiectului, ţin activităţi 
integrate, dar am mai găsit o cale de a dezvolta competeneţele-cheie:- la activităţile 
extraşcolare. 
 Ar trebui să ţinem lunar câte o activitate extraşcolară, dar în clasa mea aceste activităţi 
sunt  zilnice. 
 Predau într-o şcoală incluzivă, unde din 16 elevi, 4 sunt copii cu CES, cu dificultăţi de 
învăţare şi unii cu probleme comportamentale grave.Sunt şi consilier psihologic,deci mi-am 
dat seama că aceşti copii au nevoie de ajutorul unui specialist.Le-am oferit ajutorul meu –
ceea ce constă în activităţi-Şcoală după şcoală.Din partea mea este voluntariat, dar merită, 
pentru că sunt rezultate vizibile. 
 Obiectivele acestor activităţi sunt: 

• dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă şi în limba română 
• dezvoltarea competenţelor de matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi 

tehnologia 
• dezvoltarea capacităţii de a învăţa 
• dezvoltarea competenţelor sociale şi civice 
• dezvoltarea simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului. 

Activităţile „Şcoală după şcoală” conţin activităţi de învăţare, pregătiri pentru concursuri, 
concursuri şi activităţi ludice,ore de șah, educație muzicală, educație pentru sănătate, 
activități de educație rutieră. 
Activităţile extraşcolare durează zilnic 3 ore. Prima oră este ora activităților ludice.Apoi 
urmează o plimbare în aer liber,luăm masa într-o cantină.După masă urmează o oră a 
învățării: recapitulăm cele învățate în cursul zilei, elevii rezolvă exerciții individuale și 
lucrările lor sunt verificate și evaluate. 
Elevilor le place să exerseze.Sunt motivați:ei aleg felul exersării.Sunt zile în care vor să 
lucreze cu fișe de lucru.În alte zile scriu pe tablă sau exersează cu manuale digitale.Nu sunt 
activități obișnuite.Elevii se simt la școală ca și acasă. 
 
    1.1.Învățăm să scriem primele cuvinte                         



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După învățare de o oră, revenim la activitățile ludice. 
 Sunt conştientă că aceste activități contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale şi 
civice. Nu am cerut ajutor material de la părinţi, am fost sponzorul clasei mele.Le-am 
cumpărat jucării care ajută la dezvoltarea atenţiei, memoriei, concentraţiei, creatvității,dar şi 
jucării care să contribuie la socializarea lor prin respectarea regulilor. 
 
                        2.1.Activități ludice                                                             
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Suntem şcoală de aplicaţie-sunt mentor de practică pedagogică.O studentă a făcut o cercetare 
în clasă.A vrut să dovedească rolul pozitiv al activtăţilor ludice asupra socializării elevilor. Ea 
a ținut săptămânal două activităţi unde a aplicat jocuri de intercunoaştere şi de socializare. 
Rezultatele au fost măsurabile.Am făcut sociograma clasei la începutul anului şcolar. În 
timpul activităţilor ludice am avut grijă să evidenţiem calităţile elevilor marginalizaţi portivit 
sociogramei clasei. După 2-3 activităţi aceşti elevi au fost acceptaţi , iar clasa a devenit 
omogenă. 
O activitate extraşcolară specială ,aplicată ,este activitatea de educaţie rutieră.Educaţia rutieră 
este opţionalul clasei.Acest opţional a fost conceput de mine şi este o programă şcolară 
organizată modular. La ore învăţăm teoria, iar începând din  luna aprilie, avem activităţi 
extraşcolare de educaţie rutieră-săptămânal 6 ore. Aceste activităţi contribuie la formarea 
progresivă a competenţelor-cheie stabilite de către Comisia Europeană şi a competenţelor 
generice definite prin CRCN-2012, îndeosebi în ceea ce priveşte: 

 Utilizarea de modalităţi de comunicare în limba maternă într-o varietate de situaţii 
 Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a 

instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare şi 
extraşcolare 

 Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială 
 Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele. 

Elevilor le plac foarte mult  pregătirile teoretice cu polițiștii,și cele practice.Învățăm 
indicatoarele, exersăm traseul de îndemânare şi parcul şcoală, avem şi concursuri, lucrăm 
împreună cu poliţistii rutieri din oraş. 
 
                               
 
  
 



 

 

             
            
 
După cum reiese din cele prezentate, activitățile extrașcolare sunt un bun prilej pentru 
dezvoltarea competențelor cheie.Aceste activități sunt interesante, sunt organizate astfel, încât 
copiii să se simte la școală ca acasă. 
Elevilor mei le place foarte mult la școală.Nu vor să plece acasă.Se întâmplă des că părinții 
stau o oră întreagă în clasă și așteptă terminarea jocului.Acest timp este folosit de mine pentru 
consilierea părinților.Discutăm cele întâmplate în cursu zilei, părinții se interesează de munca 
și comportarea copiiilor.Suntem ca o familie. 
 
BIBLIOGRAFIE 
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489. ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ 

 
Ionescu Aurelia,  

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Galați 
 
"Experiența este cel mai bun profesor." 

Învăţarea prin experienţă reprezintă o modalitate de a învăţa, pornind de la premiza 
că, oamenii pot asimila cunoştinţe noi, cel mai eficient din experienţă. 
 Învățarea experiențială furnizează mediul și instrumentele care îi pot ajuta pe copii în 
înțelegerea informațiilor și a proceselor cognitive, prin crearea interacțiunii dintre 
participant,profesor și grupul de elevi. 
Caracteristicile învățării experiențiale sunt: 
• învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte: accentul este îndreptat spre învăţarea 

personală în cadrul grupului, ceea ce permite  implicarea activă a elevului (acesta nu mai 
este un receptor pasiv); 

• este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie: învăţarea experienţială stimulează 
abilităţile elevilor de a motiva şi explica un subiect, din perspectivă proprie, mai mult 
decât să memoreze şi să reproducă afirmaţiile unei alte persoane; tocmai de aceea, 
situaţiile/ problemele sunt abordate din perspectiva elevului, nu a profesorului; 

• accentul cade asupra procesului prin care se ajunge la învățare, nu pe rezultate învățării, 
spre deosebire de abordarea behavioristă; astfel, conceptele sunt continuu derivate și 
modificate de experiența proprie, asigurându-se o înțelegere profundă a subiectului în 
cauză; 

• învățarea experiențială ajută atât la înţelegerea întregului, cât şi la analiza componentelor 
- elevii vor înţelege conţinutul prin analiza surselor primare şi a experienţelor personale, 
relaţionate la aceste surse, ceea ce determină o gândire în termeni de soluţii pe termen 
lung. 

Exemple de activități de învățare experiențială pe care le-am experimentat la clasă (jocul și 
povestirea): 
Titlul jocului: SIRAGUL DE PERLE 
Tipul jocului : joc de cunoaștere                                              
Tematici acoperite: comunicare  
Valori promovate: cunoaștere personală și   interpersonală, participare, implicare;  
Nivel de dificultate : mediu  
Dimensiunea grupului : 15-20 elevi  
Timp necesar : 30 minute  
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor) :        
-  să-și cunoască mai bine colegii din grup; 
- să identifice puncte comune cu ceilalți membri ai grupului; 
- să manifeste curiozitate față de colegii lor; 
- să-și exerseze abilități de interacțiune în echipă 
- să  exerseze răbdarea și perseverența în reținerea numelor și a însușirilor.                                                                            
Regulile jocului: Copiii ating umărul colegului/colegei din dreapta sa , îi rostesc numele, 
apoi  spun și o însușire a acestuia. Fiecare copil reprezintă o perlaă, iar împreună formează 
șiragul de perle.             
Descrierea jocului : 

Copiii stau in cerc unul lângă altul fără contact corporal. Învățătoarea  asează mâna 
dreaptă pe umărul copilului din dreapta ei, apoi spune: "am descoperit o perlă, ea (el) se 
numește Anca." Anca la rândul ei continua jocul până ce se formează un șirag de perle 
Pentru ca valoarea perlelor să crească, copiii, după atingerea si rostirea prenumelui celui din 
dreapta,spun și o însușire a celui atins. 



 

 

Am descoperit o perla, ea se numeste Mara si este harnica, (politicoasă, prietenoasă, veselă, 
tristă, etc. sau are părul scurt, ochii căprui, este înaltă, etc.) 
Întrebări de debriefing şi evaluare:                            
• Cum s-a numit jocul? 
• Care au fost etapele jocului? 
• Ce nume si ce insușiri ati reținut? 
• Cum v-ati simtit în timpul desfășurarii jocului? 
• Ati descoperit informații noi despre ceilalti? 
• De ce este util să ne cunoaștem mai bine în grupl nostru? 
• Unde voi putea folosi ceea ce am invatat? 
• Cum credeti că vă ajută acestă experientă in viața de zi cu zi? 

Sugestii pentru follow-up :Acest joc se poate desfășura în orele de Dezvoltare personală  
Recomandări pentru facilitatori: Jocul se poate complica cu alte sarcini : după atingerea si 
rostirea prenumelui celui din dreapta,spun și un lucru pe care acesta îl face cu plăcere. 
Referinţe : Internet  
Suport de curs ,,Strategii ale învățării experiențiale , FNO 
Titlul povestirii: OBSTACOLUL DIN DRUM 
Tematici acoperite: înțelepciune, luarea deciziilor 
Valori promovate : luarea unei decizii, responsabilitate 
Timpul necesar 15-25 minute 
Materiale necesare: fișe cu povestirea 
Obiectivele povestirii :  
- să recunoască personajele;                         
- să identifice calitățile / defectele personajelor; 
- să explice importanța luării unei decizii corecte; 
- să demonstreze gândire critică atunci când ia decizii.                                         
Povestea culeasă:  

În vremuri străvechi, un rege dădu ordin, într-o buna zi, ca pe drumul cel mare al 
regatului să fie pus un bolovan uriaș. Apoi, regele se ascunse și urmări să vadă dacă cineva va 
îndepărta din drum piatra uriașă. Câțiva supuși de la curtea sa și câțiva negustori trecură pe 
acolo, dar ocoliră bolovanul. Cei mai mulți îl acuzară pe rege că nu păstrează drumul liber, 
dar nu făcura nimic pentru a-l elibera. Apoi, regele zări venind pe drum un țăran sărman, 
cărând în spinare o legătură mare de spice de orez. Apropiindu-se de bolovan, tăranul puse 
legătura jos și incerca să mute piatra la marginea drumului. Străduindu-se din greu, reuși în 
cele din urma. Pe locul unde fusese piatra, găsi un săculet. În el se aflau mai multe monede de 
aur și o insemnare a regelui, care preciza ca banii ii vor apartine celui care va indeparta 
piatra. Tăranul păstră banii și își urmă drumul.  
Întrebări de debriefing: 

• Cum s-a numit povestea? 
• Care sunt personajele? 
• Ce calități / defecte au personajele? 
• Ce s-a întâmplat în povestire? 
• Cum ati fi procedat în locul tăranului? 
• Ce credeti că a simtit tăranul atunci când a descoperit săculețul cu bani pe locul unde 

fusese piatra? 
• Ce învățati din acestă povestire? 
• Ce asemănări ati putea găsi între acestă poveste și viața reală, de zi cu zi? 

Sugestii pentru follow-up: Deși activitatea a fost gândită pentru disciplina Educație civică 
acesta poate fi folosită și în cadrul orelor de Limba și literatura română. 
Referinţe (sursa):,,Povești cu morală pentru copii” repovestite de Sanda Arsene 
Suport de curs :,,Strategii ale învățării experiențiale” ,FNO 
Bibliografie:Suport de curs ,,Strategii ale învățării experiențiale , Fundația Noi Orizonturi  



 

 

 
490. PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Bobeică Mariana 
Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Localitatea Bălteni, Judeţul Olt 

 
Data –  27.10.2017 
Clasa pregătitoare 
Arii curriculare : Arte şi tehnologii  
Disciplina : Arte vizuale şi abilităţi practice 
Unitatea de învăţare:Poveşti din cartea toamnei 
Subiectul:Ariciul jucăuş 
Forma de realizare:Activitate integrată 
Discipline implicate în lecţie: 
Arte vizuale şi abilităţi practice,  
Matematică şi explorarea mediului,  
Comunicare în  limba română,  
Muzică şi mişcare.  
Tipul lecţiei : formare de priceperi şi deprinderi  
Competenţe specifice : 

6. Arte vizuale şi lucru manual : 
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;   
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct; 

7. Matematică şi explorarea mediului : 
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive 
simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi; 

8. Comunicare în limba română : 
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute; 

9. Muzică şi mişcare : 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.  
Obiective operaţionale : 

• O1- Să denumească diferite tipuri de plante; 
• O2- Să enumere părţile componente ale unei plante/ flori; 
• O3- Să lipească frunze uscate conform indicaţiilor; 
• O4- Să folosească corect tehnicile de lipire pe baza explicaţiilor primite la începutul 

lecţiei, în vederea realizării temei ; 
• O5- Să asambleze părţile componente pentru a realiza tema dată; 
• O6- Să coloreze celelalte elemente ale colajului; 
• O7- Să interpreteze/audieze cântece dedicate anotimpului toamna. 

Strategii didactice : 
 Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul.  

Mijloace de învăţământ şi materiale didactice : carton color, carioci, lipici, frunze şi flori de 
toamnă. 
 Forme de organizare : frontal, individuală. 

             Evaluare – formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza 
produselor activităţii. 
 
 
Bibliografie: 1.“Ghid metodologic” – Abilităţi practice şi educaţie tehnologică, clasele  I – 
IV,          Ed. Aramis, autori, L. Stan, A. M. Stoicescu, S. Sersea, I. Stan, I. Dumitru 
           2.Programa pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordin ala 
ministrului nr. 3418 / 19.03.2013 
  



 

 

 
 

Momentele  
lecţiei 

Ob. 
op.  

Conţinuturi  Resurse Evaluare  

   Procedurale  Materiale  
 
Moment 
organizatoric 
 

  
Se asigură climatul necesar desfăşurării lecţiei de arte 
vizuale şi abilităţi practice. 
Verific existenţa materialelor necesare bunei desfăşurări a 
activităţii. 
 

 
-conversaţia, 
instructajul 
 
 

 
carton colorar, 
carioci, lipici, 
frunze şi flori 
de toamnă. 
 

 
-observarea 
comportamentu-
lui elevilor la 
intrarea în clasă  

 
1. Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O1 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a căpta atenţia copiilor se poartă o discuţie despre 
anotimpul toamna apoi , folosesc o ghicitoare a cărei 
soluţie este „Ariciul” . 
Vi-l mai amintiti pe bunicul care culegea gutui, tatăl care 
făcea must şi copiii din preajma lui?Ei se aflau într-o 
curte, nu?Ei bine, lângă acea curte era o grădina mare 
plină cu frunze galbene şi câteva floricele de  toamnă. Ştie 
cineva de ce frunzele erau îngălbenite şi întinse ca un 
covor pe pământul din gradină? 
-Sub frunze se mişca ceva.Am să vă spun o ghicitoare prin 
care vom afla ce era ascuns sub frunze. 
 
Ghemul ăsta plin de ace 
A ieşit dintr-un tufiş 
Fuge-ncolo şi încoace 
Zăbovind prin frunzăriş 
 
 
Plin cum e de mărăcini, 
Parcă-i minge cu ciulini 
De-l atingi, te-nţepi şi ghici 
Cum îl cheamă pe … (arici!)  

 
 
conversaţia,  
 
 
-organizare 
frontală 
 
 
- conversaţia 
 
 
 
-frontală, 
individuală 
 
 
 
 
 
- conversaţia,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-carte cu 
ghicitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
individuală 
scrisă 
 
 
 
frontală 
orală 
 
 
 
 
Frontală 
continuă 
 
 
 
 
- frontală 
- continuă 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2. Anunţarea              
temei    şi 
enunţarea 
obiectivelor 
 
 
3. Prezentarea 
conţinutului 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
O5 

 
- Sub covorul de frunze stătea pitit un mic arici.Cu ce este 
acoperit corpul ariciului? 
-Atunci când se tot plimbă prin frunze, prin flori i s-au lipit 
de ţepi foarte multe frunze, de ai fi zis că e făcut din 
frunze. 
 
Azi, la ora de abilitati practice, vom realiza şi noi “Ariciul 
jucăuş”. 
 
 
 
 
  Rog un elev să denumească instrumentele de lucru pe 
care le vom folosi în cadrul acestei ore(lipici,frunze şi flori 
de toamnă.carioci sau creioane colorate).Fiecare elev va 
întoarce fişa de lucru şi numesc un elev care să recunoască 
animalul dat. 
Pe banci, fiecare elev are corpul ariciului, frunze, aracet şi 
flori. 
 
 
Arat elevilor lucrarea model . 
Demonstrez modul de lucru, verbalizand toate etapele: 
-  acoperim cu aracet câte o frunză şi o lipim , începând de 
lângă capul ariciului; continuăm să aşezam astfel frunzele 
până când întregul corp este acoperit; dupa ce corpul a fost 
acoperit în întregime cu frunze putem adăuga alte 
elemente lucrării noastre, cum ar fi flori sau alte tipuri de 
frunze; avem în permanenţa grijă să nu folosim prea mult 
lipici şi să-l întindem pe toată lucrarea, aşezăm frunzele în 
ordine astfel încat să obţinem o lucrare frumoasă , îngrjită 
şi curată. 
 

 
 
 
 
 
 
-conversația 
 
 
 
 
 
-observaţia 
-explicația 
 
 
 
 
 
 
observaţia 
 
 
-demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
 
- exercitiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
frunze,flori, 
lipici, 
carton color 
 
 
 
 
 
Planșa model 
 
 
lipici,flori,frun-
ze 
carioca,culori 
 
 
 
lipici,flori,frun-
ze 
carioca,culori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-frontală 
 
 
 
 
 
 
-frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-individuală 
-continuă 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
     5.Obţinerea 
performanţei 
Feed-back 
 
 
 
6. Încheierea 
activităţii 
 
 
 

 
O6 
O7 
 
 
 
 
 
O7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii realizează lucrarea, respectând indicaţiile, pe un 
fond muzical adecvat. 
 
În timp ce copiii realizează lucrarea îi urmaresc şi îi ajut 
pe cei care solicită ajutor, dau indicaţii şi fac observaţii 
individuale şi frontale. 
 
 
Analiza lucrărilor se realizează printr-o expoziţie cu 
lucrările elevilor. 
Se vor aprecia lucrările după diferite criterii, cum ar fi 
finalizare, corectitudine, aspectul estetic al lucrării. 
 
 
Realizez aprecieri colective şi individuale  asupra modului 
de lucru şi asupra implicării în activitate a elevilor. 
Toţi elevii vor fi recompensaţi . 

 
 
 
 
 
 
-turul galeriei  
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 

 
 
 
 
 
 
planşe realizate 
de elevi 
 
 
 
 
 
recompense 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- frontală 
-continuă 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
generale si 
individuale 
 
 

 
  



 

 

 
491. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Stan Iuliana 

Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, loc. Buzău, jud. Buzău 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială,, Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 
DATA: 4.05.2017  
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Stan Iuliana 
CLASA: I C 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Mişcare şi învăţare 
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul [ j ] şi litera ,,j” mic de tipar şi de mână  
TIPUL LECTIEI: însuşire de noi cunoştinţe 
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată 
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, MEM ,AVAP, DP 
SCOPUL LECŢIEI: -    familiarizarea elevilor cu sunetul şi litera „j”;  

- formarea deprinderii de citire corectă şi conştientă;  
- formarea capacităţii de a scrie corect litera ,, j” de mână şi cuvinte care conţin aceată literă. 

 
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

• COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate; 
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;  
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;  
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;  
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;  
4.1. Scrierea literelor de mână. 

• MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
1.1. Scrierea numerelor naturale. 

• ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar. 



 

 

• DEZVOLTARE PERSONALĂ 
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 
O1 - Să identifice sunetul ,, j”; 
O2 - Să asocieze sunetul ,, j” cu litera corespunzătoare; 
O3 - Să  identifice trăsăturile relevante ale literei ,, j”; 
O4 - Să scrie corect litere, cuvinte şi propoziţii ce conţin litera,, j”; 
O5 - Să citească în ritm propriu, corect cuvinte, propoziţii care conţin litere studiate; 
O6 - Să reprezinte grafic propoziţii, cuvinte, silabe, sunete; 
O7 - Să dea exemple de cuvinte care conţin sunetul ,, j” în poziţii diferite.  
  
STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul 
didactic. 

• MIJLOACE DIDACTICE:  fişe de lucru, manual, caiet, planşă cu litera ,,j” de tipar şi  de mână, sârmă pluşată, plastilină, şnur.   
• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi. 

 
RESURSE UMANE: 32 elevi de elevi, învăţătoarea 
DURATA: 2 x 45de minute 
BIBLIOGRAFIE: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programa Şcolară –  CP, clasele I şi a II-a 
 Iliana Dumitrescu, Daniela Barbu – Comunicare în limba română, manual pentru clasa I, Editura ,,CD PRESS”, Bucureşti, 2014 ; 
 Liliana Catruna “Jocul cuvintelor”-culegere de exerciţii de limba română – clasa I, editia a II-a revizuită, Ed. Aramis Print s.r.l., Bucuresti, 

2005 
 “Activităţi în completarea programului din ciclul primar”, Editura  Euristica, Iaşi 2004 
 Dicţionarul şcolar  
 Hobjila Angelica, Elemente de didactică a limbii şi literaturii române pentru ciclul primar, Iaşi, Editura Junimea, 2006. 

 
 
  



 

 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr. 
Crt. 

ETAPELE 
LECŢIEI 

OB. 
OP. 

               STRATEGII DIDACTICE            

CONŢINUTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV Metode şi 
procedee 

 
Resurse 
materiale 
 

Forme de  
organizare 

 
Evaluare 

1. 
 
 
 

Moment 
organizatoric 
 
 

 
 
 
 

Asigurarea condiţiilor optime pentru  buna desfăşurare a 
lecţiei şi pregătirea materialelor necesare: manuale, caiete, 
instrumente de scris. 
 

Conversaţia 
 
Instructajul 
verbal 

  
 

Frontal 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 
 

 Verificarea 
temei şi a 
cunoştinţelor 
acumulate 
anterior 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
  
 

Verificarea temei scrise cantitativ şi calitativ, dar şi a lecţiei  
,,Masă bună”. 
 Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat corect tema, 

au scris caligrafic şi au un caiet îngrijit. 
 Se deschid manualele şi se citeşte textul integral, 

selectiv (cuvinte care denumesc nume proprii, prima 
propoziţie, ultima propoziţie). 

 Se poartă o scurtă conversaţie despre conţinutul 
textului: 

- Cum se numeşte şoricelul? 
- Ce face el zilnic?/ De ce? 
- Pe cine ar dori să viziteze? 
- Ce îşi dorea motanul să mănânce la 

prânz? 

 
Explicaţia 
Exerciţiul 
oral 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea  

 
  
manualul 
caiete 
 
 
 

 
Frontal 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Captarea 
atenţiei  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul-joc de spargerea gheţii 
Jocul ,, Găseşte unde este ascunsă jucăria” 
Se prezintă copiilor mai multe jucării. Învăţătorul alege o 
jucărie pe care o arată copiilor, deoarece aceştia urmează s-o 
caute. Copiii pun capul pe bancă şi stau cu ochii închişi ca să 
nu vadă locul unde este ascunsă jucăria. După ce se ascunde 
se strigă ,, Gata!” Copiii se ridică şi încep să caute jucăria. 
Cel care o găseşte primul o va ascunde din nou. 

 
Jocul 
Explicaţia 
 
 
 
 
 

 
jucării 
 
 
 
 
 
  

 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

Obsevarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecerea la 
lecţia nouă 
 
 
 
 

 
 
 
O6 

Se cere elevilor să alcătuiască propoziţii în care să folosească 
cuvântul jucării. 
Se desprinde propoziţia ,, Noi avem jucării”. 
Are loc împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea 
cuvântului jucării. Se marchează pe tablă structura unei 
propoziţii alcătuită din cuvinte-silabe-sunete. După ce se 
stabileţte numărul cuvintelor, se despart în silabe şi apoi în 
sunete. Se observă că nu se cunoaşte sunetul ,,j”, din 
cuvântul ,,jucării”. 

 
Metoda 
fonetică 
analitico- 
sintetică 
 
 
 
 

 
tablă 
marker 
 
 
 

 
Frontal 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

 Anunţarea 
titlului şi a 
obiectivelor 
operaţionale 

 
 
 
 

Informez elevii asupra conţinutului învăţării şi prezint 
obiectivele în limbaj accesibil lor. Astăzi vom învăţa sunetul 
şi litera ,,j” de tipar şi de mână. Cu ajutorul lor vom citi şi 
vom scrie mai multe cuvinte şi propoziţii. 

Explicaţia  
 
 
 

 
 
 
 

Frontal 
 
 
  

Observarea 
sistematică 
 
 

6. Dirijarea 
învăţării 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
O1 
O2 

 

 

 

 

 

 

 
O7 

 

 

 
O3 

 

 

 

 

 

 Abordarea integrată a citirii şi a scrierii 
Revenim la propoziţia scrisă mai sus ,, Noi avem jucării.” 
 Separarea sunetului nou şi studierea lui. Exersarea 

auzului fonematic: sunetul ,, j” 
Eu mă joc, tu cojoc, 
Dar deodată aud: poc! 
Mi s-a rupt cojocul 
Se vede mijlocul. 
 Se cere elevilor să dea exemple de cuvinte care încep, 

conţin şi se termină cu sunetul  j. Se cere să se 
alcătuiască propoziţii cu trei dintre ele; 

 Prezentarea planşei cu litera ,,j” de tipar; 
 Stabilirea asemănărilor cu litera ,,i” şi a deosebirilor: 

litera ,,j” este mai mare, bastonaşul e uşor arcuit spre 
stânga/ Studierea literei; 

 Confecţionarea literei de tipar din plastilină, şnur, 
sârmă pluşată; 

 Descoperirea literei ,, j” mic de tipar în lecţia 
 ,, Drumeţie”; 
 Vor încercui litera cu creionul; 
 Intuirea ilustraţiei; 

 
 
Metoda 
fonetică, 
analitico- 
sintetică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
planşă cu 
litera 
 
plastilină 
şnur 
sârmă  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
frontal 
 
 
  
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsevarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 



 

 

 
O1 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Citirea grupurilor de cuvinte scrise pe silabe(prima 
citire a cuvintelor în şoaptă de către copii, apoi citirea 
cu voce tare, în lanţ a coloanelor de cuvinte); 

 Prezentarea literei de mână şi intuirea elementelor ei 
component( începe de la linia continuă din partea 
stângă, jos a pătrăţelei un bastonaş uşor arcuit care 
continuă până în colţul opus de care se leagă o buclă, 
pe spaţiul punctat de jos şi un punctuleţ deasupra); 

 Scrierea demonstrativă la tablă, cu prezentarea 
fiecărei mişcări, de către învăţător; 

 Scrierea demonstrativă la tablă, cu prezentarea 
fiecărei mişcări, de 2-3 elevi; 

 Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 
mâinii(acestea pot fi însoţite de vesuri); 

 Se reaminteşte poziţia de scris: spatele drept, 
picioarele la podea, caietul uşor înclinat spre stânga, 
cotul drept pe bancă, mâna stângă ţine caietul, între 
bancă şi piept să fie o distanţă de cel puţin un pumn, 
de obicei elevii scriu cu stiloul; 

 Exerciţii de ,,scriere” a literei în aer, pe bancă, pe 
podul palmei, cu stiloul închis; 

 Scrierea primelor trei litere; 
 Scrierea următoarelor trei litere; 
 Scrierea unui rând de litere; 
 Scrierea a trei rânduri de litere; 
 Scrierea cuvintelor. Aici se pot desfăşura trei etape: 

scrierea după modelul de pe tablă, transcrierea şi scrierea 
unor cuvinte din memorie sau după dictare; 
 Exerciţii de citire a cuvintelor scrise, de dezvoltare a 

exprimării. 
Ora a doua 
 Citirea textului ,, Drumeţie” în şoaptă; 
 Citirea cu voce tare; 
 Întrebări în legătură cu textul; 

 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
Demonstraţia 
 
 
 
 
 
 
Exxplicaţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
caiete 
stilou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
individual 
 

verbale 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 



 

 

 
 
 
 
 
O5 

 Explicarea orală a cuvintelor noi: vâjâie, peisaj, 
pajişte, judeţ; 

 Formularea de enunţuri orale folosind cuvintele de 
mai sus; 

 Scrierea după modelul de pe tablă:  vâjâie, peisaj, 
pajişte, judeţ; 

 Citirea model a învăţătorului, citirea după model; 
 Scrierea propoziţiilor: Pe pajişte cresc bujori. 

Bujorul este roşu. 
 Citirea cuvintelor şi a propoziţiilor scrise de mână. 

 
 
 
 
Lectura 
explicativă 

 
 
 
 
 
manuale 

7. 
 
 
 
8. 

 Obţinerea 
performanţei 
 
 
Asigurarea 
retenţei şi a 
transferului 
 

 
 

Exerciţii de scriere după dictare sau din memorie: joc, joi, 
cojoc, dirijor 
Am o jucărie nouă. 
 
Un elev va ieşi în faţa clasei, va descrie sau va imita jucăria 
preferată fără să-i pronunţe numele. Cel care ghiceşte primul 
va ieşi în faţa clasei şi va continua jocul. 
Activitate recreativă: elevii primesc o planşă de colorat cu 
litera ,,j”.       (ANEXA 1) 

 
Problematizarea  
 
 
Joc de rol 

 Individual 
 
 
 
individual 
 
 

Evaluare 
reciprocă 
 
Aprecieri 
verbale 
Observarea 
sistematică 
 

9.  Încheierea 
activităţii 
       

  Se realizează citirea de încheiere a lecţiei. 
 Se dă tema pentru acasă şi se fac aprecieri generale şi 
individuale asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea. 

Explicaţia 
 
Conversaţia 

 
 
  

frontal 
 
  

Aprecieri   
verbale 

 
  



 

 

 
492. PROIECT DIDACTIC 

ÎN LUMEA POVEŞTILOR LUI ION CREANGĂ 
 

Înv.  Coropceanu Nela-Lia 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Bălteni 

 
Şcoala: Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Bălteni - Şcoala Primară Bălteni-Deal 
Clasele:  pregătitoare, I, a II-a, a III-a 
Propunător: înv. Coropceanu Nela-Lia 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba română / Limba şi literatura română 
Discipline integrate: Dezvoltare personală, Educaţie civică, Arte vizuale şi abilităţi practice 
Subiectul lecţiei: În lumea poveştilor lui Ion Creangă - Capra cu trei iezi, Fata babei şi fata 
moşneagului, Punguţa cu doi bani, Ursul păcălit de vulpe 
Tipul lecţiei: mixtă 
Scopul lecţiei: 
 Cunoaşterea poveştilor scrise de Ion Creangă şi identificarea personajelor 
 Asocierea propriul comportament la comportamentul unui personaj 
 Stimularea creativităţii, expresivităţii şi interesului pentru lectură 

Obiective operaţionale: 
• să cunoască conţinutul poveştilor 
• să recunoască şi să descrie personajele din poveşti  
• să identifice faptele săvârşite de personajele din poveşti 
• să asocieze propriul comportament cu comportamentul unui personaj 
• să realizeze puzzle cu personaje din poveşti 
• să-şi exprime plăcerea şi interesul pentru activitate prin participarea activă 

Strategii didactice 
1. Resurse procedurale  
 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, explozia stelară, metoda 

Ciorchinele, Diagrama Venn, Metoda cubul; 
 Forme de organizare: frontal, individual, în grup. 
2. Resurse materiale: portretul lui Ion Creangă, imagini cu personaje din povesti, fişe de lucru, 

fişe cu ghicitori, carioci, creioane colorate, lipici, flipchart, coli flipchart, cubul  
3. Resurse temporale: 45 minute activitatea 
4. Resurse umane: 14 elevi 
5. Resurse spaţiale: sala de clasă 
6. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă, 

autoevaluare 
Bibliografie: 

• *** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2013 
• *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2012 
• Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M. – Metode interactive de grup – Ghid metodic 

– Editura Arves, Craiova, 2002 
• www.google.ro 
• www.didactic 

http://www.google.ro/
http://www.didactic/


 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a 
1. Moment organizatoric 
Activitatea zilei debutează cu 
,,Întâlnirea de dimineață“ şi 
cuprinde salutul: 
Dimineaţa a sosit, 
Toţi copiii au venit. 
 în cerc să ne adunăm,  
Cu toţi să ne salutăm: 
A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii!  
Se completează calendarul naturii 
(prezenţa, repere temporale: 
anotimpul, ziua din săptămână, 
data, luna, anul, starea vremii.) 

1.Moment organizatoric 
Activitatea zilei debutează cu 
,,Întâlnirea de dimineață“ şi 
cuprinde salutul: 
Dimineaţa a sosit, 
Toţi copiii au venit. 
 în cerc să ne adunăm,  
Cu toţi să ne salutăm: 
A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii!  
Se completează calendarul naturii 
(prezenţa, repere temporale: 
anotimpul, ziua din săptămână, data, 
luna, anul, starea vremii.) 

1.Moment organizatoric 
Activitatea zilei debutează cu 
,,Întâlnirea de dimineață“ şi 
cuprinde salutul: 
Dimineaţa a sosit, 
Toţi copiii au venit. 
 în cerc să ne adunăm,  
Cu toţi să ne salutăm: 
A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii!  
Se completează calendarul naturii 
(prezenţa, repere temporale: 
anotimpul, ziua din săptămână, 
data, luna, anul, starea vremii.) 

1.Moment organizatoric 
Activitatea zilei debutează cu 
,,Întâlnirea de dimineață“ şi 
cuprinde salutul: 
Dimineaţa a sosit, 
Toţi copiii au venit. 
 în cerc să ne adunăm,  
Cu toţi să ne salutăm: 
A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii!  
Se completează calendarul naturii 
(prezenţa, repere temporale: 
anotimpul, ziua din săptămână, 
data, luna, anul, starea vremii.) 

2. Captarea atenţiei 
   Voi citi o ghicitoare şi voi cere să 
precizeze despre cine este vorba. 
“Scris-am pentru voi poveşti, 
Să le-asculţi pân’ ai să creşti! 
În trăistuţă le-am adus, 
Şi surprize chiar v-am pus. 
Despre-o capră cu 3 iezi... 
Despre-o babă şi-un moşneag, 
Şi-o punguţă cu doi bani 
Dar şi-o vulpe cam şireată 
Ce-a lăsat fără de coadă, 
Cât mi ţi-i ursul de mare! 
Eu acum vă las trăistuţa, 
Ş-am să plec fuga-fuguţa 
Dar sunt tare curios, 
De ghiciţi, cine am fost!?” 
     Se completează un rebus pe 

2. Captarea atenţiei 
     Voi citi o ghicitoare şi voi cere să 
precizeze despre cine este vorba. 
“Scris-am pentru voi poveşti, 
Să le-asculţi pân’ ai să creşti! 
În trăistuţă le-am adus, 
Şi surprize chiar v-am pus. 
Despre-o capră cu 3 iezi... 
Despre-o babă şi-un moşneag, 
Şi-o punguţă cu doi bani 
Dar şi-o vulpe cam şireată 
Ce-a lăsat fără de coadă, 
Cât mi ţi-i ursul de mare! 
Eu acum vă las trăistuţa, 
Ş-am să plec fuga-fuguţa 
Dar sunt tare curios, 
De ghiciţi, cine am fost!?” 
   Se completează un rebus pe baza 

2. Captarea atenţiei 
     Voi citi o ghicitoare şi voi cere 
să precizeze despre cine este vorba. 
“Scris-am pentru voi poveşti, 
Să le-asculţi pân’ ai să creşti! 
În trăistuţă le-am adus, 
Şi surprize chiar v-am pus. 
Despre-o capră cu 3 iezi... 
Despre-o babă şi-un moşneag, 
Şi-o punguţă cu doi bani 
Dar şi-o vulpe cam şireată 
Ce-a lăsat fără de coadă, 
Cât mi ţi-i ursul de mare! 
Eu acum vă las trăistuţa, 
Ş-am să plec fuga-fuguţa 
Dar sunt tare curios, 
De ghiciţi, cine am fost!?” 
     Se completează un rebus pe baza 

2. Captarea atenţiei 
  Voi citi o ghicitoare şi voi cere să 
precizeze despre cine este vorba. 
“Scris-am pentru voi poveşti, 
Să le-asculţi pân’ ai să creşti! 
În trăistuţă le-am adus, 
Şi surprize chiar v-am pus. 
Despre-o capră cu 3 iezi... 
Despre-o babă şi-un moşneag, 
Şi-o punguţă cu doi bani 
Dar şi-o vulpe cam şireată 
Ce-a lăsat fără de coadă, 
Cât mi ţi-i ursul de mare! 
Eu acum vă las trăistuţa, 
Ş-am să plec fuga-fuguţa 
Dar sunt tare curios, 
De ghiciţi, cine am fost!?” 
     Se completează un rebus pe 



 

 

baza informaţiilor din poveşti şi pe 
coloana AB se obţine cuvântul 
CREANGĂ. 
     Prezint portretul lui Ion Creangă 
şi prin metoda ciorchinele sunt 
precizate cele mai cunoscute 
poveştile ale marelui povestitor, 
precum şi personajele acestora.  

informaţiilor din poveşti şi pe 
coloana AB se obţine cuvântul 
CREANGĂ. 
       Prezint portretul lui Ion Creangă 
şi prin metoda ciorchinele sunt 
precizate cele mai cunoscute 
poveştile ale marelui povestitor, 
precum şi personajele acestora.  

informaţiilor din poveşti şi pe 
coloana AB se obţine cuvântul 
CREANGĂ. 
    Prezint portretul lui Ion Creangă 
şi prin metoda ciorchinele sunt 
precizate cele mai cunoscute 
poveştile ale marelui povestitor, 
precum şi personajele acestora.  

baza informaţiilor din poveşti şi pe 
coloana AB se obţine cuvântul 
CREANGĂ. 
    Prezint portretul lui Ion Creangă 
şi prin metoda ciorchinele sunt 
precizate cele mai cunoscute 
poveştile ale marelui povestitor, 
precum şi personajele acestora.  

3. Anunţarea subiectului şi a 
obiectivelor 
Anunţ elevii că în această oră vom 
desfăşura activitatea În lumea 
poveştilor lui Ion Creangă, în 
cadrul căreia vor povesti secvenţe 
din povestea Ursul păcălit de 
vulpe, vor identifica însuşirile 
personajelor, vor realiza 
corespondenţa între animal, 
locuinţă şi hrana acestuia, vor 
colora imagini din poveste, vor 
realiza puzzle. 

3. Anunţarea subiectului şi a 
obiectivelor 
Anunţ elevii că în această oră vom 
desfăşura activitatea În lumea 
poveştilor lui Ion Creangă, în cadrul 
căreia vor prezenta secvenţe din 
povestea Punguţa cu doi bani, vor 
identifica însuşirile personajelor, vor 
ordona cronologic întâmplările din 
poveste, vor alege răspunsul corect, 
vor identifica animalele din poveste, 
vor colora imagini din poveşti, vor 
realiza puzzle. 

3. Anunţarea subiectului şi a 
obiectivelor 
Anunţ elevii că în această oră vom 
desfăşura activitatea În lumea 
poveştilor lui Ion Creangă, în 
cadrul căreia vor povesti secvenţe 
din povestea Capra cu trei iezi, vor 
ordona cronologic imagini din po-
veste, vor identifica însuşirile per-
sonajelor, vor completa enunţuri cu 
informaţii din poveste, vor scrie 
cuvinte cu sens opus, vor alinta 
cuvinte, vor colora imagini din 
poveşti, vor realiza puzzle. 

3. Anunţarea subiectului şi a 
obiectivelor 
Anunţ elevii că în această oră vom 
desfăşura activitatea În lumea 
poveştilor lui Ion Creangă, în 
cadrul căreia vor povesti secvenţe 
din povestea Fata babei şi fata 
moşneagului, vor identifica însuşi-
rile personajelor, vor găsi învor 
scrie cu-vinte cu sens asemănător, 
vor realiza comparaţii, vor com-
pleta răsplata primită de cele două 
fete, vor identifica asemănările şi 
deosebirile dintre cele două surori. 

4. Dirijarea lecţiei 
Cer elevilor să ghicească răspunsul 
ghicitorilor prezentate conform 
anexei, acestea fiind titlurile 
poveştilor lui Ion Creangă. Elevii 
vor spune ce secvenţe din poveste 
sunt prezentate în fişa de lucru şi 
vor avea ca sarcină să le 
numeroteze în ordinea desfăşurării 
acţiunii, apoi vor colora imagini. 
 Verific ordonarea secvenţelor din 
poveste şi cer să precizeze 

4. Dirijarea lecţiei 
Cer elevilor să ghicească răspunsul 
ghicitorilor prezentate conform 
anexei, acestea fiind titlurile 
poveştilor lui Ion Creangă. Elevii vor 
rezolva exerciţiile cuprinse în prima 
fişă de lucru care cuprinde sarcinile: 
să citească imaginile şi să aleagă 
cuvântul potrivit din variantele date. 
 
La ex. 2 de pe fişă elevii vor lucra în 
grup şi vor citi propoziţiile date 

4. Dirijarea lecţiei 
 Cer elevilor să ghicească răspunsul 
ghicitorilor prezentate conform 
anexei, acestea fiind titlurile 
poveştilor lui Ion Creangă. Elevii 
vor recunoaşte povestea, vor 
preciza personajele  şi vor ordona 
cronologic imaginile. 
Verific fişa de lucru şi cer să 
precizeze ce moment din poveste 
este prezentat în fiecare imagine. 
 Elevii vor rezolva fişa de lucru ce 

4. Dirijarea lecţiei 
Cer elevilor să ghicească răspunsul 
ghicitorilor prezentate conform 
anexei, acestea fiind titlurile 
poveştilor lui Ion Creangă.Elevii 
vor lucra în grup fişa de lucr în 
care vor bifa răspunsul corect, vor 
adăuga însuşiri cuvintelor date şi 
vor completa pentru fiecare fată 
răsplată primită de la cuptor, fântâ-
nă, păr, căţeluşă, Sf. Duminică. 
Verific şi corectez rezolvarea 



 

 

momentele ilustrate. 
  Vor rezolva exerciţiile de pe fişa 
2 în care vor colora personajele din 
poveste, vor încercui hrana pentru 
care ursul şi-a pierdut coada şi vor 
tăia personajul care nu apare în 
poveste. 
     Verific rezolvarea exerciţiilor şi 
fac aprecieri verbale. Elevii vor 
colora o secvenţă din poveste pe 
care o vor identifica. Precizez să se 
respecte culorile şi să fie toată 
imaginea colorată. 
     Elevii vor lucra fişa 3 care are 
cerinţele să taie personajul care nu 
apare în poveste şi să unească 
animalul cu locuinţa şi hrana sa. 
5. Obţinerea performanţei 
Elevii se vor gândi la întrebări în 
legătură cu conţinutul poveştii care 
încep cu Cine?, Ce?, Unde?, Cum?, 
Când? pentru metoda explozia 
stelară.Elevii vor realiza un puzzle 
cu o secvenţă din poveste. 
      6. Asigurarea feedbakului 
Recunoaşte personajul!. 
       Se fac aprecieri verbale. 

pentru a le ordona conform desfăşu-
rării întâmplărilor. La ex. 3 vor scrie 
versurile strigate de cocoş. 
Verific rezolvarea exerciţiilor şi 
acord calificative. 
 Elevii vor preciza momentul din 
poveste şi vor colora imaginea. 
  Se rezolvă de pe fişa de lucru 3, în 
grup, exerciţiul 1 care are cerinţa de 
a bifa enunţul corect potrivit 
poveştii. 
        La exerciţiul 2 elevii vor ordona 
imaginile date conform faptelor 
petrecute în poveste şi la exerciţiul 3 
vor bifa animalele din poveste. 
     5. Obţinerea performanţei 
 Elevii vor formula întrebări în legă-
tură cu conţinutul poveştii care încep 
cu Cine?, Ce?, Unde?, Cum?, Când? 
pentru metoda explozia stelară.  
         Elevii vor realiza un puzzle cu 
o imagine din poveste. 

6. Asigurarea feedbakului 
Recunoaşte personajul! 
Solicit elevilor a spune titlul poveştii 
pe baza căreia au lucrat în oră şi să-şi 
acorde calificativ. 
        Se fac aprecieri verbale. 

cuprinde sarcini variate: să scrie 
mai multe, să despartă în silabe, să 
alcătuiască propoziţii, să complete-
ze enunţuri cu informaţii din 
poveste. 
Corectez şi evaluez fişa de lucru. 
Se lucrează în perechi fişa cu 
metoda Cadranele. Corectez  şi 
notez fişa de lucru. 
       Elevii vor colora imaginea de 
pe fişa şi cer să precizeze ce 
moment din poveste este ilustrat. 
        Elevii vor realiza un puzzle cu 
o imagine din poveste 
5. Obţinerea performanţei 
     Se aplică metoda Cubul: 
DESCRIE capra; COMPARĂ iezii 
mari cu iedul mic; ASOCIAZĂ 
comportamentul propriu cu 
comportamentul unui ied; ANALI-
ZEAZĂ comportamentul iezilor la 
venirea lupului; APLICĂ-interpre-
tează cântecul caprei; 
ARGUMENTEAZĂ afirmaţia 
“Avem nevoie şi de un lup rău 
pentru că...” 
6. Asigurarea feedbakului 
Recunoaşte personajul! 
          Se fac aprecieri verbale. 

sarcinilor de pe fişă, fac aprecieri 
verbale şi acord calificativ. 
Se lucrează exerciţiile de pe a doua 
fişă ce cuprinde sarcini diferite: să 
scrie cuvinte cu înţeles asemănă-
tor/opus, să realizeze comparaţii. 
Verific rezolvarea exerciţiilor, 
corectez şi notez cu calificative.  
      În grup vor completa fişa cu 
metoda Diagrama Venn (fata babei 
şi fata moşneagului). 
5. Obţinerea performanţei 
      Se aplică metoda Cubul:  
DESCRIE fata moşului; 
COMPARĂ moşul cu baba; 
ASOCIAZĂ comportamentul 
propriu cu comportamentul unei 
fete din poveste; 
ANALIZEAZĂ răsplatele primite 
de fete de la Sfânta Duminică; 
APLICĂ-interpretează rolul fetei 
moşului; ARGUMENTEAZĂ 
afirmaţia ”Bine faci, bine găseşti.” 
       Elevii vor realiza un puzzle cu 
o imagine din poveste. 
6. Asigurarea feedbakului 
Recunoaşte personajul! 
Întreb elevii din ce poveste au 
rezolvat cerinţele în oră şi cer să se 
autoevalueze. Se fac aprecieri 
verbale. 

 
  



 

 

 
493. REVISTA ”GLASURI DE CLOPOȚEI” NR. 4 

 
Prof. înv. primar Muth Dorina 

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, loc. Cehu Silvaniei, jud. Sălaj 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



494. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII „TAINA FLORILOR” 
 

Aghighioleanu Aurelia 
Școala Gimnazială Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanța, jud. Constanța 

 

 
 
  





 
 
 
 



495. PROIECT DIDACTIC   SFÂRȘIT DE TOAMNĂ 
 

prof. înv. primar Pîșnei Daniela 
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Loc.  Flămânzi,   Jud. Botoșani 

 
Tema  ,,Abordarea integrată a conținuturilor în învăţământul primar’’  
Data: 
Propunătoare: prof. înv.primar    PÎȘNEI DANIELA 
Liceul Tehnologic Nicolae  Bălcescu 
Clasa: a III- a A 
Aria curriculara: Limbă și comunicare 
Disciplina: Limba și literatura română 
Unitatea de invățare: „Familia universul meu” 
Subiectul: „Sfârșit de toamnă”  
Tipul lecției: Predare – învăţare 
Forma de realizare: Activitate integrată                                                      
 
Domenii integrate: 
                         *  Limba și literatura română  
                         * Matematică 
                         *  Științe ale naturii 
                  * Educație civică 
                          *Arte vizuale și abilități practice 
Durata: 45 minute 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
2.4 – Participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluții la probleme  
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia  
3.4 – Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale acestuia 
 
MATEMATICĂ 
5.3 – rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul  0 – 10 000 
ȘTIINȚE ALE NATURII 
1.1 – Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii 



EDUCAȚIE CIVICĂ 
2.2 – Manifestarea unor atitudini pozitve în raport cu lucrurile, cu plantele și cu animalele 
 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
2.2 – Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi   
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1-să citească selectiv propoziţii din text, pe roluri în urma unor cerinţe adresate de învăţător; 
O2-să explice cuvintele necunoscute, introducându-le, ulterior, în propoziţii; 
O3- să răspundă la întrebările care vizează conţinutul textului; 
O4- să rezolve corect problema de matematica propusă; 
O5- să identifice trăsăturile caracteristice ale păsărilor migratoare și ale celor sedentare; 
O6- să redacteze un set de reguli prin care să-și arate respectul față de păsări; 
O7- să argumenteze pro/ contra pe o temă dată;  
O8-să redacteze oral diferite  texte cerute; 
RESURSE METODOLOGICE: 

a) metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, Piramida, metoda cadranelor. 
b) Materiale didactice: flipchart ,fise de lucru, ,  postere- frunze cu sarcini ,  markere , planşa Toamna , scrisoarea Toamnei, lipici,  , planșe cu 

materiale informative pentru desfășurarea lecției, , suport piramida,  
c)  forme de organizare: frontală, individuală,în perechi, pe echipe. 
d) forme şi tehnici de evaluare: evaluare orală, scrisă, observare sistematică; 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 
- Programe școlare clasa a III-a, Ministerul Educației și Cercetării, București, 2013 
- „Metodica predării limbii române” – Vasile Molan, Ed. Petrion, București  
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Acțiuni și operații ale 
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și 
mijloace 
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Forme 
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1 
1
. 

 
Moment 
organizatori
c 
2 min 
 

  
Asigur condiţiile optime pentru 
buna desfăşurare a lecţiei: 
aerisirea sălii de clasă, 
pregătirea materialului 
didactic, împărţirea pe grupe: 
Frunze, Struguri, Norișori, 
Crizanteme. 

 
Pregătesc materialele organizați  
pe grupe 
 
 

 
conversaţi
a 
 
 

Frunze 
din hârtie 
cu 
denumirea 
grupei 
 

 
Frontal 
 
Pe 
grupe 

 
 
Observare 
sistematic
ă 

 
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
3
. 
 
 
 
 
 

 
Captarea 
atenţiei 
5  min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţarea 
temei  lecţiei 
şi  a 
obiectivelor 
1 min 
 

 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dragii mei, astăzi, la această 
oră deosebită, eu v-am adus un 
musafir .Aceasta camera ne va 
filma pe tot parcursul orei si va 
transmite unor oaspeti peste 
câteva zile   cât de multe 
lucruri ştiţi voi. Acum, vă voi 
citi o scrisoare pe care am 
găsit-o ieri în cutia poștală. Vă 
este adresată vouă și știind 
probabil că eu sunt 
învățătoarea voastră, zâna a 
pus-o în cutia mea 
poștală.Ascultați! 
 Prin intermediul  scrisorii 
adresată,  elevii vor afla 
dorinţele Toamnei  ( anunţ 
obiectivele lecţiei):  ea vrea să 
asociem cunoştinţele despre 
toamnă din mai multe 

 
Elevii privesc camera. 
 
 
 
Ascultă  scrisoarea Zânei 
Toamna. 
 
 
 
       Ascultă şi reţin. 
 
 
 

 
 
lectura 
 
 
expunerea 
 
 
 
conversaţi
a 
 
 
explicaţia 

 
 
Scrisoarea 
de la Zâna 
Toamnă 
 
(Anexa 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontal 
Individ
u-al 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 

 
Observare 
sistematic
ă 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematic
ă 
 
 
 
 
 
 



discipline, să alcătuim texte ,să 
compunem şi să rezolvăm 
probleme ,să ne amintim 
despre corpuri cu şi  fără viaţă, 
să ornăm rochia Toamnei cu 
materiale naturale, să 
asamblăm cărticica de toamnă, 
să interpretăm un  cântecel.   
.(Anexa12 

 
 
 

 
 
 
observare 
sistematic
ă 

 
4
. 

 
Dirijarea 
învăţării 
21min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
O3 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
O7 
 
 
O2 
 

Reactualizăm cunoştinţele de 
la lectură despre text, text 
literar, text nonliterar.  
 
 
 
 
 
 
Amintim   textele literare 
studiate la orele de lectură. 
 
 
 Se va citi un text despre 
anotimpul toamna . Textul se 
numește „Sfârșit de toamnă”, 
iar autorul textului este unul 
necunoscut. 
După lecturare sunt explicate 
cuvintele alese de copii și se 
alcătuiesc oral propoziții cu 
acestea. 
 
Se face evaluarea capacității de 
înțelegere a textului prin 

Răspund că textul este  o 
înlănţuire de propoziţii legate 
prin înţeles.Textul nonliterar ( 
exemplifică cu informaţiile 
ştiinţifice ,transmise în limbaj 
comun despre  caracteristicile 
anotimpului toamna),  îl găsim 
in enciclopedii, manuale de  
ştiinţele  naturii, matematică, 
atlase, reviste, ziare etc.Textele 
literare (comunicări artistice, 
originale, poetice ale unui 
scriitor ) studiate  sunt:,,Sfârşit 
de toamnă’’de Vasile  
Alecsandri, ,,Nedespărţite’’de 
Emil Gârleanu, ,,Rapsodii de 
toamnă’’de George 
Topârceanu 
Elevii citesc individual, în 
gând, textul și identifică 
cuvintele noi 
      Se execută  citirea selectivă 
și citirea pe roluri. 
    Se citește model textul de 
către un elev . 

 
 
 
Conversaţi
e euristică 
 
 
 
 
 
 
 
 
citire 
selectivă 
 
 
 
 
conversaţi
a 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișa cu 
textul„Sfâ
rșit de 
toamnă” 
(Anexa3) 
 
 
 
Planșă 
suport 
pentru 
piramida 
Markere 
Frunze  cu 

 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
Individ
ual 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 

 
Obsevare 
sistematic
ă 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O4 
O5 
O7 
O8 
 
 
O3 
 
 
 
 
O8 

intermediul a cinci sarcini de 
lucru ce vor duce la realizarea 
„Piramidei textului”   
1. În ce anotimp se petrece 
întâmplarea? ( toamna ) 
2. Care sunt personajele 
textului? ( vrabia și vrăbioiul ) 
3. Precizați cauzele dispariției 
unor păsări călătoare ( au murit 
de foame, s-au înecat, au fost 
ucise de păsări răpitoare) 
4. Patru trăsături ale 
vrăbioiului ( ochi mici, pene 
pestrițe, tris melancolic)  
5. Alcătuiți o propoziție de 5 
cuvinte care să prezinte 
concluzia vrăbioiului. ( 
Nicăieri nu e ca acasă.) 
 
Activitate integrată: 
Matematică, Științe, Educație 
civică 
Elevii organizați în patru 
echipe vor rezolva cele patru 
cadrane, care la sfârșit când vor 
fi evaluate se vor reuni. 
 
 
Activitate integrată: Arte 
vizuale și abilități practice 
Mi-aș dori  să zugrăvim un pic 
acest anotimp. Care sunt 
culorile toamnei? Dintre 
acestea exemplificaţi cu culori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii răspund la întrebări. 
 
 
Precizează trei cauze. 
 
 
 
Enumeră patru trăsături ale 
vrăbioiului. 
 
Alcătuiesc propoziții. 
 
 
 
 
 
   Elevii organizați  pe grupe  
rezolvă cerinţele  fiecărui 
cadran . 
 Prezintă rezolvarea sarcinilor 
în faţa colegilor.Fac comentarii. 
 
 
 

 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
cadranelor
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
Conversaţi
a 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
creativ 
Dialog 

cerințele 
piramidei 
 
 
 
 
Fișe de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe 
grupe 
Frontal 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
În 
perechi 

Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematic
ă 
Tema în 
clasă 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
Obţinerea 
performanţe
i 
 
10  min 

calde  şi  reci. 
 
 
Grupaţi în perechi ,va trebui să 
ne imaginăm un dialog între o 
vrăbiuţă şi o frunză veştedă 
,care s-a aşternut pe covorul de 
frunze pe pământ.Ofer  
feedback.  Monitorizez 
activitatea în perechi. 

 
   Elevii răspund, reactualizând 
noţiuni de educaţie plastică. 
 
 
 
 
 
 
Elevii ,in perechi, vor crea oral 
dialogul cerut. 
 

 
6
. 
 
 
 
7
. 

 
Realizarea 
feed-
backului 
 4 min 
 
Evaluarea 
activităţii 
3 min 

 
O7 
 
 
 
O8 

Spuneti-vă 
părerea!(argumentează pro/ 
contra ): 
De ce îmi place / nu îmi place 
toamna? 
 
Imaginează-ţi că eşti Zâna 
Toamna şi că vrei să le 
transmiţi copiilor un mesaj 
pentru activitatea de astăzi. 

 
Ei  își spun opiniile, 
argumentând pro/ contra . 
 
 
 Spun  câteva mesaje  
 

 
conversaţi
a 
dezbatere 
creativă 
 
 
conversaţi
a 
 

 
 
 
 
 

 
 
Frontal 
 
 
 
Frontal 
 

 
 
Chestionar
eorală 
 
 
Observare 
sistematic
ă 

9
9 
8
. 

Retenţia şi 
transferul  
2 min 

 
 
 

Interpretează cântecul Toamna 
cea bogată cântă; 
Apreciez participarea elevilor 
la  lecţie .                  

 
Elevii cântă . 
 

 
Conversati
a 
 

 
Cos cu 
mare 

 
 
frontal 

  
Aprecieri 
verbale 



 
496. „CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI” PROGRAM ARTISTIC DE TOAMNĂ 

 
prof. înv. primar Turcu Mariana 

Școala Gimnazială Piatra Șoimului, loc. Piatra Șoimului, jud. Neamț 
Pom rotat, neclătinat 
Din trunchi patru crengi i-au dat 
Prima floare-nflorește, 
A doua fructele rodește, 
A treia frunză-ngălbenește, 
Iar a patra friguroasă, 
Prinde sloi de-argint să țeasă. 
Cine ghicește, le numește. 
R: Anul cu cele patru anotimpuri. 
 
..................................: 
Soarele tare-ncălzește 
Și zăpada o topește 
Ghiocelul s-a ivit? 
R: Primăvara 
 
 
 
 

......................................: 
De cum vine ea încoace 
Ne dezbracă de cojoace 
Pomii îi îmbracă-n floare 
Ca în zi de sărbătoare. 
Eu o știu. Și tu o știi. 
Cine este, dragi copii? 
R: Primăvara 

Infloresc grădinile, - cântec 
Ceru-i ca oglinda,  
Prin livezi albinele 
Și-au pornit colinda.  
 
Cântă ciocârliile 
Imn de veselie,  

Fluturii cu miile 
Joacă pe câmpie.  
 
Joacă fete și băieți 
Hora-n bătătură.  
Ah! de ce n-am zece vieți,  
Să te cânt Natură. 

 
......................................: 
Ghiocel, ghiocel, 
Crud, mare și subțirel, 
Scoate capul din zăpadă 
Soarele să mi te vadă. 
Și mă iartă că-ți ating 

Clopoțelul de argint. 
Și mă iartă că te rup 
Mamei mele să te duc, 
Să se bucure și ea 
Luminând când te-o vedea! 

 
GHIOCELUL - cântec 
Ghiocelul meu iubit  
Astăzi tu ai răsărit 
Mult timp eu te-am așteptat 
Iar acum m-ai bucurat. 
 
.....................................: 
-Ghiocel, plăpândă floare, 
Ce-ai ieșit de sub zăpadă? 
N-ai văzut că iarna asta 
N-a plecat nici din ogradă? 
Iară floarea ta gingașă 
Frigul o va îngheța. 
Zău, mi-e milă, dragă floare, 
Mă-ngrozesc de moartea ta! 
 

....................................: 
-Te înșeli, fetiță mică, 
De zăpadă nu țin seamă; 
Și de frigul ei, acuma, 
Nici gândesc să-mi fie teamă. 
Când îmi scot eu căpușorul, 
Ca să cat spre soare iară,  
Pun pe fugă iarna rece 
Și-aduc semn de primăvară! 



 
 
................................: 
De arșiță mare 
Se coace grâul sub soare, 
Copiii merg la scăldat. 
În ce anotimp am intrat? 
R: Vara 
 

......................................: 
Soarele dogorește, 
Teiul înflorește 
Grâu-i aurit, 
Cine a sosit? 
R: Vara 

.........................................: 
Cu firea ei cea arzătoare 
Sosit-a vara înapoi, 
Toți pomii sunt în sărbătoare, 
În tei stă floare lângă floare ... 
E dulce vara pe la noi. 
 
RODICA  de Vasile Alecsandri– cântec 
Purtând cofița cu apă rece 
Pe ai săi umeri albi, rotunjori,  
Juna Rodica voioasă trece 
Pe lângă junii semănători. 
Ei cu grăbire îi sar în cale,  
Zicând: Rodica, floare de crin,  
In plin să-ți meargă vrerile tale,  
Precum tu, dragă, ne ieși cu plin! 
 

S-ajungi mireasă, s-ajungi crăiasă! 
Calea să-ți fie numai cu flori,  
Și casa casă, și masa masă,  
Și sânul leagăn de pruncușori. 
Cu grâu de aur ei o presoară,  
Apoi cofița întreagă-o beu. 
Copila râde și-n cale-i zboară,  
Scuturând grâul din părul său. 

....................................: 
Zările de farmec pline 
Strălucesc în luminiș 
Zboară mierlele-n tufiș 
Și din codri noaptea vine 
Pe furiș. 
 

..........................................: 
Care cu poveri de muncă 
Vin încet și scârțâind 
Turmele se-aud mugind, 
Și flăcăii vin pe luncă 
Hăulind. 

....................................: 
Dintr-un timp și vântul tace, 
Satul doarme ca-n mormânt. 
Totu-i plin de Duhul Sfânt  

Liniște-n văzduh și pace 
Pe pământ. 

 
.................................: 
Luci, soare, luci, 
Că ți-oi da un pumn de nuci. 
Ș-o pereche de papuci. 
Luci, soare, luci! 
Și ți-oi da cireși, 
Ieși, soare, ieși! 

 
......................................: 
Frunzele pe ramuri 
Au îngălbenit, 
Plouă, plouă-ntr-una, 
Cine a venit? 
R: Toamna

 
A, A, A, ACUM E TOAMNĂ ... - cântec 
 
..................................: 
Cade frunza de salcâm  
Îmbrăcând cărarea 
Berzele s-au dus de-acum 
Cenușie-i zarea. 
În crâng fluturi nu mai sunt 
Păsări nu mai cântă! 

Plutesc neguri pe pământ ... 
Vântul tot frământă ... 
Pic cu pic, pe geamuri lin 
Ploaia se prelinge. 
Nu e soare, nici senin, 
Cerul parcă plânge. 



 
 
A VENIT PE DEALURI  - cântec 
 
....................................: 
Cine vine dinspre munte,  
Cu steluțe albe-n frunte? 
R: Iarna 
 
Moale, albă și pufoasă 
Pentru câmp e haină groasă. 
R: Zăpada 
 
 

Albă plapumă și moale 
S-a întins pe deal, pe vale, 
Iar când vine primăvara 
Se topește plăpumioara. 
R: Zăpada 
 
Cine-a-mpodobit fereastra  
Cu steluțe-n noaptea asta? 
R: Gerul 

 
Iarna a sosit in zori - cântec

 
Patru surori gemene 
Par să nu se-asemene. 
………………………………………. 
Una țese flori pe ramuri 
………………………………………. 
Alta țese flori pe geamuri; 
……………………………………. 
Una coase în câmpii, 
Holde galbene-aurii 

…………………………………….. 
Cealaltă ne cheamă-n vie 
La cules de razăchie. 
…………………………………….. 
Patru surori gemene  
Par să nu se-asemene 
Dar noi știm demult că toate 
Sunt la fel de minunate. 
 

  
A RUGINIT FRUNZA ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

497. PROIECT DIDACTIC 
 

Profesor:  Coman Constanţa  
Școala Gimnazială „Regina Maria” București, sector 6 

 
                   Clasa : Pregătitoare C        
Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
Subiectul: Figuri geometrice 
Unitate de învățare: „Cum se fabrică” 
Tipul activitãţii: consolidare și sistematizare 
Competenţe specifice: 
                   Matematică şi Explorarea Mediului (MEM): 
2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc)  
Comunicare în limba românã(CLR): 
1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 
                   Arte Vizuale  şi Abilităţi Practice (AVAP): 
                     1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un 
context familiar; 
                   Obiective operaţionale - Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 
O1- să recunoască figurile geometrice; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii recunosc cel puţin trei figuri geometrice din cele patru 
prezentate; 
O2- să deseneze figuri geometrice; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii desenează cu ajutorul unor șabloane pe foaia cu pătrățele, cel 
puţin două figuri geometrice din cele patru (pătrat, dreptunghi, triunghi cerc) ; 
O3- să reprezinte datele colectate, prin observare directă, în tabele; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii completează în tabel câte 2 figuri; 
O4- să utilizeze în jocuri de construcţie figurile geometrice; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii construiesc o căsuţă folosind cel puțin 3 
figuri geometrice din cele 4; 
O5- să redea unele detalii reținute dintr-un mesaj scurt; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii redau cel puțin trei detalii din cele cinci 
prezentate în mesaj; 
O6- să coloreze, respectând codul culorilor; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii colorează desenul folosind cel puțin trei culori din cele 
patru indicate.   
         STRATEGII DIDACTICE: 
a) Metode și procedee:conversația, exercițiul, demonstrația, explicația, jocul didactic 



 

b) Mijloace de învățământ : creioane colorate, CD,videoproiectorul, șabloane, fişe de lucru 
c) Forme de organizare:  frontal, individual 
 
Bibliografie: 
Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare, 2013, Editura Sigma; 
V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocoş, D. Oprea, M. Călin, 2005 „Ghid pentru proiecte tematice” Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti; 
 
Evenimentul didactic C. s. Conţinut ştiinţific Metode/ 

procedee 
Mijloace de 
învățământ 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

 
 1. Momentul organizatoric 

 
 
 
 
 

  
Se asigură condiții optime pentru desfãşurarea 
lecţiei (linişte, discipli-nã, verificarea materia-
lelor şi a mijloacelor didactice). 

 
conversația 

 
 
 
 
 

 
frontal 

 
observarea 
sistematică 

2. Captarea atenției  
 
 
CLR 
1.2. 

 Captarea atenţiei se va realiza prin  citirea 
poeziei „Știm să desenăm”.  Se poartă discuții 
cu elevii despre denumirile figurilor 
geometrice  pe care le-au auzit în poezie.  
    Cu creioane colorate 
    Poți să desenezi de toate: 
    Doar o linie e vântul, 
    Ca o minge e pământul, 
    Tot un cerc e soarele, 
    Romburi mici petalele, 
    Un pătrat e o căsuță, 
    Un dreptunghi o săniuță, 
    Un triunghi o pălărie. 
    Patru linii ușurel, 
    Cerc, dreptunghi, un băiețel! 
    Iar pe cap cu o fundiță 
    Tot asa e o fetiță! 

 
 
 
 
conversația  

 
 
 
 
poezia  

 
 
 
 
frontal 

 
 
 
observarea 
sistematică 
 



 

    Mulți băieți și multe fete 
    Cercuri, linii, puncte, pete 
    Dacă se adună roata 
    E copilăria toată! 

3. Anunțarea temei și a 
obiectivelor 

   Anunț tema: Figuri geometrice și prezint, 
într-un mod accesibil  obiectivele operaționale 
urmărite. Astăzi vom desena figuri gometrice, 
le vom numi, vom colora respectând un cod al 
culorilor, vom completa în tabel numărul 
acestora, vom contrui o căsuță. 

 
 
explicaţia 

 frontal  

4. Dirijarea învățării  
 
MEM  
 
2.2 
 
 
 
 
 
 

  Fiecare elev primește un set de figuri geome-
trice identice cu figurile din setul meu. Voi 
arăta pe rând elevilor câte o figură din setul 
meu, iar ei trebuie să arate și să numească fi-
gura selectată din set. Elevii vor fi întrebați  
câte laturi au figurile și cum sunt acestea. Cer 
elevilor să selecteze din setul lor figura care 
are toate laturile egale, figura cu trei laturi, fi-
gura care are două câte două laturi egale, figu-
ra care seamană cu o minge. 
Joc didactic: „Atinge și ghicește”:  Prezint co-
piilor figurile geometrice din setul meu iden-
tic  cu al lor, apoi un copil va fi legat la ochi 
și îi voi cere să atingă o figură geometrică din 
set și să încerce să numească figura atinsă. 
   Cer elevilor să contureze cu ajutorul șabloa-
nelor pe fișa cu pătrățele figurile geometrice. 
   Înmânez elevilor o fișă de lucru și le spun 
că trebuie să coloreze imaginea conform unui 
cod al culorilor (pătratele se vor colora cu al-
bastru, cercurile cu negru, triunghiurile cu ro-
șu, iar dreptunghiurile cu galben). După colo-

 
explicația  
 
 
 
 
 
    
 
 jocul 
 
 
 
 
 
 
 

 
figuri 
geometrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fişă de lucru 

 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 

identificare și 
numire a 
figurilor 
geometrice 
 
 
 
 
 
rezolvarea 
sarcinilor de 
lucru  



 

rarea imaginii ei trebuie să numere fiecare tip 
de figuri și să treacă numărul acestora în ta-
bel. Elevii primesc indicații și ajutor de câte 
ori este nevoie. 

 
 
frontal 

5. Evaluarea performanţelor  
AVA
P 
1.1 

Elevii vor contrui o căsuță cu ajutorul figuri-
lor geometrice din setul primit. 
   Activitatea recreativă: vizionare - „ Foxi” 

explicația 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 

fișă, figuri 
geometrice 
 
 
 
 
jetoane 
cu numere 

individual 
 
 
 
 
 
 
frontală 

orală 
 
 
 
 
observarea 
sistematicã 

6. Încheierea activității    Se fac aprecieri asupra modului de lucru al 
elevilor pe parcursul lecției, se evidențiază 
elevii care s-au afirmat și sunt încurajați cei 
mai timizi. 

conversația recompense – 
fețe 
zâmbitoare 

frontal aprecieri  
verbale 

 
Știm să desenăm 
Cu creioane colorate 
Poți să desenezi de toate: 
Doar o linie e vântul, 
Ca o minge e pământul, 
Tot un cerc e soarele, 
Romburi mici petalele, 
Un pătrat e o căsuță, 

Un dreptunghi o săniuță, 
Un triunghi o pălărie. 
Patru linii ușurel, 
Cerc, dreptunghi, un băiețel! 
Iar pe cap cu o fundiță 
Tot așa e o fetiță! 
Mulți băieți și multe fete 

 
 



 

498. PROIECT DIDACTIC 
 

Prof.înv.primar Anghel Valentina 
Şcoala Gimnazială  „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 

 
DATA: 3.03.2017 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnaziala Căpitan Aviator Mircea.T.Bădulescu                                             
CLASA: a II-a C 
PROPUNĂTOR: Prof.înv.primar Anghel Valentina 
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE: Prin toate colțurile lumii- Zone calde și reci ale Pământului 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
SUBIECTUL LECȚIEI: Rezolvarea și compunerea de probleme în cadrul unor investigații /Plante și animale-Polul Nord,  Polul Sud, Deșert 
TIPUL LECȚIEI: consolidare de cunoștințe 
SCOPUL LECȚIEI: dezvoltarea deprinderilor de rezolvare de probleme prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități din mediul 
apropiat  COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 
Matematică și explorarea mediului: 
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, 
cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat; 
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau 
reprezentări schematice; 
 
Dezvoltare personală: 
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 
 
Comunicare în limba română:  
 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 
 
Arte vizuale și abilități practice: 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 
 



 

Muzică și mișcare: 
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură 
 
            OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1-  să completeze rebusul cu noțiuni, folosind cunoștințele anterioare; 
O2-  să utilizeze un limbaj matematic adecvat: factor, produs, dublu, triplu, înzecit, sumă, termen, descăzut, scăzător, diferență/rest în rezolvarea 
exercițiilor și problemelor; 
O3-  să rezolve probleme cere presupun aplicarea operațiilor învățate, respectând etapele de rezolvare 
O4-  să compună probleme selectând informațiile pe baza unui exercițiu dat 
O5-  să compare două produse folosind semnele de relație (<, =, > 
O6-  să asocieze fiecare înmulțire cu produsul corect 
O7- să argumenteze relațiile de egalitate sau de inegalitate 
O8- să rezolve probleme în care sunt necesare operații de ordine diferite 
O9- să asocieze fiecărei zone polare elementele corespunzătoare 
O10- să reproducă în colectiv cântecul ,,Probleme”  
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
      1. Metode și procedee:  conversația euristică, exercițiul, explicația, problematizarea, metoda Cubul, metoda DiagramaVenn - Euler 
      2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală 
      3. Resurse materiale: caietele elevilor, coli flipchart, hârtie colorată, fișe de lucru, lipici, coli A4, jetoane cu imagini 
      4. Resurse temporale: 45 minute 
      5. Resurse umane: 36 elevi 
      6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare colectivă, recompense (ștampile, 
jetoane) 
BIBLIOGRAFIE:  

 „Programa pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală  
aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

 Matematică şi explorarea mediului - manual pentru clasa a II-a , Mirela Mihăescu,Ştefan Pacearcă,  Aniţa Dulman, Otilia Brebenel, Claudia 
Ionescu , Ed. Intuitext/ 2014 

 METCTS. (2013). „Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului”. București; 
 Petrovici, Constantin.(2014). Didactica matematicii pentru învățământul primar. Iași: Editura Polirom; 
 Roșu, Mihail. (2017). Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul primar.București: Editura Aramis. 

 
 



 

 
 
 

 
Etapele 
lecției 

Obiecti
ve 
opera- 
ționale 

Conținutul instructiv-educativ 
Strategia didactică  

  
Evaluare Metode și 

procedee 
Resurse 
materiale 

Forme de 
organizare 

Moment 
organizatoric 
 
 

 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Matematică și 
explorarea mediului, cerând elevilor să pregătească materialele necesare, 
să-și corecteze poziţia în bancă şi să păstreze liniștea. 
 

conversația 
 

manualul 
caietele 
elevilor 

activitate 
frontală 

observarea 
sistematică  

Verificarea 
temei pentru 
acasă 

O4 Se verifică  modul în care a fost efectuată tema pentru acasă.  conversația 
euristică 

caietele 
elevilor 

activitate 
individuală 

verificarea 
temei 
pentru acasă 

Captarea 
atenției 

O1 
O2 
 

 Se completează un rebus. 
 Completează rebusul următor: 

       
        
        
      
          
         
      

         
 

1. Rezultatul înmulțirii se numește…………... 
2. De trei ori mai mare sau………………. 
3. Numerele care se inmulțesc se numesc…………….. 
4. De doua ori mai mare sau………….. 
5. Adunare repetată sau………………… 
6. De zece ori mai mare sau……………………… 
7. Rezultatul adunării se numește total sau……………………. 

conversația 
euristică 

Coală 
flipchart 
 

activitate 
frontală 

observarea 
sistematică 



 

8. Rezultatul scăderii se numește rest sau…………… 
Completând enunțuri matematice, elevii vor obține pe verticală cuvântul  
Proleme 

Anunțarea 
subiectului 
lecției și a 
obiectivelor 
urmărite 

 

Elevii sunt anunțați că în acestă oră vor rezolva și vor compune 
probleme. 
Se scriu data și titlul lecției pe tablă,  iar elevii scriu și ei același lucru în 
caiete. 

 
explicația 
 
 

caietele 
elevilor 
 

activitate 
individuală 

observarea 
sistematică  

Dirijarea 
învățării 

 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcul mintal 
Le sunt adresate  întrebări elevilor pentru verificarea noţiunilor teoretice 
referitoare la rezolvare problemelor (): Ce operație vom efectua dacă 
avem următoarele formulări?  

• de 8 ori mai mare decât 9  
• câte 5 pe 10 rânduri 
• triplul lui 7 
• produsul dintre 4 și dublul său 

 
 Se expune planșa  cu enunțul încurcat.  

Elevii trebuie să ordoneze enunțurile reconstituind astfel  textul 
problemei. Vor scrie problema în caiete și o vor rezolva. 
Ordonează enunțurile pentru a reconstitui textul problemei: 
......Cu cât este mai în vârstă tatăl lui Poc decât mama? 
.....Pinguinul Poc are 9 ani. 
.....Tatăl său, Pingu este de 3 ori mai în vârstă decât Poc 
.....iar mama sa, Piculina, de 2 ori mai în vârstă decât Poc. 
    Rezolvare: 
....................................................................................................................
...... 
 Metoda: ,,Cubul” 

Învățătoarea arată elevilor cubul de carton pe ale cărui fețe este scris cu 
litere mari de tipar: 
„DESCRIE”/„APLICĂ”/„ANALIZEAZĂ”/„COMPARĂ”/„ASOCIAZ
Ă”/„ARGUMENTEAZĂ” 
Clasa de elevi este împărțită în 6 grupe a câte 6 elevi. Fiecare grupă își 

 
problematiza
rea  
exercițiul 
conversația 
 
 
 
 
 
conversația 
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integrarea 
disciplinei 
C.L.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
coală 
flipchart 
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cub de 
carton 

activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate pe 
grupe 
 
 

 
 
 
observarea 
sistematică  
 
 
 
aprecieri 
verbale 
observarea 
sistematică  
evaluarea 
colectivă 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică  
 
aprecieri 



 

 
 
O3, O4, 
O5 
O6,O7, 
O8,O9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alege un lider. Acesta  rostogolește zarul pe fețele căruia sunt scrise cele 
6 verbe. Apoi fiecare grupă  primește fișa de lucru corespunzătoare 
verbului ales și timp de 15 de minute elevii rezolvă în grup exercițiile de 
pe fișele primite. (Anexa 2,3,4). 
După ce fiecare grupă a terminat de rezolvat fișele, acestea vor fi afișate 
la loc vizibil pe tablă și vor fi analizate de întreaga clasă. 
 
DESCRIE                                                                                                                                                                           
Pinguinul Poc a uitat niște noțiuni importante.Completând 
enunțurile, îl vei ajuta să și le amintească. 
 Numerele care se înmulțesc se numesc...... 
 Rezultatul operației de înmulțire se numește….. 
 Dacă schimbăm locul factorilor, obținem….. 
 Rezultatul oprației de împărțire se numește…. 
 Operația inversă inmulțirii este….. 

COMPARĂ                                                                                                                                                                 
Pinguinul  Poc vrea să știe cine a obținut cele mai multe puncte la 
tragerea la țintă, comparând rezultatele. Ajută-l, pentru că el a uitat 
înmulțirea! 
 Ursul  Kama: de 4 ori câte 9 puncte......................................... 
 Foca Fifi: de 6 ori câte 6 puncte.............................................. 
 Cămila Droma: de 7 ori câte  8 

puncte........................................... 
 Scorpionul Soso: de 9 ori câte 5 

puncte......................................... 
 Morsa Momo: jumătate din 60 puncte:……………………… 

ANALIZEAZĂ                                                                                                                                                             
Analizează datele problemei lui Poc, realizează planul de rezolvare 
și scrie rezolvarea: 
 Pinguinul Poc a prins de 3 ori câte 9  pești. Mama lui, 

Piculina i-a cerut  să prindă 42 de pești, pentru petrecerea 
din familie.  Câți pești trebuie să mai prindă Poc ? 

ASOCIAZĂ                                                                                                                                                                      
Asociază problema cu rezolvarea corespunzătoare: 

 
metoda 
Cubul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 
 
 
explicația 
 
 
 
 
 
exercițiul 
explicația 
conversția 
euristică 
problemati-
zarea 
 
 
 
 
 

planșe A 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate în 
echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 

verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
sistematică  
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ursul Kama a salvat de 2 ori câte 3 pinguini, iar Foca Fifi, de 
3 ori mai mulți. Câți pinguini a salvat Fifi? 

 
 
 Cămila Droma a transportat 3   bidoane a câte 3 l de apă, 

timp de o    săptămână. Câți l de apă a   tranportat Droma? 
 
 Morsa Momo  este la dietă. Ea adunat  9 kg de corali moi și 

de 4 ori mai  multe kg de castraveți de mare. Ce cantitate 
totală de hrană a adunat  Momo? 

 
 
9 x 4 + 9=  45                    2 x 3 x 3=18                                  3 x 3 x 
7=63                                  
ARGUMENTEAZĂ 
 Ursul Kama a consumat de 6 ori câte 9 kg de creveți, iar 

Foca Fifi, de 9 ori, câte 6kg de creveți.Află ce cantitate de 
creveți a consumat fiecare. Ce observi? De ce? 

 
Elevii primesc o Diagramă Venn, pe care o vor complete, lucrând în 
echipă. Vor lipi elementele în secțiunea corespunzătoare. 
 
 Diagrama Venn 

Elevii vor completa diagrama, completând secțiunile cu elementele 
corespunzătoare,  lucrând în echipă. 
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O10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 6 

 
 
 
 Fișă de lucru 

Elevii primesc o fișă de lucru, pe care o vor lucra individual. 

 
 
 
fișe de lucru 
 

 
 
 
observarea 
sistematică  
aprecieri 
verbale 

Tema pentru 
acasă 
 
 

  Elevii primesc temă  
 explicația caietul 

auxiliar 
activitate 
individuală 

observarea 
sistematică  
 

Concluzii și 
aprecieri  

 Se fac aprecieri generale și individuale asupra participării 
elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe 
parcursul orei. 

 
explicația diplome activitate 

frontală 
aprecieri 
verbale 

Activitate în 
completare 
 
 

O11  Cântec: ,,Probleme" 
Elevii cântă în colectiv cântecul ,,Probleme" 

integrarea 
disciplinei 
M.M 
exercițiul 

 
laptop 

 
activitate în 
colectiv 
 

observarea 
sistematică  

                               

 

                           

           

 

Polul Nord Polul Sud 



 

Anexa 6 

Nume/prenume .........................                                                           Data.................... 

 

Fișă de lucru (activitate individuală) 

1. Colorează animalele respectând codul culorilor: 
 

 

 

 

 

                                                                                                

8-negru 

12-negru 

16-negru 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    4 - roșu 

                                                    24 - roșu 

                                                    40- negru 

                                                    32- negru 

 

  

4×4 

4×2 

4×3 

4×1 

4×8 

4×6 

4×10 
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499. PROIECT DIDACTIC 
 

Poenaru Florentina Elena 
Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Suceava 

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni 
DATA: 17 martie 2017 
CLASA: Pregătitoare C 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Poenaru Florentina Elena 
ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii 
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 
UNITATEA TEMATICĂ: ,,De la Pământ la Soare”  
TEMA LECȚIEI: Peisaj de primăvară – lucrare colectivă 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (AVAP, CLR,MM, DP) 
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 
SCOPUL: formarea unor deprinderi practice (mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur, lipire) 
                 dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de mânuire a unor ustensile şi materiale de lucru 
 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
Arte vizuale și abilități practice: 
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar 
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale 
2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct 
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple 
 
Comunicare în limba română: 
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 
 
Muzică și mișcare: 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 
 
Dezvoltare personală: 
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară 



 

 
 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1 – să identifice materialele de lucru primite; 
O2 – să aplice tehnici de lucru adecvate; 
O3 – să respecte etapele de lucru în confecționarea produsului; 
O4 – să manevreze atent instrumentele de lucru. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

1. METODE ȘI PROCEDEE:  
  conversația, explicația, observarea dirijată, demonstrația, exercițiul practic, munca independentă, Turul galeriei 

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 
 ghicitori, power-point cu imagini de primăvară, planşe, laptop, CD cu fond muzical, hârtie, fire textile tăiate, lipici, foarfece, ecusoane, 

diplome 
3. FORME DE ORGANIZARE: 

 frontal, individual, pe grupe, colectiv 
 
RESURSE: 

 temporale: 35 minute  + 10 minute activități recreative 
 umane: 19 elevi 

 
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:  

 observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, proba practică, interevaluarea, autoevaluarea 
 
BIBLIOGRAFIE: 

 Stan Lucian, Stoicescu Ana-Mary ,,Abilităţi practice şi educaţie tehnologică. Ghid metodic’’, Editura Aramis, Bucureşti, 2007 
 Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare, Editura Sigma, 2013 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

NR. 
CRT
. 

SECVENȚELE 
LECȚIEI/DURA
TĂ 

COMPE
-TENȚE 
SPECI 
FICE 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV – 
EDUCATIV  

OB
. 
OP
. 

STRATEGII DIDACTICE EVALUA
RE METODE 

ȘI 
PROCEDE
E 

MIJLOACE 
DE 
ÎNVĂȚĂ-
MÂNT 

FORME DE 
ORGANI-
ZARE 

1. 
 
 
 

Moment 
organizatoric 
1 min. 

DP 
2.2 

Se stabileşte un climat propice desfăşurǎrii 
activităţii. 
Se pregătesc materialele necesare 
desfăşurǎrii acesteia. 

 Conversația  Frontal  

2. 
 
 
 

Captarea 
atenției 
4 min. 
 
 
 

AVAP 
1.1 
CLR  
1.4 

Se prezintă un ppt. cu imagini de primăvară. 
- În ce anotimp ne aflăm? (Primăvara)  
- Care sunt semnele care vestesc sosirea 
primăverii? ( Păsările călătoare, ghioceii, 
copacii înfloriţi, vremea călduţă etc.) 
 

 Conversația Laptop, ppt. 
cu imagini de 
primăvară 

Frontal Observarea 
reacțiilor 
copiilor în 
timpul 
vizionării 
ppt.-ului 
Răspunsuri-
le la 
întrebări 

3. 
 
 
 
 

Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 
1 min. 

CLR 
1.4 
 

Se vor anunţa elevii că la ora de Arte vizuale 
și abilități practice vor realiza lucrarea 
colectivă „Peisaj de primăvară’’. Se enunţă, 
într-o formă accesibilă elevilor, obiectivele 
lecţiei: să fie atenţi la folosirea materialelor, 
să respecte tehnicile şi etapele de lucru şi să 
lucreze ordonat şi îngrijit. 

 Explicația  Frontal Observarea 
sistematică 
a elevilor 



 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
învățării 
25 min. 
 
a) Instructajul și 
demonstrația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVAP 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR  
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezentarea modelului 
Se prezintă planşa model. Se va realiza 
descrierea acesteia cu ajutorul elevilor. 
- Ce observaţi? (Un peisaj gol de primăvară 
şi o rândunică, un fluturaş şi un ghiocel). Ce 
credeţi că trebuie să facem cu acestea? (Să le 
asamblăm pentru a crea un frumos peisaj de 
primăvară.) 
 Identificarea materialului 

didactic necesar 
Se va cere elevilor să precizeze, orientându-
se după planşa model, materialele necesare 
pentru realizarea lucrării.  
- Ce materiale s-au folosit în realizarea 
acestor lucrări? (carton, fire tăiate, hârtie 
mototolită și hârtie ruptă) 

• Explicarea şi demonstrarea  
modului de lucru 
Se vor pune în practică tehnicile de lucru 
adecvate. Se va demonstra frontal. În acelaşi 
timp se realizează instructajul necesar. 
- Ce tehnici de lucru au fost aplicate? 
(decuparea după contur, lipirea, tăierea 
firelor, mototolirea și ruperea hârtiei,  
asamblarea.) 
- De ce instrumente avem nevoie? (foarfece, 
lipici) 
 
 Exerciţii pentru încălzirea  

muşchilor mâinilor 
Înainte de a se trece la realizarea propriu-
zisă a lucrării, se vor efectua exerciţii pentru 
încălzirea musculaturii mici a mâinilor. 
Mâinile eu le rotesc, 

 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Observaţia 
Demonstra-
ţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planșă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza 
răspunsuri-
lor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
a elevilor 
 
Analiza 
răspunsuri-
lor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) Realizarea 
lucrării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM 
3.1 

Ploaia bate ne-ncetat, 
Vârful degetelor bat, 
Iar apoi le răsfirăm 
Şi la un pian cântăm. 
 Momentul de executare a  

lucrării 
•Se formează 3 grupe, fiecare grupă având 
sarcină de lucru diferit. Se prezintă etapele 
de lucru iar elevii sunt atenţi pentru a şi le 
însuşi. 
Grupa rândunelelor   
●realizarea rândunicii: - decuparea după  
contur; 
        - ruperea liberă și lipirea hârtiei 
Grupa fluturaşilor   
●realizarea fluturaşului:- decupare după 
contur; 
        - tăierea şi lipirea firelor 
Grupa ghioceilor 
●realizarea ghiocelului:- decupare după 
contur; 
        - mototolirea şi lipirea hârtiei 
 
Se va cere elevilor să realizeze lucrarea 
ţinând seama de explicaţiile primite. Pe 
parcursul efectuării lucrărilor, elevii care 
întâmpină dificultăţi vor fi ajutaţi şi 
încurajaţi. 
•Activitatea se desfăşoară pe fond muzical, 
astfel încât elevii să lucreze relaxat şi cu 
plăcere. 
•Se vor face pauze pentru exerciţii de 
relaxare a mâinilor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
practic 
 
Munca 
independen-
tă 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecusoane, 
hârtie, fire 
textile, 
lipici, 
foarfece, 
CD cu fond 
muzical  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proba 
practică 
 
Observarea 
executării 
lucrărilor 
 
 
 
 
 
 



 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 

Analiza 
produselor 
activității 
3 min.  
 
 
 
 
 
Activități în 
completare 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri și 
concluzii 
1 min. 
 

Fiecare grupă asamblează pe planşa model 
lucrările realizate. Se va realiza Turul 
galeriei pe rând, şi vor fi analizate, critic şi 
autocritic, după următoarele criterii: 
- corectitudinea execuţiei, respectarea 
etapelor de lucru; 
- aspectul estetic; 
- gradul de finalitate. 
 
Joc didactic: Ghici despre cine este vorba? 
(prezentarea unor ghicitori despre plante și 
animale) 
Interpretarea unor cântece învățate 
 
 
 
 
 
Se realizează igienizarea spaţiului de lucru. 
Se vor face aprecieri asupra întregii activităţi 
a elevilor pe parcursul lecției şi asupra 
esteticii lucrărilor. 
Toate grupele vor primi câte o diplomă ca 
răsplată a muncii depuse. 
Se va intona un cântecel despre primăvară. 

 
O2 
O3 
O4 

Conversaţia  
Explicaţia 
 
 
Turul 
galeriei 
 
 
 
 
Jocul 
didactic 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 

Produsul 
final 
 
 
 
 
 
 
 
Ghicitori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplome  

Colectiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  

Interevalu-
are 
Autoevalu-
are 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
a elevilor 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

 
  



 

500. ACUM, NOI SUNTEM SCRIITORII … 
POVESTEA CĂRŢII LITERELOR ÎN DOAR CÂŢIVA PAŞI 

 
Profesor pentru învăţământul primar, Găvăneanu Aurelia 

Şcoala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău 
 
       Motto: Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 
găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane 
la întregul ei potenţial. (Pera Novacovici) 
 
 Oamenii se nasc cu înzestrări diferite, mai generoase ori mai sărace. Zestrea ereditară poate 
prescrie limita superioară până la care poate ajunge individul în cursul vieţii sale, dar nu asigură şi 
atingerea acestui vârf. Discrepanţa dintre capacitatea creativă înnăscută şi performanţele creative ale 
unui elev poate fi atenuată printr-o educaţie bine orientată, de la o învăţare necreativă la o învăţare 
creativă. Scopul oricărei educaţii creative este acela de a da elevului posibilitatea să folosească din 
plin întregul său potenţial. 
Specialiştii domeniului afirmă că nu este niciodată prea devreme pentru a începe educarea 
creativităţii copiilor.  
Copiilor le face o deosebită plăcere să asculte poveşti, să viseze cu ochii deschişi în timp ce 
povestea-şi ţese magia şi-şi descoperă tainele. Dar ei nu sunt doar amatori de ascultat poveşti, ci le 
place să creeze diferite scenarii, să-şi imagineze tot felul de personaje pe care noi, adulţii, nu 
întotdeauna le înţelegem. 
 Copiii, fiind înzestraţi cu un potenţial creativ uriaş, aceştia trebuie stimulaţi să-l cultive. 
Copiii creativi de astăzi vor fi adulţii creativi de mâine, flexibili în gândire, cu idei inovatoare: 
Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea noastră poate concepe şi crede 
cu adevărat, poate să şi obţină. (Legea creativităţii Peter Arnold) 
De aceea, în speranţa că feţele Ştrumfilor mei se vor lumina de fiecare dată, dar şi mintea acestora, 
şi că voi putea evita, pe cât posibil, plicitiseala, rutina searbădă a învăţării unor cunoştinţe rigide, 
aride, am decis ca, la Clasa pregătitoare, să desfăşor periodic, ca activitate în completare la 
disciplina Comunicare în limba româna, un exerciţiu-joc care se numeşte Literele buclucaşe. Am 
ales ca acest joc să fie un melanj între activitatea practică de decupat, asamblat, lipit şi desen. 
Pornind de la o coală de hârtie, culori, diferite şabloane / elemente ajutătoare, a început să prindă 
contur o poveste minunată, cu gust de banană şi îngheţată. 
 Este Povestea literelor năzdrăvane care, în mânuţele zglobiilor şi năstruşnicilor Ştrumfi, din 
simple semne, parcă fără rost, s-au transformat în adevărate personaje de poveste. Ce ţi-e şi cu 
literele astea !!!! Când nu te aştepţi, te pot teleporta la mii de kilometri depărtare de destinaţia 
stabilită … Astfel că, nu de puţine ori, elevii mei au avut revelaţia subită … cum că A vine de la 
ALIGATOR şi nu numai de la AC, AŢĂ … sau, dacă pe vremuri, când eu eram de vârsta lor, ştiam 
foarte bine că M vine de la MAMA … ei bine… m-am hotărât să schimb tradiţia. Aşa că, la noi la 
clasă, M vine de la MAIMUŢĂ, R de la ROBOT, C de la CRAB … şi povestea continuă. Cartea 
literelor se umple cu fiecare săptămână care trece, lucrările relizate fiind nu numai cu subiect 
impus, dar şi la alegere, în funcţie de imaginaţia fiecăruia: astfel că N s-a transformat într-o focă 
jucăuşă, într-un şarpe veninos ori într-o mâţă zburlită; I a devenit un tobogan alunecos sau piciorul 
unei mese. 
 Consider că, prin acest gen de activităţi stimulăm nu numai imaginaţia şi creativitatea 
copiilor, dar se şi asigură un climat favorabil pentru o însuşire mai rapidă şi temeinică a literelor 
predate, interesul pentru activitatea ludică declanşând un efort susţinut şi transformând literele în 
prieteni apropiaţi. Numai cunoscând toate literele, copiii vor ajunge să înţeleagă că, cu ajutorul 
acestora, vor putea scrie şi să citească şi … de ce nu … să fie ei înşişi scriitori şi să afirme cu 
mândrie într-o zi Astăzi noi am fost scriitori!            

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Arnold


 

                    

                                                      
 
 

501. PROIECTUL EDUCAȚIONAL ,,CULOARE ȘI CUVÂNTˮ 
 

Prof. înv. primar Corbeanu Gabriela 
Școala Gimnazială,, Manolache Costache Epureanuˮ Bârlad 

 
 Proiectul educațional ,, Culoare și cuvântˮ derulat în anul școlar 2016-2017 și-a propus crearea 
unor situații de interrelaționare, de dezvoltare a încrederii în sine, a respectului pentru propria 
persoană și față de semeni, de acceptare și de integrare în grupul social. Prin  jocuri, concursuri și 
diferite activități copiii devin  conștienți de lumea în care trăiesc, iau contact sau dobândesc 
informații despre mediul înconjurător. 
Acest parteneriat educațional urmărește atingerea unor obiective prin activități care implică 
formarea și dezvoltarea la copii a abilităților necesare activităților cotidiene, socializarea și 
respectarea normelor de conduită morală. Educarea gustului artistic, a sensibilității estetice a 
elevilor contribuie la formarea unei personalități echilibrate, ce va cultiva relații bazate pe 
sentimente umane, pe principii de etică, estetică și echitate la locul de muncă. 
 Pentru realizarea obiectivelor propuse am pornit de la premisa că, prin jocuri și activități 
cultural – artistice, civice și de informare, pe copii îi putem îndruma mai ușor și într-un mod plăcut 
la acțiuni care să satisfacă nevoia de comunicare și afirmare, de adaptare la societatea modernă. 
 Scopul proiectului educațional a urmărit implicarea elevilor în realizarea unor activități care 
să stimuleze creativitatea, să dezvolte încrederea în propriile forțe, să accepte gânduri, atitudini ale 
celorlalți, dezvoltând relații interpersonale cu elevi de la alte școli, grădinițe. Formarea 
deprinderilor de socializare prin antrenarea elevilor din cele trei instituții la acțiuni de integrare, de 
dezvoltare a sentimentului de prietenie prin activități directe și indirecte ce vor duce la formarea 
unor personalităli puternice.  
  Obiective : 
 Integrarea copiilor din medii sociale diferite; 
 Sprijinirea copiilor, dezvoltarea deprinderilor de socializare prin joc; 
 Cunoașterea unor instituții în care învață și se dezvoltă alți copii; 
 Dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echipă; 
 Dezvoltarea simțului civic și al solidarității sociale ca trăsătură de caracter; 
 Conștientizarea, dezvoltarea afectivității de grup, ca suport a prieteniei și educarea atitudinii 

de tolereanță între semeni; 
 Abilitatea cadrelor didactice de forma și dezvolta un mediu educațional favorabil care să 

motiveze elevii în procesul instructiv- educativ; 
 Atragerea elevilor și părinților în activități cu caracter extracurricular. 



 

Partenerii proiectului au fost elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială ,, Manolache 
Costache  Epureanu ˮ Bârlad, Școala Gimnazială ,, Episcop Iacov Antonoviciˮ Bârlad, preșcolarii 
de la Grădinița cu Program Prelungit „ Radă de soare” Bârlad. 
 
 Calendarul activității: 

1. Lansarea proiectului- octombrie 2016 
2. ,,Rapsodii de toamnăˮ- noiembrie 2016 
3. ,,Micii artiștiˮ- decembrie 2016 
4. ,, Culorile primăveriiˮ- martie 2017 
5. ,, Pământul ne vorbeșteˮ- aprilie 2017 
6. ,, Prietenii mei, copiiiˮ- mai 2017 
7. Monitorizare, evaluare, diseminare- iunie 2017. 

Implementarea proiectului a avut ca rezultate așteptate: creșterea interesului  elevilor pentru 
activitățile extracurriculare și atragerea lor în acțiuni care au drept urmare ocuparea timpului liber 
într-un mod plăcut și sănătos, oferindu-le posibilitatea de a se afirma, de a relaționa cu alți copii din 
medii sociale și de viață diferite. De asemenea s-a urmărit crearea unui climat plăcut, vesel, primitor 
utilizând mareriale realizate de elevi la pavoazarea holurilor, astfel încât să creeze o atmosferă cât 
mai plăcută în școală. 
 Obiectivele proiectului au fost atinse și au urmărit, prin activitățile desfășurate, formarea la 
elevi a abilităților specifice socializării, a respectării unor principii morale de bază, de cunoaștere a 
valorilor culturale și de protejare a mediului înconjurător. Elevii și cadrele didactice din echipa de 
proiect s-au implicat activ în desfășurarea activităților propuse în cadrul proiectului. 
 Acest proiect educațional a reprezentat o oportunitate remarcabilă de a-i atrage pe elevi în 
activități creative, atractive și educative. Astfel, elevii au legat prietenii, au putut să-și manifeste 
spiritul artistic și creativ prin realizarea unor materiale ce au fost valorizate și publicate în revita 
proiectului. 
 
 

 
  

       
 
  



 

502. „PEISAJ DE PRIMĂVARĂ” 
 

prof. înv. primar :Sîngiorzan Saveta-Maria 
Școala Profesională „Florian Porcius” Rodna, loc. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud 

 
PROIECT DIDACTIC 
 
DATA:24.05.2017 
CLASA: I  B 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială „ Florian Porcius” Rodna 
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice 
UNITATEA TEMATICĂ: Ne jucăm împreună cu prietenii! 
SUBIECTUL LECŢIEI: ,, PEISAJ  DE   PRIMĂVARĂ” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi 
Activitate integrată: 
 Arte vizuale şi abilităţi practice 
 Comunicare în limba română 
 Matematică şi explorarea mediului 
 Dezvoltare personală 
 Muzică şi mişcare 

 
COMPETENŢE GENERALE : 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare; 
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse; 

 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
AVAP 
 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
 2.1 Identificarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut; 
 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 
 
CLR  -  1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite; 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  



 

 
DP -      3.1. Identificarea unor de sarcini de lucru simple în contexte variate 
MM   -  2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
            O1 : să coloreze şi să decupeze corect elementele componente ale lucrării  ; 
            O2:să decoreze cât mai original lucrările confecţionate; 
            O3: să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a explicaţiilor primite; 
             O4 : să prezinte cel puţin douã caracteristici ale anotimpului primăvara; 
             O5 :  sã reproducã în grup cântecul “Primăvara ”. 
 
        STRATEGII DE EVALUARE: 
1.METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia,ciorchinele,  turul galeriei. 
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: lucrarea model , planşă cu etapele de lucru ,carton,  foarfece  , lipici , creioane colorate,  copaci, flori, fluturi, 
rândunele, buburuze .  
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe   . 
 
      EVALUARE: 
1.METODE: observarea sistematică; 
2.FORME DE EVALUARE: evaluarea orala ,turul galeriei; 
3.INSTRUMENTE DE EVALUARE: aprecieri verbale, chestionarea, stimulente; 
 
 
  DESFASURAREA LECTIEI 
 

Etape/  
Secven 
țele activită 
ții 

Timp 
 
alocat 

Ob 
op. 
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educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
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e 

Forme de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Instrumente  

1.Moment 
organizator
ic 

1 min.    Aerisirea sălii de 
clasă; 
  Pregătirea materialelor 
necesare. 
  Elevii vor fi împărţiţi  
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 Frontal 
 

Evaluarea 
continua 
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în 5 grupe .  
  Distribuirea 
materialelor necesare 
elevilor 

2.Captarea 
atentiei 

5 min.  
O4 
 
O5 
 
 

Impreuna cu elevii 
completez la plansa  
,, Ciorchinele,, pentru 
cuvantul ,,Primavara,,  
( anexa 1 ). 
Se interpreteaza 
cantecul ,,Primavara!,, 

Conversati
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sistematica 
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O5 

Deoarece zana 
Primaverii este aici si 
ati reusit sa-i readuceti 
frumusetea si la ora de 
matematica acum e 
timpul sa realizati voi 
un peisaj de 
primavara.Astfel la 
activitatea de astazi as 
dori sa aducem o parte 
din frumusetea naturii 
aici, in clasa, prin 
intermediul lucrarilor pe 
care le vom realiza, si 
anume, o compozitie 
folosind diverse tehnici 
de prelucrare a hartiei 
 ( decupare, lipire ) cu 
titlul ,, Peisaj de 
primavara.,, 
Le prezint elevilor tema 
lucrarii de astazi ,, 
Peisaj de primavara,, si 
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de asemenea obiectivele 
operationale intr-o 
forma accesibila lor.  
 

4.Dirijarea 
invatarii 

20 
min. 
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a) Intuirea 
materialelor si 
prezentarea lucrarii 
model 
  Se va intui materialul 
de pe mese: coală 
carton ,  fişe de colorat 
 (flori , fluturi, 
rândunele, copaci) , 
foarfece, lipici.  
Se prezintă lucrarea 
model . 
b) Explicarea şi 
demonstrarea modului 
de lucru 
Explic şi demonstrez 
etapele de realizare a 
lucrării – PEISAJ DE 
PRIMĂVARĂ , 
procedeele de lucru , 
precum şi criteriile pe 
baza cărora se va realiza 
evaluarea lucrărilor 
elevilor. (Anexa 2) 
c)Executarea lucrării 
de către elevi 
  Se fac exerciții pentru 
încălzirea mușchilor 
mici ai mâinilor. 
’’Umerii îi vom mişca 
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O5 

  Spatele vom îndrepta 
Degetele-mi sunt petale 
Se deschid ca la o floare 
Vântul bate ne-ncetat 
Vârful degetelor bat 
Iar apoi le răsfirăm 
Şi la pian noi cântăm . 
Lebedele-n jur privesc , 
Mâinile mi le rotesc 
Morişca o învârtesc 
Şi la lucru eu pornesc. 
’’ 
  Se trece apoi la 
realizarea propriu-zisă a 
modelului.Urez spor la 
lucru copiilor. 
  Solicit elevilor sa 
lucreze in grupe de cate 
patru. 
  Pe parcursul acestui 
moment indrum, 
corectez, incurajez, 
atentionez. 
  Intervin atunci când 
elevii au nevoie de 
ajutor/sprijin.  
Se urmăreşte 
capacitatea elevilor de a 
folosi corect materialele 
necesare şi de a respecta 
etapele de lucru. 
  Pe masura ce lucrarile 
sunt gata se vor aseza in 
fata clasei si se vor 
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evalua printr-un tur al 
galeriei,apreciind 
obiectiv produsele 
confectionate. 

 

5.Activitate 
recreativa 

15 
min. 

   Cantecele insotite de 
imagini PPT. 

Conversati
a 
 

Laptop 
Imagini 
 

  Observarea 
curenta 

 

6. 
Incheierea 
activitatii 

7 min.    Fac aprecieri generale 
şi individuale asupra 
modului de participare 
al elevilor la lecţie şi a 
colaborării în cadrul 
grupelor. Elevii vor fi 
recompensaţi prin 
calificative şi o diplomă 
de la Zâna Primăvară. 

Conversati
a 
 

Lucrarile 
copiilor 
 

Frontal 
 

Turul 
galeriei 

Observarea 
curenta 

Aprecieri 
verbale 

 
       Etapele de realizare a lucrărilor : 
1. Colorarea copacului,  florilor, fluturaşilor, rândunelelor , narciselor, ghioceilor. 
2. Decuparea după conturul desenat.  
     3. Asamblarea  elementelor decupate pe suportul de hârtie . 
     4. Lipirea elementelor într-o formă proprie pe planşa suport . 
5. Finisarea lucrării . 
 
Criterii de evaluare a lucrărilor elevilor : 
1.Respectarea  etapelor de lucru corespunzătoare lucrării propuse ( decupare după contur , asamblare , lipire  ) 
2.  Realizarea  integrală a lucrării 
3. Corectitudinea execuţiei 
4. Originalitatea lucrării 
 
  



 

 
503. PROIECT DIDACTIC – „O CĂLĂTORIE PRINTRE STELE” 

 
Prof. înv. primar Ghețea Maria 

Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 
 
DATA:  
ŞCOALA: LICEUL TEORETIC, ORASUL AZUGA 
CLASA:aII -a 
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Ghetea Maria 
ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare 
DISCIPLINA : Comunicare în limba română  
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Ploaia de stele” 
FORMA DE REALIZARE : activitate integratǎ 
SUBIECTUL LECTIEI : ”CĂLĂTOR PRINTRE STELE”  
 TIPUL ACTIVITǍŢII : consolidare 
ALTE DISCILINE IMPLICATE:  Muzică şi mişcare , Arte vizuale şi abilităţi practice                  
  DURATA : 45 min  
Competenţe specifice: 

• Comunicare în limba română: 
1.1  Identificarea semnificaţiei  unui mesaj oral din texte accesibile variate; 
2.1.   Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;  
3.1   Participarea cu interes la dialoguri, în diferite context de comunicare; 
3.1   Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 
4.1 Scrierea unor mesaje, în diverse context de comunicare 
• Muzică şi mişcare: 
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv. 

• Arte vizuale şi abilităţi practice: 
        2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 
kinestezică.  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• O1- să citească corect, conştient şi fluent propoziţiile- textul; 
• O2- să folosească corect ortogramele în diferite contexte; 
• O3- să identifice antonimele si sinonimele cuvintelor date; 



 

• O4 -să alcătuiască enunțuri folosind  anumite cuvintele ; 
• O5-să formuleze un bilet respectând cerințele de redactare ale acestuia; 
• O6- să completeze corect propoziții lacunare cu ortogramele potrivite; 

 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee :conversaţia,  observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia,  metoda cadranelor. 
           Resurse materiale:  -  demonstrativ- planşa cu plenete, calculator, combina muzicala  
                                            -  distributiv- caiet de lucru, manual, fişe de lucru. 
          Forme de organizare : frontală, individuală, pe echipe. 
Bibliografie:  
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMANǍ- CLASA a II-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
Manualul- COMUNICARE IN LIMBA ROMANA- Mirela Mihaescu, Stefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel 
Andreescu, Livia; Ilie, Eugenia, Comunicare în limba română, Diana: Piteşti, 2011 
 
      Pârâială, Viorica; Pârâială, Dumitru, Activităţi în completarea programului din ciclul primar, Euristica: Iaşi, 2004 
Stoian Cristescu, Florentina, Alfabetizarea emoţională, Premier: Ploieşti, 2004 
*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Bucureşti, 2012 
 
b) surse virtuale: 

• https://www.google.ro/search?q=personaje+din+povesti+de+colorat&hl=ro&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5xShU
PJtyNnhBMy7gKgE&ved=0CBwQsAQ&biw=1016&bih=628 

• http://e-povesti.ro/planse_de_colorat 
• http://www.educatiecopii.ro/portal-educatie-copii/educatie-copii/imagini-de-colorat/coloreaza-personaje-din-povesti.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ro/search?q=personaje+din+povesti+de+colorat&hl=ro&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5xShUPJtyNnhBMy7gKgE&ved=0CBwQsAQ&biw=1016&bih=628
https://www.google.ro/search?q=personaje+din+povesti+de+colorat&hl=ro&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5xShUPJtyNnhBMy7gKgE&ved=0CBwQsAQ&biw=1016&bih=628
http://e-povesti.ro/planse_de_colorat
http://www.educatiecopii.ro/portal-educatie-copii/educatie-copii/imagini-de-colorat/coloreaza-personaje-din-povesti.html


 

DEMERS DIDACTIC 
 

 
EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

O
B. 
 

 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 
STRATEGII DIDACTICE 

 
EVALUARE  

Metode si 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forme de 
organizare 

Organizarea 
activităţii 

 Pregătirea mobilierului, a materialelor şi 
organizarea copiilor pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 

Conversaţia 
Explicaţia 
Observaţia 
 

Fişe de 
lucru, 
Planşa 
Calculator 
Combina 
audio 

Frontală Observare directă 
a copiilor 

 
 
Verificarea temei 
pentru acasă  

  
Se verifică  cantitativ şi calitativ (selectiv) tema 
pentru acasă. 
 

 
 
Conversaţia 
Observarea 
Explicaţia 

 
Caiete  

 
Frontal 
 
Individual 

 
Observare directă 

 
Captarea atenţiei 
    
 
 
 
 
 
 
Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

 
 
 
  
 
 
 
O 1 

 

 

 

 

 

Elevii vor descifra un aritmogrif si vor obtine pe 
verticala cuvântul ” SOARE”. (ANEXA 1) 
Ei vor primi invitatia de a călători printre stele cu 
racheta.  
 
Se anunta tema zilei : ”Călător printre stele”. 
In călătoria lor elevii vor întâmpina diverse 
obstacole, pe care le vor depăși lucrând în echipă la 
rezolvarea cerințelor.  
 
 Se vor scrie titlul și data la tablă de către 
propunătoare, iar elevii pe caiete. 

 
Explicaţia 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Conversaţia 
 

 
 
 
Planşa cu 
aritmogrifu
l 
 

Frontală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

 
Observarea 
comportamentu-
lui iniţial 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 

Dirijarea 
învăţării 
 

 
 
 

Soarele va oferi fiecarei echipe câte un fragment 
din lecțiile învățate ,iar elevii trebuie să recunoască 
titlul lecției. (ANEXA 2) 

 
Conversaţia 
 

 
Planșa cu 
Soarele 

 
Frontală 
 

 
Observare 
sistematică 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiecare răspuns corect va aduce o recompensă  
( câte un soare). 
Se interpretează prima strofă din cântecul ”Sistemul 
Solar” : 
Soarele stea se învârtea 
Sus în Cosmosul cel rece 
Si pentru că se plictisea 
El o planetă își chema : 
MERCUR 
Obstacolul propus de Mercur are următoarea 
cerință : 
Unește cuvintele din coloana A cu cele 
corespunzătoare din coloana B, iar cuvântul fară 
corespondent va fi folosit intr-o propoziție 
(ANEXA 3) 
Rezolvarea cerințelor va aduce fiecărei echipe 
recompense (steluțe și planete). 
Se interpretează a treia stofă din cântecul  Sistemul 
Solar : 
Mercur cel mic se tot rotea 
Pe lângă imensul Soare 
Și pentru că el nu se juca 
Altă planetă își chema : VENUS 
Planeta Venus ii invita pe elevi să joace jocul ” Eu 
sunt ca tine/ eu sunt diferit ” 
In buzunărașul planetei vor găsi cartonașe pe care 
sunt scrise cuvinte cărora le vor găsi antonime și 
sinonime.(ANEXA 4) 
Se interpreteaza următoarea strofă din cântec : 
Venus ardea și se rotea 
Cu Mercur pe lângă Soare 
Și pentru că nu îi plăcea 
Planeta albastră el chema : 
PĂMÂNT 

Explicaţia  
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
Cântarea vocală 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 Explicaţia 
 
 
 
 
Cântarea vocală 
 
 

 
 
 
 
Bilețele cu 
fragmente 
din texte 
 
 
 
 
 
 
 
Planșa cu 
Mercur 
 
 
Powerpoint 
 
 
 
 
Caiet 
dictando 
 
 
 
Steluțe și 
planete 
 
 
Jetoane 
rosii si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 

 
Aprecieri  
verbale 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
 
 
 



 

 
                                                                                        ANEXA 2. 
 
”Toma o zări în librărie, pe Ștefana. Vânzătoarea a scos dintr-o cutie un glob, apoi i-a dat dintr-un sertar ,un suport. 

- Cum te joci cu această jucărie? zise Toma. 
Fetița râse: 

- Nu e jucărie! E globul pământesc!” 
 
( Globul pământesc) 
 
”Într-o seară, lui Roșu-de-Soare i se făcu dor de fratele său și porni in căutarea sa. Îl însoțea un prieten credincios, Luceafărul-de- Ziuă. Au ajuns în 
împărăția hărăzită vițuitoarelor din povești.” 
 
( Roșu-de-Soare și Galben–de-Lună) 
 
” Stele, stele și iar stele 

 
 
 
Obţinerea 
performanţei 

O
1 
 
 
 
 
O
5 

Fiecare elev va primi de la  Planeta Pământ câte 
două jetone (  verde și roșu) şi se propune un joc : 
atunci când învăţătoarea va citi o propoziţie care va 
conţine cuvântul sa vor ridica jetonul verde, iar 
atunci când va citi o propoziţie care va conţine 
cuvântul s-a vor ridica jetonul roşu. (Anexa 5)  
 Formulati un bilet către soare prin care  anunțați 
Soarele că ati ajuns cu bine pe Pământ. 

 
 
 
Demonstratia 
 
Explicatia 
 
 Exercitiul 

verzi 
 
 
Caiete 
dictando 
 
Steluțe și 
planeta 
Pământ 

 
 
 
 
 
Individual 
 
 

Aprecieri verbale 
 
 
Observarea 
sistematica 
Evaluarea orala si 
curenta 
 
 

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 
 

O
2 
O
6 
O
4 

Elevii  vor primi o fişă de lucru pe care o vor 
rezolva individual (ANEXA 6) 
Se transmite elevilor tema pentru acasă. 
Din manual de la pag. 50 ex. 1,2 și 4. 

Explicatia 
 Metoda 
cadranelor 
 
Exerciţiul 

 
Fişa de 
lucru 

 
Individual 
 
 

Evaluare scrisă 
 
 

 
Încheierea  
Lecţiei 

 
 

Se va face evaluarea  prin aprecieri verbale asupra 
modului de desfăsurare a activităţii . 

 
Conversaţia 
 

 Frontal 
 
 

Evaluare frontala 
 
Aprecieri verbale. 



 

S-au întins precum păsatul, 
Albe și strălucitoare, 
Au acoperit înaltul” 
(Soarele somnoros) 
                                                                                              ANEXA 3 
 
 Unește cuvintele din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B, iar cuvântul fară corespondent va fi folosit intr-o propoziție 
 
A                                                                                                  B 
 
Dintr-un                                                                                   galaxie 
                                                                      
Într-un                                                                                      satelit 
 
Într-o                                                                                        atlas 
 
Dintr-o                                     
                                                                                      ANEXA 4 
 
”EU SUNT CA TINE”                                              ” EU SUNT DIFERIT” 
 
au făptuit=                                                                       mare 
 
larmă=                                                                              zi 
 
veste=                                                                               aproape 
 
                                                                                      ANEXA 5 
 
S-au îmbrățișat, apoi s-a dus fiecare în lumea lui. I se făcu dor de fratele său și porni în căutarea sa pe jos sau cu trăsura. 
 
Sau te scoli ca să fii primul, 
Sau ti-o ia înainte Omul. 
 



 

                                                                                                 ANEXA 6 
    
                                                                                                  Fișă de lucru 
 

1. Completează: 
…………………… zi Toma……… apropiat de vitrină și a văzut 
…………… colț o minge…………..un glob. 
 
 
(s-a, într-un,  sau, într-o) 
 
 

2. Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul ”astronaut”. 

 
3. Descifrează mesajul trimis de steluță: 

Săpăstrămplanetanoastrăcurată! 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desenează planeta preferată 

 
 
  



 

 
504. CARACTERUL  INTERDISCIPLINAR AL EXCURSIEI 

 
Prof. înv. primar Vişan Ileana 

Şcoala Gimnazială ,, Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu’’, Buzău 
 

Prin educaţie se înţelege, ansamblul de acţiuni desfăşurate în mod deliberat, în vederea 
transmiterii şi formării, la noile generaţii, a experienţei de muncă şi de viaţă, a cunoştinţelor, 
deprinderilor, comportamentelor şi valorilor acumulate de omenire până la acel moment,iar, pe de 
altă parte, procesul prin care se formează, se dezvoltă şi se maturizează laturile fundamentale ale 
fiinţei umane: fizicul, psihicul, moralul, esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul. Educaţia constituie 
un proces prin care OMUL îşi dă seama de ceea ce este, ce nevoi are şi cum să acţioneze eficient 
pentru continua lui formare. 
 Fiecare persoană suportă influenţe educative multiple şi variate pe tot parcursul existenţei 
sale. Influenţele vin din partea familiei, şcolii a altor instituţii extraşcolare sau din mass-media, ele 
structurându-se în trei categorii : educaţie formală, nonformală şi incidental-informală. 
 Educaţia formală - constituie o perioadă de activitate intensivă, urmând cu precădere 
formarea elevului atât în ceea ce priveşte personalitatea cât şi din punctul de vedere al 
competenţelor profesionale. Ca o caracteristică a acestui tip de educaţie este aceea că, din raţiuni de 
ordin psihologic, ea se adresează copiilor şi elevilor aflaţi în dezvoltare, la care învăţarea trebuie să 
alterneze cu perioade de odihnă şi de vacanţe. 
 Educaţia nonformală - se referă la oricare activitate organizată în mod sistematic, 
creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare, specifice copiilor, cât şi 
adulţilor. În funcţie de vârstă şi interese, se elaborează programe variate, vizând obiective ale 
dezvoltării generale (ex. lărgirea orizontului de cultură),ori obiective specifice,precum cele de 
îmbogăţire a cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini speciale etc. 
 Prin natura şi specificul ei, educaţia nonformală atestă însuşiri proprii, precum: varietate şi 
flexibilitate,diferenţierea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracterul opţional sau facultativ al 
activităţilor, implicarea în actul organizării, în stabilirea obiectivelor, conţinuturilor etc., a 
persoanelor implicate. 
 În educaţia nonformală,din etapa şcolară, se pot diferenţia o serie de caracteristici proprii 
determinate de specificul conţinuturilor care, în general, urmăresc desfăşurarea unor activităţi cu 
caracter formativ, coordonate de cadre didactice, în colaborare cu părinţii, cu elevii şi cu organizaţii 
social-culturale (cercuri  pe discipline,competiţii culturale sau sportive, festivităţi tematice,vizite la 
muzee, excursii etc.), toate desfăşurate în scopul influenţării formative a participanţilor. 
 Excursia ca metodă de învăţământ asigură însuşirea cunoştinţelor, prin perceperea directă a 
obiectelor şi fenomenelor realizând calea dialectică a cunoaşterii: 
    -în excursii, elevii dobândesc cunoştinţe noi, studiază fenomenele şi obiectele în toată 
complexitatea lor, îşi precizează şi îşi fixează mai bine cunoştinţele căpătate în clasă, prin legarea 
teoriei de practică; 
 -în excursii se formează priceperi şi deprinderi de a observa fenomenele naturii şi ale vieţii 
social - economice şi,  prin intuiţie directă, cunoştinţele capătă un caracter realist, dezvăluind 
legăturile lor cauzale.      
 Excursiile contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, al  interesului pentru studiul 
geografiei, istoriei, literaturii române, botanicii, zoologiei, contribuie la lărgirea orizontului 
geografic al elevului, realizează legătura dintre teorie şi practică. 
 Excursiile sunt un deosebit prilej de cunoaştere a elevilor. În acest cadru, copilul sau tânărul 
se simte mai puţin încorsetat de anumite norme specifice şcolii sau familiei. De aceea, în excursii 
întâlnim mai multă voie bună şi o stare de relaxare,care permite manifestarea personalităţii sub o 
formă mult mai variată .Comportamentul este o latură a individului care apare pregnant în evidenţă 
cu prilejul excursiilor. Acum se cultivă relaţiile de grup, se dezvoltă spiritul de prietenie, de 



 

disciplină, se sudează legăturile între elevi şi nu de puţine ori, aceste legături se transformă în 
prietenii durabile. 

De-a lungul anilor am organizat multe excursii, cu fiecare generaţie de elevi şi de fiecare ne 
amintim cu plăcere. Cum să poţi uita ochii copiilor care strălucesc de bucurie, la auzul acestei veşti? 
Cum să poţi uita glasurile nerăbdătoare care îţi puneau zeci de întrebări în acelaşi timp? ,,Unde 
mergem?’’,  ,,Când vom pleca?’’, ,,Ce avem de văzut?’’, sunt doar câteva din curiozităţile lor legate 
de acest subiect. 
 Cu elevii clasei a IV-a am  realizat o excursie cu tema: ,,LA DRUM, PE URMELE 
TRECUTULUI” 
 
Capacitatea vizată :*Investigarea şi interpretarea faptelor istorice pe baza diverselor  
                                mărturii  istorice ; 
                                *Observarea,descrierea şi relaţionarea elementelor de mediu 
                                     geografic ;    
Obiectivul principal : Evaluarea cunoştinţelor referitoare la domnia lui Ştefan cel Mare 
                                    printr-o abordare interdisciplinară. Discipline vizate : istorie, geo- 
                                    grafie, literatura română, educaţie plastică. 
 Traseul variat le-a oferit elevilor posibilitatea să abordeze o multitudine de proble- 
me . Colectivul de elevi a fost împărţit în echipe,în funcţie de preferinţe, interese, abilităţi, 
fiecare echipă având câte un lider, care s-a ocupat de centralizarea, stocarea datelor şi a 
informaţiilor referitoare la elementele de mediu şi la domnia lui Stefan cel Mare . 
 Cu mult timp înainte echipele au avut ca sarcină asigurarea documentării ,astfel: 
*Istoricii—Întocmirea unei hărţi cu principalele puncte istorice. Pentru aceasta elevii au studiat 
hărţi,atlase istorice,au stabilit toate obiectivele turistice pe care le vor vizita ,au colecţionat imagini 
cu mănăstiri ctitorite de Ştefan cel Mare . 
*Geografii—Realizarea unei hărţi unde vor evidenţia formele de relief, care vor fi întâlnite şi 
descrierea traseului din punct de vedere al condiţiilor geografice. 
*Poeţii—Au avut de realizat o listă de lecturi suplimentare,fişe de lectură, scurte caracterizări ale 
domnitorului,pe care le găsesc în literatura de specialitate. 
*PICTORII—Au desenat costume de epocă, colaje , peisaje . 
 În activităţi speciale , fiecare grupă a prezentat informaţiile aflate. Pentru documentare,ei au 
mers la Biblioteca judeţeană,la Muzeul judeţean de istorie,s-au întâlnit după ore şi au centralizat 
materialul informativ adunat. 
 Permanent am urmărit, am ajutat,am intervenit ori de câte ori a fost nevoie, dar nu am oferit 
soluţii. În această perioadă elevii au făcut cunoştinţă cu figura lui Ştefan aureolată de legendă în 
,,Apus de soare”, ,,Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia”, ,,Mama lui Ştefan cel Mare”,dar şi cu scrierile cu 
caracter literar ale marilor scriitori :Al. Vlahuţă, Alecu Russo, C. Hogaş. Elevii au avut la dispoziţie 
ghiduri, atlase istorice, geografice, botanice,iar cu această ocazie şi-au completat şi biblioteca 
personală. 
 .Rezultatul:*munca în grup a creat condiţii prielnice dezvoltării spiritului de echipă, de 
colaborare şi cooperare între elevi.*o foarte bună documentare care i-a ajutat să conştientizeze pe 
tot parcursul excursiei frumuseţea peisajului, importanţa obiectivelor turistice vizitate .Această 
pregătire a avut rolul de a stârni interesul,curiozitatea în rândul elevilor pentru ca deplasarea să fie 
atractivă,plăcută şi utilă. 
 Pe tot parcursul traseului elevii au fotografiat peisajul, munţii, lacul de acumulare, 
mănăstirile vizitate,casa memorială I. Creangă,chiar şi pe ghidul care,ne-a încântat cu dulcele grai 
al moldovenilor. 
 O altă preocupare a lor a fost aceea de a achiziţiona pliante,vederi,broşuri editate de muzee, 
instrumente populare de suflat,vase de ceramică,broderii. 
 Pe parcursul zilei au găsit şi timp pentru joacă, iar energia de care au dat dovadă a fost 
debordantă . 



 

 Din această excursie s-au întors cu mulţumirea pe care le-o dă o zi trăită frumos, că au văzut 
pe viu o părticică din ţară, o Românie pitorească, cum o numeşte AL. Vlahuţă. Au observat că 
Moldova lui Ştefan,Creangă,Sadoveanu,a noastră acum, este încărcată de legendă şi istorie şi că 
într-o ţară aşa de frumoasă,c-un trecut aşa de glorios,în mijlocul unui popor atât de deştept, cum să 
nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să  nu-ţi ridici fruntea ca falnicii strămoşi de 
odinioară, mândru că poţi spune :<<Sunt român!>> 
 Întorşi la şcoală au completat mapa documentară cu informaţiile culese şi au realizat o 
compunere în care au rememorat:locuri,peisaje,întâmplări,sentimente,gânduri. 
Ce lucru mai bun i se poate întâmpla unui cadru didactic,decât acela de a citi într-o compunere  
,,…..priveam peisajul şi mi-au dat lacrimile de atâta frumuseţe”, ,,era atâta frumuseţe, încât nu o 
puteam cuprinde cu ochii”,sau ,,am simţit un fior în tot corpul” . 
 Se cuvine să subliniez că există suficiente argumente să acordăm atenţie organizării 
excursiilor, pentru că, acestea sunt forme de învăţare (mai relaxante) în multitudinea de informaţii. 
  
Bibliografie: 
Bărduţă Vasile – Valenţe formative ale educaţiei, Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea,2002. 
                                Pag.  66 –70. 
Dumitru Stoica – Metodica predării geografiei, E.D.P., Bucureşti, 1980. pag. 46 –50. 
Handoca Mircea – Excursia literară, E.D.P., Bucureşti, 1971. pag. 179 –185. 
Giurcăneanu Claudiu – Îndrumător metodic pentru organizarea activităţilor turistice cu  
                                           elevii, E.D.P., Bucureşti, 1983. pag.  60 –72. 
 
  



 

 
505. PROIECT DIDACTIC „PĂMÂNTUL-O PLANETĂ ÎN UNIVERS” 

 
Prof. înv. primar Lazăr Raluca Maria  

Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 
 
 
 
DATA:  
ŞCOALA: LICEUL TEORETIC, ORASUL AZUGA 
CLASA:aI I-a”PRIETENII LUI MICKEY MOUSE” 
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar LAZAR RALUCA MARIA 
UNITATEA TEMATICĂ: Pămantul- o planetă în Univers 
DISCIPLINA : Matematică şi explorarea mediului 
 TEMA : Călător printre stele 
ALTE DISCILINE IMPLICATE:  Comunicare în limba română, Muzică şi mişcare .                        
FORMA DE REALIZARE:  activitate integratǎ 
TIPUL ACTIVITǍŢII: - de  consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor                                     
DURATA : 45 min  
  Competenţe specifice: 
 Matematică şi explorarea mediului 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar; 
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri  în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, 
cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi prin utilizarea banilor în probleme-joc 
simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000 
 Comunicare în limba română: 

2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 
 
 Muzică şi mişcare: 

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv. 
 
                                                                                 



 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
 O1– să rezolve corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 1000; 
 O2 – să opereze cu noţiunile matematice învăţate:  sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui 

produs, cât, deîmpărţit, împărţitor; 
 O3–să efectueze operatii de înmulţire şi împărţire în concentrul 0 -100; 
 O4– să afle valoarea termenului necunoscut în exerciţii date; 
 O5–să compună o problemă după  o expresie matematică ; 
 O6– să completeze propoziţiile matematice lacunare cu unităţile de măsură corespunzătoare; 
 O7–să rezolve sarcinile individual sau pe echipe, in raport cu cerinţa; 

 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee :Conversaţia, , Observaţia, Exerciţiul, Explicaţia, Demonstraţia, Problematizarea. 
         Resurse materiale:  - caiet de matematică, fişe de lucru, planşe cu planete, jetoane cu exerciţii. 
Forme de organizare : frontală, individuală, pe echipe. 
 
Bibliografie:  

• MEN– Programa pentru disciplinele Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si abilităţi practice, Comunicare în limba română,  
aprobată prin ordinul ministrului nr.3410/19.03.2013”, Bucuresti, 2012; 

• ,,Ghidul învăţătorului”  Editura  Ars Libris -Piteşti 
 

DEMERS  DIDACTIC 

EVENIMENTUL 
 
 
DIDACTIC 

OB. 
 

 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 
STRATEGII DIDACTICE 

 
EVALUARE  

Metode si 
procedee 

Materiale 
didactice 

Forme de 
organizare 

Organizarea 
activităţii 

 Pregătirea mobilierului, a materialelor şi 
organizarea copiilor pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 

Conversaţia 
Explicaţia 
Observaţia 
 

Fişe de 
lucru 
 
Caietul de 
matematica 
 

frontal Observare directă 
a copiilor 



 

 
Verificarea temei 
pentru acasă 
 
 

  
Se verifică  cantitativ şi calitativ (selectiv) tema 
pentru acasă. 

 
Observarea 
Conversaţia 
 
 

 
Caietul de 
matematica 
 
Manualul 

 
frontal 
 
 
 

 
Observare directă, 
Aprecieri verbale. 
 
 

 
Captarea atenţiei 
   Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
 
 
Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
Dirijarea 
învăţării 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 O6 
 

 
Se va prezenta un Powerpoint cu informaţii despre 
Sistemul Solar. Elevii citesc informatiile de pe 
fiecarea slide şi îşi reamintesc cunoştinţele . 
              
 
Se va anunţa  tema ,,Călător printre stele” , 
precum şi obiectivele urmărite.  Învăţătoarea  scrie 
titlul şi data la tablă, iar elevii pe caiete.  
Copiii sunt anuntaţi că işi continua călătoria 
printre planete. 
 
Se intonează următoarea strofă din cântecul 
„Sistemul Solar”: 
Pamântul iubea din suflet viaţa sa  
Plante ,om si animale 
Si chiar dacă nu se plictisea  
Planeta Roşie chema: 
MARTE 
Planeta Marte le aduce elevilor o altă provocare: 
Uneşte ceasurile care arată aceeaşi oră si 
descoperă cuvântul. (ANEXA 1) 
JUPITER 

 
Explicaţia 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
Exerciţiul 

 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plansa cu 
planeta 
Pamânt şi 
Marte 
 
Jetoane cu 
ceasuri 

 
frontal 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
pe echipe 

 
Observarea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică, 
aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obţinerea 
performanţei 
 
 

 
 
O1 
O4 
O7 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
O7 
 
 
 
 
 
O6 
O7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
O7 
 

Stafeta astronautilor 
Fiecare grupa  va primi  cate o fişă de lucru, care 
contine  diferite exerciţii .Fişa va trece în lanţ pe 
la fiecare elev din grupa, pentru a rezolva   câte un 
exerciţiu, apoi vor da fişa mai departe.  Acolo 
unde este cazul se vor consulta. 
Echipa care termina prima isi va alege din 
materialele oferite de planetă si va descoperi 
numele planetei SATURN. Se intonează strofa 
corespunzătoare din cântecel. 
(Anexa 2) 
Planeta Saturn are următoarea cerinţă:  
Răzvan pleacă în Franţa şi are suma de 150 euro. 
Îsi cumpără un joc care costă  50 de euro şi un 
rucsac de 35 de euro. Ce sumă a cheltuit? Câţi 
euro i-au mai rămas?  Alegeti din plic bancnotele 
corespunzătoare sumei rămase.  
Elevii vor găsi in plic şi un jeton cu numele 
următoarei planete. Se cânta strofa 
corespunzătoare. URANUS 
 
 
Planeta Uranus le propune să completeze 
propoziţiile lacunare pe o fişă de lucru. 
 Am plecat la magazin ,ceasul arăta ……….. 
13.00. Am cumpărat 2……...de zahăr , 3........de 
lapte şi 3............de stofă . Am cheltuit 100........... 
şi am ajuns acasă după 2.......... . Câţi ani are 
cumpărătorul? (Anexa 3) 
 
NEPTUN : 
Elevii vor compune o problema dupa expresia 
matematică: 
               7x6 + 3x2= 

 
Conversaţia 
 
Explicaţia  
 
Exerciţiul 
 
Problemati 
zarea 
 
 
Cântare 
colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Exerciţiul 
 
Problematizarea 
 
Cântare 
colectiva 
 
 
Problematizarea 
 
 
Problematizarea 

 
fişa de lucru 
 
 
 
 
 
Planşa cu 
planeta 
Saturn 
 
 
 
 
Bancnote 
euro 
 
 
 
Planşa cu 
planeta 
 
 
 
suport audio 
 
planşa cu 
problema 
 
 
fişă de lucru 
 
 

 
frontal 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
individual 
 
 
 
 
individual 
 
 
frontal 

 
Observare 
sistematică 
 
Aprecieri  
verbale 
 
 
Observare 
sistematică 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
Observare 
sistematică 
 



 

 
 
 
  

 
Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

O1 
O3 
O4 
O7 

Copiii vor primi o fişă de lucru pe care o vor 
rezolva individual. (ANEXA 4) 

Explicatia 
 
Exerciţiul 

 
fişa de lucru 
 

 
individual 
 
 

 
Evaluare scrisă 
 
 

Încheierea  
lecţiei 

 
 

Se va face evaluarea  prin aprecieri verbale asupra 
modului de desfăsurare a activităţii . 
Se notează tema pentru acasă. 
Pag. 62- ex. 4,5,6 din manual 

Conversaţia  Frontal 
 
individual 

Aprecieri verbale. 



 

 
506. EDUCAȚIA NONFORMALĂ - LECȚIA ÎN MUZEU 

 
Stan Argentina-Florentina 

Școala Gimnazială ”Regina Maria” , București 
 
Clasa :  a II –a  
GALERIA DE ARTA EUROPEANĂ  
Timp alocat : 50 minute 
Tema : ANOTIMPURILE                                                                     
Discipline : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,MATEMATICĂ ȘI EXPLOAREA 
MEDIULUI , ARTE VIZUALE ȘI  ABILITĂȚI PRACTICE 
Tablourile propuse  pentru realizarea acestei lecții în cadrul Galeriei de Artă Europeană sunt: 
„Primăvara” , „Vara” , „Toamna” , „ Iarna” , toate aparținând pictorului Pieter Brueghel cel Tânăr . 
OBIECTIVE LECȚIEI : 

•  să recunoască  cele patru anotimpuri , succesiunea lor ; 
• să recunoască unele caracteristici specifice fiecărui anotimp (fenomene ale naturii, 

modificări din lumea vie, activități ale oamenilor specifice fiecărui anotimp ) ; 
• să recunoască culorile folosite în picturi (primare/secundare , calde/ reci) ; 
• să își dezvolte capacitatea de exprimare orală și scrisă . 

METODE   : observarea ( liberă și dirijată ), conversația, instructajul, jocul didactic, explicația, 
povestirea, comparația 
 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI : 
DISCUȚII INTRODUCTIVE :  
         Li se comunică elevilor că ora de cunoașterea mediului va avea loc la Muzeul Național de 
Artă. Muzeul se află într-un palat regal și are mai multe galerii: Galeria de Artă Veche Românească, 
Galeria de Artă Modernă Românească și Galeria de Artă Europeană.  
         Se dicută despre ce este un muzeu , ce muzee cunosc ei . Sunt întrebați ce cred că vor găsi ei 
în acest Se discuta despre: Ce este arta? Ce este o operă de artă? Elevii vor primi câteva informații 
legate de arta europeană, de ce poartă acest nume.                             
          Înainte de a intra în muzeu vor fi enumerate și explicate  regulile  de comportament într-un 
muzeu.  
Joc : Un șervețel trece din mână în mână , pe la fiecare copil, ajungând din nou la învățător și 
întreabă ce s-a întâmplat cu el (s-a mototolit ) , același lucru se poate întampla si cu operele de artă , 
se pot deteriora. 
          La intrarea în muzeu elevii vor primi pernuțe , explicându-se necesitatea lor . 
DISCUȚII APLICATE PE OPERELE DE ARTĂ    Urcăm la etajul al doilea , la sala 7 , unde pe 
peretele din dreapta se află patru picturi reprezentând cele patru anotimpuri realizate de Pieter 
Brueghel cel Tânăr -  fiul cel mare al lui Pieter Brueghel cel Bătrân .  
           Elevii se așează pe pernuțe. Li se spune ca tablourile au fost realizate de către pictorul Pieter 
Brueghel cel Tânăr (fiul cel mare al pictorului Pieter Brueghel cel Bătrân) care s-a născut în 
Bruxelles în anul 1564 și s-a stins din viață  în anul 1638 la Antwerpen.Vechile ateliere de pictură, 
se constituiau în bresle de familie. Este și cazul artiștilor flamanzi din dinastia Brueghel . Fiul a 
continuat tradiția tatălui, a pictat numeroase lucrări cu subiecte: religioase, din viața de la țară sau 
scene fantastice, a realizat și replici  după tablourile tatălui său. Și-a făcut ucenicia la Antwerpen. 
Contopirea peisajului cu scena de gen, caracteristică a spațiului flamand, exprimarea sentimentului 
naturii , narativismul sunt redate în cele 4 anotimpuri pictate de Pieter Brueghel cel Tânăr. Pe lângă 
cele patru anotimpuri, în funcție de comenzile primite, el a pictat și variante singulare dedicate câte 
unui singur anotimp,  “ Primăvara” fiind cea mai solicitată (se cunosc 10 exemplare ). 
1. Pieter Brueghel cel Tânăr  (Bruxelles, 1564 – Antwerpen, 1638)- tabloul „Primăvara” , este  
realizat din culori de ulei pe lemn .    



 

 
Copiii sunt lăsați să observe tabloul , după care  , cu ajutorul întrebărilor , vor identifica elementele 
din cadrul compoziției . Identificarea locului unde se desfășoară scena . 
           - Ce observăm în imagine ?  Ce fac oamenii ?  Ce instrumente de lucru cunoașteti ?  / Cărui 
anotimp îi corespund aceste activități ?   /Ce alte activități mai desfașoară oamenii?  /Care sunt 
lunile de primăvară?  Ce schimbări se mai petrec în natură?  /Ce flori observăm în ronduri? / Ce 
culori au ? Elevii sunt solicitați să dea și alte exemple de flori de primăvară , spunând și culoarea 
fiecăreia./ Ce culori au fost folosite  în realizarea picturii?  /Cum sunt personajele care sapă față de 
celelalte ?    
            Se vorbește despre prim-plan   și plan îndepărtat .  
            Se analizează elementele din prim-plan: Unde sunt personajele?/Ce este o grădină ? / Unde 
mai pot fi cultivate plantele?  Se vorbește despre fiecare în parte.  Se explica cuvintele „rezervație” , 
„plante ocrotite de lege” , „plante pe cale de dispariție”. Se dau exemple de astfel de plante   
           Folosind o planșă cu un pom fructifer , elevii vor descoperi care sunt părțile componente ale 
plantei și rolul  fiecărei părti. Recunoașterea anumitor părți componente ale plantelor și în tablou . 
           Elevii sunt îndrumați să descopere formele straturilor de flori, să precizeze dacă sunt mulți 
lucrători , cum sunt îmbrăcați aceștia.  Li se spune că în Evul Mediu doar nobilii aveau grădini 
amenajate și probabil acea grădină aparține unei familii de aristocrați , pe care țăranii o munceau. 
Mai târziu astfel de grădini au fost realizate și în curțile oamenilor de rând , în parcuri, în secolul al 
XIX-lea . 
            Joc : Floarea de lotus . Elevii vor pimi o fișă unde trebuie să completeze caracteristici ale 
anotimpului primăvara . 
         2.Pieter Brueghel cel Tănăr  (Bruxelles, 1564 – Antwerpen, 1638),  „Vara” , ulei pe lemn  
            Elevii sunt îndrumați să priveasca cel de-al doilea tablou . Elevii vor identifica elementele 
din cadrul compoziției . 

 
           - Ce observați în acest tablou?Unde sunt personajele ?/Ce fac ?/ /Din ce categorie face parte 
grâul? Ce alte cereale mai cunoașteți? /Pentru ce sunt cultivate acestea ? /Ce se obține din grâu?/Ce 
sunt acești oameni /Cărui anotimp îi corespunde această activitate , de secerat ?/Care sunt lunile de 
vară?/Ce alte activități mai desfășoară oamenii în acest anotimp?/ Cum sunt cele două personaje : 
cel care bea apă și cel care cosește lângă el , față de celelalte personaje?. Li se amintesc noțiunile de 



 

prim-plan și plan îndepărtat . Se vorbește despe perspectiva acestui tablou./ Ce culoare are lanul de 
grâu ?/Ce se observă în lanul de grâu / Ce alte flori specifice acestui anotimp cunoașteți ? Ce fel de 
culori sunt roșu, galben și albastru ?/Ce reprezintă fiecare / Care sunt culorile care predomină? Ce 
senzație îți dau aceste culori?/Cum este vremea în acest anotimp ?  
        Joc : Săculețul fermecat . În săculeț se află ghicitori despre plante , obiecte întâlnite în 
imagine . Elevii trebuie să ghicească despre ce este vorba și să dea cât mai multe detalii despre acel 
lucru .  
   3. Pieter Brueghel cel Tânăr  (Bruxelles, 1564 – Antwerpen, 1638), „Toamna” , ulei pe lemn 

 
        Elevii idenifica locul unde se desfăşoară scena. 
             Elevii vor identifica elementele compoziţiei. Se vorbeşte despre ceea ce se vede în planul 
apropiat, respectiv cel îndepărtat. 
            Observând natura elevii stabilesc anotimpul redat .  De unde v-aţi dat seama?/ Care sunt 
lunile de toamnă? Ce  fac personajele din prim-plan?. Se stabileşte în ce anotimp are loc la noi 
tăierea porcului şi ce produse se obţin de la el Li se spune elevilor că acest tabou este pictat , în 
regiunea Flandrei , tăiarea  porcului reprezintă o tradiţie specifică  anotimpului toamna în acea zonă 
. Se vorbeşte despre fântâna care se află în prim-plan , ce rol are folosirea apei în gospodărie Ce fac 
oamenii din plan îndepărtat ? /Ce alte activităţi mai desfăşoară oamenii în acest anotimp? Se dau 
exemple de recolte. În acest anotimp oamenii ară pământul , apoi seamănă grâul . Elevii vor motiva 
de ce toamna este cel mai bogat anotimp./Ce culori au fost folosite?/ Cum este cerul? /Sunt folosite 
tonurile pentru redarea acestuia . De ce are această culoare cerul?/ Cum este vremea toamna?/ Ce se 
întâmplă cu păsările călătoare ?/ Ce fac celelalte animale în acest anotimp?  
             Elevii sunt întrebaţi de ce copacii sunt desfrunziţi. Li se explică elevilor noţiunea de 
„foioase” .Vor da şi ei exemple de copaci din această categorie. 
             Joc :Ce poate fi ...? (albastru , roşu , verde ). În  răspunsurile elevilor se vor regăsi exemple 
din pictură .  
 Elevii vor interpreta cântecul “ Toamna “ ( în care sunt amintite aspecte din viaţa plantelor, 
animalelor în acest anotimp )  .                          
4.Pieter Brueghel cel Tânăr  (Bruxelles, 1564 – Antwerpen, 1638), „Iarna”-  ulei pe lemn 

 



 

Se vor identifica, împreună cu elevii, elementele din cadrul compoziţiei.            Observând  natura, 
elevii vor stabili că este vorba despre anotimul iarna. Vor fi solicitaţi să enumere lunile de iarnă. 
Sunt solicitaţi să vorbească despre fenomenele naturii specifice acestui anotimp.  Ce se întâmplă cu 
plantele şi cu animalele în acest anotimp?/Cu ce se îndeletnicesc oamenii iarna ? / Ce datini şi 
obiceiuri legate de acest anotimp cunoaşteti ?  
            Ce culoare predomina în acest anotimp. Ce puteţi spune despre alb. Ce se poate obţine din 
amestecul unei culori cu alb sau negru ? 
          Se discută despre prim-plan și despre planul îndepărtat ./ Ce fac majoritatea personajelor ? Ce 
alte jocuri de iarnă cunoaşteti? 
           Pe baza tabloului elevii sunt solicitaţi să formuleze oral un scurt text . 
           Feed-back-ul se realizează prin câteva întrebări referitoare la cele patru anotimpuri, studiate 
pe operele de artă . 
           Evaluarea finală a lecţiei va avea loc la şcoală . Aceasta constă în completarea unei fişe care 
să conţină întrebări referitoare la lecţia desfăşurată la muzeu (exerciţii de tipul întrebare – răspuns , 
text lacunar , exerciţii grilă , realizare de corespondenţă , alcătuire de texte scurte). 
         
  Bibliografie : 

- coordonator Mircea Popescu, Dicţionar de Artă, vol. I şi II,  Editura Meridiane, Bucureşti, 
1998; 

- Maeştrii Picturii Europene. Secolele XV-XVIII. – publicată de Muzeul Naţional de Artă al            
României 

- www.wga.hu; 
 www.2tvr.ro/ovedetauntablou 
 
 

507. PROIECT DIDACTIC- O PETRECERE SURPRIZĂ 
 

Prof. Blănaru Mihaela 
Şcoala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodeşti 

 
Data: 24.XI.2016 
Clasa: Pregătitoare  
Învăţătoare: Blănaru Mihaela 
Aria curriculară: Ştiinţe 
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
                     Arte vizuale şi abilităţi practice 
Unitatea tematică:    ,,Împreună cu ceilalţi” 
Tema zilei: O petrecere surpriză  
Forma de realizare: Activitate integrată 
Domenii integrate:    Matematică şi explorarea mediului 
                                    Arte vizuale şi abilităţi practice 
                                    Dezvoltare personală  
                                    Muzică şi mişcare 
 
Tipul activităţii: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE:  
O1- Să compare două mulţimi folosind corespondenţa între elementele celor două mulţimi 
O2- Să descompună corect numărul 7 
O3- Să rezolve probleme de adunare şi scădere cu 2 unităţi 
O4- Să lipească atâtea flori cât arată cifra   
O5- Să utilizeze corect instrumentele de lucru puse la dispoziţie; 

http://www.wga.hu/


 

O6- Să păstreze aspectul îngrijit al lucrării 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, piramida, osul de peşte, 
puzzle-ul, turul galeriei, metoda partener de sprijin 
2. Mijloace didactice:  
Calendarul naturii, jetoane, pozele copiilor, puzzle, plicuri, piramida, carioci, flipchart, imagine cu 
diagrame, carioci, flipchart, imagine cu osul de peşte, carioci, probleme ilustrate, creta, tabla, torturi 
din polistiren, cosulete flori, lipici, servetele umede, beţişoare colorate pentru lumânări. 
 
Forme de organizare: individual, în grup, frontal 
Regulile jocului: 
• copilul solicitat va ridica o piesă de puzzle cu  numărul indicat de învăţătoare; 
• învăţătoarea va dezvălui surpriza ce se află în plicul de pe spatele piesei; 
• copiii nu au voie să răspundă neîntrebaţi; 
•  pentru fiecare răspuns corect copiii vor primi câte un stimulent; 
Elemente de joc: surpriza, mişcarea, aplauze, mânuirea  pieselor de puzzle, a jetoanelor  
 
 
SCENARIUL ZILEI 
 
 
Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă: 
1.Salutul „E cumva vreo sărbătoare?” 
2.Împărtăşirea cu ceilalţi: Invit copiii în a spune  dacă au fost vreodată la o petrecere, ce anume au 
văzut  şi cum s-au comportat acolo.  
3.Activitatea de grup: Pentru că este o zi specială, dovadă fiind şi aspectul de sărbătoare al clasei,  
haideţi să trecem în calendar ziua de astăzi.....luna....anotimpul..... Cum este timpul afară? Se va 
realiza prezenţa copiilor, cu ajutorul învăţătoarei. 
4.Noutatea zilei:  
 Astăzi este pentru noi o zi specială, de aceea am ornat sala de clasă într-un mod special.  Şi 
cum la orice petrecere avem şi invitaţi, doamnele învăţătoare prezente în sală au venit special pentru 
voi. Se apropie ziua în care îl sărbatorim pe Sfântul Andrei şi m-am gândit sa-i sărbatorim pe cei 
care poartă numele de Andrei sau Andreea deoarece vom sta acasă, fiind zi liberă. Sărbatoriţii zilei 
de astăzi sunt Ciobanu Andrei, Alexandrache Andrei, Manea Andreea Denisa. 
În continuare copiii vor desfăşura activitatea integrată “Surprize pentru invitaţi”. La sfârşitul 
activităţii învăţătoarea le dezvăluie surprizele pregătite pentru ei: tort, suc, coifuri, baloane. După ce 
vor cânta “La mulţi ani” copiii vor cânta şi vor dansa jocul cu text şi cânt “Bat din palme”                             
 
 
evenimentele didactice 

 
 
  conţinutul ştiinţific 

 
1. Moment organizatoric 

 
• Pentru buna desfăşurare a activităţii, voi face 
pregătirile necesare: voi aranja mobilierul şi 
voi pregăti materialul didactic înainte de 
intrarea copiilor în sala de clasă. Aceştia îşi 
ocupă locul pe scăunele. 
 

 
2. Captarea atenţiei 

 
- Copii,  după cum vedeţi, sala este ornată 
pentru sărbătoare iar doamnele învăţătoare au 



 

venit sa vă cunoască si să participe la 
petrecerea noastră. Astăzi îi vom sarbători pe 
copiii care poartă numele de Andrei sau 
Andreea. Înainte de a descoperi surprizele pe 
care vi le-am pregătit, aş dori să stabilim în 
calendar anotimpul, luna,  ziua şi data în care 
ne aflăm. Lipseşte cineva de la petrecere? 
Copiii vor stabili în calendar anotimpul, luna, 
ziua şi data în care se află. 
În continuare vor numi pe cei care lipsesc. 

 
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 

 
• Va propun sa jucăm împreună jocul 
„Surprize pentru invitaţi” 
• Le prezint obiectivele operaţionale pe 
înţelesul lor: 
 Să compare două mulţimi folosind 
corespondenţa între elementele celor două 
mulţimi; 
Să descompună corect numărul 7 
Să rezolve probleme de adunare şi scădere cu 2 
unităţi 

 
4. Desfăşurarea activităţii 

 
• Se intuieşte materialul:  un puzzle cu 5 piese 
care ascund surprize.  
• Explic elevilor regulile jocului şi demonstrez 
prin jocul de probă. 
Pe rând, va veni câte un copil şi va ridica câte o 
piesă de puzzle, respectând ordinea 
crescătoare. 
  Piesa nr.1 
Completează piramida numerelor după cum 
urmează:  
Scrie numerele în ordine crescătoare 
Completează şirul cu numerele care lipsesc 
Scrie numerele pare învăţate 
Scrie numerele impare învăţate 
Scrie vecinii numărului 6 
Scrie cifra care ne arată câţi pitici erau în 
poveste 
Piesa nr. 2 
 Compară mulţimile folosind corescpondenţa 
elementelor . Scrie pe etichetă cifra care ne 
arată câte elemente sunt în fiecare mulţime. 
Piesa nr.3 
Osul de peşte 
Scrieţi numerele corespunzătoare astfel încât să 
descompuneţi corect numărul 7 
Piesa nr. 4 
Rezolvă problema : 
La o petrecere erau 5 invitaţi. Nu după mult 
timp au sosit încă 2 invitaţi. Câţi invitaţi sunt 
în total?  



 

   
 
BIBLIOGRAFIE: 

1.   Lespezanu, Monica, (2007). Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc, O 
metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, 
Bucureşti, 2007, p. 73 

2. Laurenţia, Culea; Angela, Activitatea integrată din grădiniţa, Ghid pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008, p. 
134 

3.  Curriculum pentru învăţământ preşcolar, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 
2009, p.142 

4. Neculai, Despina, Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul  preşcolar, 
Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2013, p.54 

5. Bejan, Nicuţa,  Poezii - numărători;probleme în versuri, Didactica Publishing House, 
Bucureşti, 2010, p.21 

 
508. PROIECT DIDACTIC – ÎNMULȚIREA ÎN CONCENTRUL 0-100 

 
Prof. înv. primar Zainea Elena 

Școala Gimnazială „Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău 
 
Aria curriculară: Matematică și științele naturii 
Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
Unitatea de învățare: „Zone calde și reci ale Pământului” 
Subiectul lecției: Înmulțirea numerelor în concentrul 0-100 
Tipul lecției: Lecție de consolidare 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Discipline integrate: DP, CLR, MEM, AVAP 
Scopul lecției: Consolidarea deprinderii de a efectua operaţii matematice de înmulțire în concentrul 
0-100 și de a rezolva probleme cu acestea; 
Competențe specifice vizate: 
Matematică și explorarea mediului: 
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate; 
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 
rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în 
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor 
modele sau regularităţi din mediul apropiat; 

5+2= 7 
   Piesa nr. 5 
Pe o tavă  erau aşezate 6 prăjituri. Maria a 
mâcat-o pe a doua iar Ioana pe ultima. Câte 
prăjituri au mai rămas? 
6-2=4 

 
5.Obţinerea performan ţei 

  
  Dacă ar fi să împărţim în mod egal prăjiturile 
rămase celor 2 fete, câte prăjituri ar primi  
fiecare 

 
6. Încheierea activităţii 

 
• Se fixează tema jocului: „Surprize pentru 
invitati!”. 



 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 
 
Dezvoltare personală: 
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 
 
Comunicare în limba română:  
 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 
 
Arte vizuale și abilități practice: 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 
accesibile; 
 
Obiective operaționale:  
 O1- să completeze rebusul cu noțiuni cheie referitoare la zonele reci ale Globului, folosind 
                  cunoștințele anterioare; 
O2- să utilizeze un limbaj matematic adecvat: factor, produs, dublu, triplu, înzecit, sumă, termen, 
      descăzut, scăzător, diferență/rest în rezolvarea exercițiilor și problemelor; 
O3 - să efectueze corect exerciții de înmulțire, adunare și scădere, respectând ordinea efectuării 
       operațiilor; 
O4- să afle numărul necunoscut dintr-o operație de înmulțire/ adunare/ scădere cu numere naturale, 
      aplicând algoritmul specific; 
O5- să completeze exerciții cu semnele „x”, „+”, „-”, „<”, „>” pentru a face adevărate propozițiile 
      date; 
O6- să rezolve probleme ce implică mai multe operații, respectând algoritmul de calcul; 
O7- să aplice corect regula înmulțirii unui număr cu o sumă/ diferență pentru a afla rezultatul 
       exercițiilor propuse;  
O8- să compună probleme, pornind de la exerciții date; 
O9- să prelucreze informaţii după criterii date, colaborând cu partenerul în realizarea sarcinii de 
       lucru în echipă; 
 
Strategii didactice: 
• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, algoritmizarea,  

problematizarea, cubul, Diagrama Venn-Euler, munca independentă; 
• Mijloace didactice: planșa cu rebus, LCD, probleme ilustrate, fișe de lucru în echipă, fișe de 

evaluare individuală, tablă, cretă, flip-chart, harta pinguinului Pingu, felicitări (recompense); 
• Forme de organizare: individual, pe echipe și frontal. 
Resurse umane: 35 de elevi, învățătoarea 
Durata: 50 de minute 
Bibliografie: 

- Mihăescu, M. (2014). Matematică și explorarea mediului: manual pentru clasa aII-a. 
București: Editura Intuitext; 

- Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 
școlarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 
cadrele didactice din învațământul primar"- suport de curs – 2013; 

- METCTS. (2013). „Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului”. 
București; 

- Petrovici, Constantin.(2014). Didactica matematicii pentru învățământul primar. Iași: Editura 
Polirom; 

- Roșu, Mihail. (2017). Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul 
primar.București: Editura Aramis. 



 
Momentele 
lecției 

Ob
. 

Activități de învățare Strategii 
didactice 

Evaluare 

 
1. Moment 
organizatoric 

    Se asigură condiţiile psihopedagogice 
necesare desfăşurării optime a activităţii: 
- se aeriseşte sala de clasă; 
- se pregăteşte materialul didactic 

Exercițiul 
organizatoric 

 

2. Verificarea 
temei pentru 
acasă 

    Se verifică cantitativ și calitativ tema pentru 
acasă: compunerea și rezolvarea unei 
probleme pornind de la un exercițiu dat. 

Conversația 
 
Frontal 
 

Evaluarea 
cantitativă și 
calitativă a 
temei. 

 
 
 
 
3. Captarea 
atenției 

 
 
 
 
O1 

   Pinguinul PINGU s-a rătăcit și are nevoie 
de ajutorul elevilor clasei a II-a A pentru a 
ajunge acasă la el, la Polul Sud. Acesta le 
prezintă elevilor o hartă a traseului său, pe 
care se găsesc mai multe banchize. Fiecare 
dintre acestea ascunde o sarcină matematică, 
iar rezolvarea corectă a acesteia îi permite lui 
Pingu să urce pe banchiza respectivă. 
Rezolvarea corectă a tuturor sarcinilor îi va 
permite pinguinului să pargurgă toate 
banchizele și să ajungă la Polul Sud.  
Banchiza nr. 1 
„Rebusul de-l completezi/ Cuvântul cheie îl 
vezi!” 
   Prima banchiză ascunde un rebus  
a cărui rezolvare corectă le va dezvălui 
elevilor cuvântul cheie al lecției de astăzi 
„Înmulțire”. (Anexa nr. 1) 

 
 Conversația 
 
Frontal 
 
Rebus 
Flipchart 
Markere 
Harta lui Pingu 
 
Integrare cu 
disciplina CLR 

 
 
 
Evaluare 
formativă 
„Medii de 
viață: Polul 
Nord și Polul 
Sud”. 

4. Anunțarea 
temei și 
obiectivelor 

    Se anunță titlul lecției „Înmulțirea 
numerelor naturale în concentrul 0-100– 
consolidare”. Se explică obiectivele lecției pe 
înțelesul elevilor. 
Se scriu titlul și data pe tablă și în caietele 
elevilor. 

Explicația 
 
Frontal 

 

 
5. 
Reactualizarea 
cunoștințelor 

 
 
O2 

   Se efectuează exerciții de calcul mental prin 
care se reactualizează cunoștințele ancoră ale 
elevilor. 
 

Conversația 
Exercițiul 
 
Frontal 

Evaluarea 
capacității de a 
utiliza un limbaj 
matematic 
adecvat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Dirijarea 
învățării 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O3 

  Banchiza nr. 2 
„Azi în zi de mărțișor/ Găsește-ți perechea 
ușor/ Și completează de zor!”     
   A doua banchiză le propune elevilor o 
activitate în perechi. Aceștia au de completat 
fișa unei diagrame Venn-Euler. În intersecția 
diagramei se dă un număr. Fiecare coechipier 
trebuie să propună două numere al căror 
produs să fie acel număr, apoi să calculeze 
suma și diferența dintre cifrele produsului. Se 
verifică activitatea câtorva echipe. 
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Explicația 
Diagrama Venn-
Euler 
 
Lucrul în 
perechi 
 
Fișă de lucru în 
perechi 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Observarea 
activității 
fiecărei echipe 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O3 

 

 
O4 

 

 

 
O5 

 

 

 

 

 
O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O6 

 

 
   Banchiza nr. 3 
„La televizor privești/ Exercițiul îl gândești/ 
Și rezultatul îl găsești!” 
  Se proiectează cu ajutorul laptopului și al 
televizorului câteva exerciții care se vor 
rezolva la tablă și în caietele elevilor 

1. Calculează: 
    9 x 4 + 10 =          6 x 7 – 5 x 5  
 

2. Completează factorul necunoscut: 
9 x a = 27     b x 8 = 56        9 x c = 6 x 6 
a = …           b = …              c = …. 
 

3. Completează cu unul din semnele 
„+”, „-”, „x” pentru a obține rezultatul indicat: 
6 … 2 … 8 = 20;     6 … 4 … 4 … 6 = 48 
 

4. În Antarctica, un cercetător a 
studiat 9 balene cu dinți și de 7 ori mai multe 
balene cu cocoașă. Formulează întrebarea 
astfel încât problema să se rezolve prin două 
operații și rezolv-o. 
   Banchiza nr. 4 
„Cubul de-l rostogolești/ Sarcini precise 
găsești/ Și-n echipă le gândești!” 
     Pentru următoarea secvență a lecției 
colectivul de elevi va fi împărțit în șase 
echipe.  
   Un reprezentant din fiecare echipă va 
rostogoli cubul și va descoperi, pe fața 
superioară, o sarcină pe care trebuie să o 
rezolve împreună cu colegii lui. Fiecare 
echipă va lucra pe un poster.  
  Sarcinile de pe fețele cubului sunt 
următoarele: 
 

1. Descrie 
„Descrieți pașii de rezolvare, completând fișa 
poster (planul logic de rezolvare a problemei). 
Pe o banchiză sunt 8 morse, de 8 ori mai 
multe foci, iar pescăruși cât morse și foci la 
un loc. Câte animale sunt pe banchiză? 
 

1.Ce stim? 2.Ce nu stim? 

3.Rezolvarea 
problemei 

4.Rezultatul 

2. Compară 

 
 
 
 
Explicația 
Exercițiul 
 
Frontal 
 
Televizor 
Laptop 
Prezentare 
Power Point 
Caietele elevilor 
Table , creta 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
integrării în 
ehipă și a 
modului în 
care  
se implică în 
rezolvarea 

 
Explicația 
Cubul 
 
Lucrul în echipă 
 
Cub 
Fișe de lucru în 
echipă 
 
Integrare cu 
disciplina DP 
 
 
Problematizarea 
Algoritmizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O4 

 

 

 

 

 

 

 
O3 

 

 

 

 

 

 

 

 
O7 

 

 

 

 

 

 
O3 

a. Numărul picioarelor: 
Pe o banchiză stau 4 vulpi        Pe o banchiză 
stau 7 pinguini; 

b. Numărul peștilor: 
3 urși au prins câte 9 pești        7 foci au prins 
câte 4 pești; 

c. Numărul puilor: 
5 femele de pinguin clocesc câte 2 ouă        10 
femele de urs polar fată câte 1 pui; 
 

3. Analizează 
„ Analizează și descoperă numerele ascunse 
în figurile geometrice: 

 
 
 

4. Asociază 
„Asociază cu rezultatul corect.” 
 4 + 3 x 8 + 9 x 7                           0 
7 x 9 - 5 + 4      91 
(36 + 9 x 4) – (100 - 7 x 4)           62 
25 + 130 -  7 x 7                          42 
8  x 7 – 50 + 4 x 9                        106 
 

5. Aplică 
Știind că a= 5, b=4, c=3, d=6, aplică regula 
înmulțirii unui număr cu o sumă/diferență 
pentru a calcula: 
a x (b + c – d)= 
b + a x (d – c)= 
c x (d + b) + a x (d - b) =  
 

6. Argumentează 
„Pune paranteze în egalitățile de mai jos 
pentru a obține rezultatele indicate. 
Argumentează importanța folosirii acestora. 
2 + 3 x 3 + 4 = 35 
1+ 2+ 3 x 6 = 36 
7 – 5 x 20 – 10 = 20   
5 x 10 – 5 + 10 x 2 =45 
80 – 9 x 8 x 9 = 72 
 
    Fiecare echipă își alege un reprezentant 
care va prezenta rezolvarea sarcinii în fața 
clasei. 

 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
Lucrul în echipă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algoritmizarea 
Lucrul în echipă 
 
 
 
 
 
Algoritmizarea 
Problematizarea 
Lucrul în echipă 
 
 
Conversația 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planșele cu 
exercițiile 
rezolvate în 
echipă 

sarcinilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportament
u-lui elevilor 
în activitatea 
echipei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
activității 
fiecărei echipe. 

 
7. Obținerea 
performanței 

 
O8 

Banchiza nr. 5 
„Exercițiul de-l priviți/ O problemă meșteriți 
/ Și la rezultat zâmbiți!” 

Explicația 
Problematizarea 
Lucrul în echipă 

 



 

 
 
 
 
  

   În echipe, pornind de la exercițiul 
  6 x 7 + 4 x 5 , proiectat cu ajutorul 
laptopului, elevii trebuie să compună o 
problemă și să o rezolve. 

Laptop, 
televizor 

 
8. Asigurarea 
feedbackului 

 Banchiza nr. 6 
„Înmulțirea de-ai învățat,  
Evaluarea ai lucrat 
Și „Foarte bine” ai luat!”    
   Se realizează evaluarea competențelor 
consolidate prin aplicarea unei fișe de 
evaluare ce va fi rezolvată de elevi în mod 
individual. (Anexa nr.2) 

 
 
Explicația 
Individual 
Fișe de evaluare 

 
Aplicarea 
fișelor de 
evaluare. 

 
 
 
9. Încheierea 
lecției 

 • Se dă tema pentru acasă: exerciții și 
probleme recapitulative din caietul auxiliar- 
se dau explicații și indicații. 
• Se fac aprecieri cu privire la 
desfășurarea lecției și a modului în care elevii 
au participat. 
• Fiecare elev va primi o felicitare pe 
 care trebuie să o coloreze conform codului 
produselor obținute  și să o ofere mămicilor 
cu ocazia zilei de 1 Martie. (Anexa nr.3). 

Explicația 
Conversația 
 
Frontal 
 
Felicitări 
matematice 
 
Integrare cu 
disciplina 
AVAP 

 
 
 
Observarea 
comportamen-
tului elevilor 



 

 
509. PROIECT DIDACTIC – „CĂLĂTOR PRINTRE STELE” 

 
prof. înv. primar Pîrvu Claudia-Elena 

 Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 
    
   DATA: 10.11.2017 
   ŞCOALA: Liceul Teoretic,Orasul Azuga 
   CLASA: aII-a „Prietenii lui Mickey Mouse” 
   PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Pîrvu Claudia-Elena 
   ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii 
   DISCIPLINA:   Arte vizuale şi Abilităţi practice 
   UNITATEA TEMATICĂ: Călător printre stele 
   SUBIECTUL: Afişul- Vizita la Planetarium 
   FORMA DE REALIZARE :  activitate integratǎ 
   TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
 Arte vizuale şi abilităţi practice 

2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 
 Comunicare în limba română 

2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 
 Muzică şi mişcare: 

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv. 
 
  DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română 
                                                Muzică şi mişcare 
                                               
  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
O.1- să recunoască diferite materiale de lucru, pe baza observării directe a acestora; 
O.3- să folosească în mod corect tehnicile de lucru însuşite anterior; 
O.4- să asambleze părţile componene pentru realizarea lucrării finale, folosindu-şi imaginaţia; 
O.5- să exprime idei şi argumente personale; 



 

O.6- să-şi dezvolte creativitatea; 
O.7- să-şi formeze deprinderi de a colabora pentru obţinerea unui produs. 
 
  STRATEGII DIDACTICE: 
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, Explicaţia, Problematizarea, Observația, Turul galeriei; 
RESURSE MATERIALE: hârtie glasată, hârtie creponată, cartoane colorate, şabloane, lipici, foarfecă, carioci, creioane colorate; 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual; 
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare continuă, evaluare 
reciprocă, analiza produselor activităţii.  
RESURSE TEMPORALE:  45 min. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, aprobată prin ordinul ministrului nr.3410/19.03.2013”, Bucureşti, 2013; 
• Stan, L., Stan, Ileana, (2004), Abilităţi practice – ghid metodologic, Editura Aramis Print, Bucureşti 

                                                                             
 

DEMERS  DIDACTIC 
 

Evenimentul 
didactic 

Obiective 
operaţionale 

Conţinut  ştiinţific Strategia didactică Evaluare 
Metode Mijloace Forma de 

organizare 
1.Moment 
organizatoric 

  
Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 
activităţii. 
Pregătirea materialului didactic necesar bunei 
desfăşurări a activităţii. 
 

 
Conversaţia  

 
 

 
Frontal 

 
Observarea 
sistematică 
 

 
2.Captarea 
atenţiei 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se reaminteşte mesajul zilei şi se descoperă 
materialele adunate de-a lungul activităţilor. 
 
 
 
 

 
Observaţia 
Conversaţia 
 
 
 

 
steluţe, 
planete, 
lipici, 
hârtie 
creponată 

Frontal 
 
 
 

 
 
Observarea 
sistematică 
 



 

 
3.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

  
Se anunţă elevii că vor realiza „Afişul-vizita la 
Planetarium”, din materiale  adunate de-a lungul 
zilei, folosindu-şi imaginaţia. 

 
Conversaţia 
 
Observaţia 

 
 

  
frontal 

 
Evaluare 
orală  
 

 
4.Dirijarea 
învăţării prin 
anunţarea 
selectivă a 
obiectivelor 

O.1  
O.2 

 
Elevii numesc materialele primite şi vor intui modul 
cum vor fi folosite. 
Fiecare echipă va realiza afişul după propria 
imaginaţie. 
 După exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai 
mâinilor, copiii  realizează „Afişul-Vizita la 
Planetarium”. 
Se decupează dupa contur steluţele, planetele şi alte 
elemente necesare. 
Fiecare copil trebuie să participe la asamblarea 
elementelor afişului.  
Vor fi ajutaţi elevii care întâmpină dificultăţi. 
Se dau indicaţii individuale şi globale. 
Se audiază în întregime cântecul „Sistemul Solar”. 
 

 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carioci, 
Creioane 
colorate, 
Lipici, 
Hârtie 
glasată, 
Steluţe. 
Planete, 
Rachete, 
Hârtie 
creponată 
 
Suport 
PPT 

 
 
 
Frontal 
 
 
 
Pe echipe 
 
 
 
Individual 
 
 
 

 
Evaluare 
orală 
 
Aprecieri 
Verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Evaluarea 
produselor 

O.3 
O.4  
 

Se vor alege cele mai bine realizate lucrări, de către 
copii, conform metodei ,,Turul galeriei”. 
Lucrările vor fi expuse şi analizate pe baza 
criteriilor: 

- respectarea tehnicii 
- aspectul lucrării 
- originalitate 

 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
Turul 
galeriei 
 
Exerciţiul 

 
 
Carioci, 
Creioane 
colorate, 
Lipici, 
Hârtie 
glasată 

 
Frontal 
 
 
 
 
Pe echipe 

 
 
Evaluari 
orale  
 
Aprecieri 

7. Încheierea 
activităţii 

 Se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter 
motivant privind participarea elevilor la 
desfăşurarea lecţiei. 

Conversaţia  Frontal Aprecieri 
verbale 

 
 
  



 

 
510. PROIECT DIDACTIC „HORA ANOTIMPURILOR” 

 
Domide Claudia Marinela 

Școala Profesională „Florian Porcius” Rodna, loc. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud 
 
 
           PROPUNATOR: Domide Claudia Marinela 
           DATA:           
           UNITATEA DE INVATAMANT:Şcoala Gimnazială „ Florian Porcius” Rodna 
           CLASA: I A 
           ARIA CURRICULARA: Limba Si Comunicare            
           UNITATEA TEMATICĂ: Ne jucam impreuna cu prietenii! 
           DISCIPLINA: Comunicare in limba romana ( activitate integrata ) 
           SUBIECTUL: ‚,Hora Anotimpurilor” 
           TIPUL LECTIEI: consolidarea si sistematizarea cunostintelor 
           DISCIPLINA INTEGRATA: CLR, MM,AVAP 
           DURATA: 50 MINUTE 
         
          COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  
             
          Comunicare în limba română: 
1.1  Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostite clar si rar; 
1.2  Identificarea unor informatii variate dintr-un mesaj scurt rostit clar si rar; 
2.1. Pronuntarea clara a sunetelor si a cuvintelor in enunturi simple; 
 
           Muzica si miscare: 
            2.1.Cantarea colectiva asociind miscarea sugerata de text si ritm; 
                                                                         
.           Arte vizuale si abilitati practice: 
            2.3. Realizarea de aplicatii / compozitii/ obiecte/ constructii simple/ pe baza intersului direct;  
           OBIECTIVE GENERALE: 
 
             Comunicare în limba română: 



 

1. Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute; 
2. Exprimarea de mesje orale in diverse situatii de comunicare; 

 
Muzica si miscare: 

3. Interpretarea de cantece pentru copii cu mijloace specifice varstei; 
 
            Arte vizuale si abilitati practice: 
            2. Realizarea de creatii functionale si/sau estetice folosind materiale si tehnici elementare diverse; 
 
           OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
           La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 
            O1: - sa desparta corect cuvintele in silabe si sa denumeasca  imaginile; 
            O2: - sa formuleze enunturi corecte si clare in contexte variate de comunicare; 
            O3: - sa rezolve sarcinile de lucru individual si/ sau cooperare; 
            O4: - sa reproduca in colectiv cantecele insusite; 
            O5: - sa utilizeze tehnici simple lipire, decupare dupa contur a diverselor materiale;        
  
           
          STRATEGII DIDACTICE: 

1. METODE SI PROCEDEE: - , explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, prezentare PPT,  
2. MIJLOACE  DIDACTICE:calculator, videoproiector, spirala, floricele, lipici, recompense, scrisoare, jetoane cu  imagini; 
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual; 

 
          EVALUARE : 

1. METODE: , observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor; 
2. FORME DE EVALUARE: evaluarea continua; 
3. INSTRUMENTE DE EVALUARE:aprecieri verbale ,chestionarea orala; 

 
                                                DESFASURAREA LECTIEI 
 

Etape/  
Secven 
țele activită 
ții 

 
Timp 
alocat 

 
Ob 
op. 

 
Conținutul instructiv- 
educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

Forme de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Instrumente  



 

1.Moment 
organizatori
c 

1 min.   Asigur conditiile necesare 
pentru desfasurarea lectiei, un 
climat educational favorabil. 
 ,,Buna dimineata pici! 
Ma bucur ca sunteti aici. 
A inceput o noua zi, 
Buna dimineata copii! 
 
Dragi copii, la ora noastra 
Avem invitati de seama 
Cu drag sa-i intampinam 
Si frumos sa-i salutam: 
,,Buna dimineata!,, 

Conversatia Poezii Frontal Evaluarea 
continua 

Observarea 
sistematica 

Chestionarea 
orala 

2.Captarea 
atentiei 

2 min. O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 

 Le voi spune copiilor ca azi 
dimineata cand veneam 
grabita catre scoala m-am 
intalnit cu postasul care mi-a 
lasat o scrisoare pentru copiii 
isteti din clasa I A. Plicul 
conține  o poveste, intitulată 
,,Împăratul An şi cele patru 
fiice ale sale”. 
  ,,Trăia demult, tare demult, 
un împărat care avea patru 
fiice, frumoase ca nişte zâne. 
Erau atât de frumoase, că la 
soare te puteai uita, dar la ele 
ba. Împăratul An, căci aşa se 
numea împăratul nostru, îşi 
iubea tare mult fiicele şi nici 
nu-şi imagina în ce pericol 
erau. 
  Într-o zi, un vrăjitor rău, 
care trăia la marginea 

Conversatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 
 
 
 
 
 

Scrisoarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrisoarea 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

Evaluarea 
continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
continua 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 

Chestionarea 
orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionarea 
orala 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

împărăţiei, le răpi pe cele 
patru fiice şi le închise într-
un turn, transformându-le în 
anotimpuri. Mulţi viteji au 
încercat să le salveze, însă 
nimeni nu a reuşit. 
  De atunci, bietul Împărat An 
e tot timpul trist, pentru că 
nu-şi mai aduce aminte nici 
de numele fiicelor sale, dar 
nici de frumuseţea lor. Aşa 
că, vă roagă să-i povestiţi cât 
mai multe lucruri despre ele, 
pentru a-i mai trece dorul şi 
să și le reamintească.” 
 -Doriţi să-l ajutăm? 
 Pentru a-l putea ajuta pe 
împăratul nostru, m-am 
gândit să organizăm un 
concurs, care să se numească 
,,Hora  anotimpurilor” –se 
repetă titlul concursului 
împreună cu copiii.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Anuntarea 
temei 

2 min. O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

      Astazi noi vom raspunde 
la mai multe ghicitori, vom 
vedea imagini cu cele patru 
anotimpuri, o sa cantam si o 
sa ascultam un cantecel, vom 
desfasura concursul Hora 
anotimpurilor si la sfarsit 
vom da mai multa culoare 
activitatii noastre facandu-i o 
bucurie Imparatului An. 

Conversatia  
explicatia 

 Frontal  Observarea 
sistematica 

 

4.Dirijarea 20 O1  Ca sa ne fie mai usor in       



 

invatarii min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 

desfasurarea concursului noi 
vom urmari imagini cu cele 
patru anotimpuri si vom 
asculta un cantecel insotit de 
imagini. Prezentare 
,,Anotimpurile’’ 
-V-au placut imaginile copii ? 
 -Ne-am asezat astazi asa 
pentru ca vom lucra pe grupe, 
iar fiecare grupa va avea un 
nume simbolic, pentru a 
stabili numele grupei voastre 
trebuie sa raspundeti corect la 
urmatoarele ghicitori. 
Ghicitori ( Anexa 1 ) 
Zapada s a topit,              
 Ghiocelul a inflorit,               
Pomul a inmugurit,                     
Ce anotimp a sosit? 
Este cald şi veselie, 
A-nceput vacanţa mare, 
E plăcut să stai la soare 
Dar, ce anotimp e oare? 
 
 Frunzele pe ramuri 
Au îngălbenit,  
Plouă, plouă-ntruna 
Cine a sosit? 
   
A venit baba din munti            
Peste rauri facand punti ,           
  Si –a prins ,spunand povesti  
Flori de gheata pe feresti. 
 

 
 
 
 
 
Explicatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 

 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fise cu 
ghicitori 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 

 
 
 
 
 
Evaluarea 
continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
continua 

 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 
 

 
 
 
 
 
Chestionarea 
orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionarea 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Se stabilesc numele 
grupurilor 
 ( ghiocei, frunze ruginii, 
ciresarii, fulgisorii ). 
  Ca la orice concurs avem 
reguli bine stabilite : 
  Copiii din fiecare echipa 
participa impreuna la 
formularea raspunsurilor ; 
  Pentru fiecare raspuns 
corect, fiecare echipa 
primeste  cate o recompensa ;  
  La sfarsitul jocului echipa 
care primeste cele mai multe 
jetoane este desemnata 
castigatoare ;  
  Daca un copil dintr-o echipa 
raspunde sau vorbeste 
neintrebat , echipa este 
depunctata ; 
 
   PROBA NR.1.Spune cât 
mai multe cuvinte despre 
anotimpuri… ( Anexa 2 ) 
  PROBA NR.2. – Gândeşte 
şi spune.... 
- Care sunt bucuriile 
anotimpului Iarna? 
- Care sunt bogăţiile 
Toamnei? 
- Ce schimbări se petrec în 
natură în anotimpul 
Primăvara? 
- Ce fenomene ale naturii se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
explicatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
curenta 

orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 

produc în anotimpul Vara? 
PROBA NR 3:Raspunde 
corect… 
Alcatuieste cate o propozitie 
corespunzatoare anotimpului 
specific grupei.  
 
PROBA NR.4  :Raspunde 
repede si bine… 
Denumeste imaginile si 
desparte in silabe cuvintele 
 
PROBA NR .5. - Ghiceşte 
cine sunt! ( Anexa 3 ) 

 Pe grupe Chestionarea 
orala 

 
5.Fixarea 
cunostintelo
r 

 
5 min. 

  
 Pe baza informatiilor primite 
astazi elevii trebuie sa 
completeze o fisa de lucru ( 
metoda cadranelor-Anexa 4). 
 Se vor verifica informatiile 
scrise de elevi si se vor face 
aprecieri asupra modului de 
lucru. 

 
 
Conversatia 
explicatia 

 
 
Fise de 
lucru 

 
 
Individual 

 
 
Evaluarea 
continua 

 
 
Observarea 
curenta 

 
 
Aprecieri 
verbale 

6.Activitate 
recreativa 

15 
min. 

O2 
 
O3 

  La activitatea recreativa 
elevii vor impodobi copacelul 
cu flori( Anexa 5 ).    
     Dupa terminarea 
cantecelului explic elevilor 
modalitatea de lucru propriu-
zisa. 
      Exercitii pentru incalzirea 
mainilor. 
      Pic,pic, picura 
      Florile se bucura  

 
Demonstrati
a 
Explicatia 

 
Fisa cu 
copacel 

 
Individual 

 
Evaluarea 
continua 

 
Observarea 
curenta 

 
Chestionarea 
orala 



 

      Pic, pic, ploua  
      Ne place si noua  
      Tuna departe, tuna acum 
      Batem cu pumnii, 
      Bum- bum, bum-bum 
      Razele soarelui se ivesc  
      Copiii se-nveselesc 

7.Evaluare 5 min.   Apreciez raspunsurile 
elevilor, desemnez 
castigatorii si vor primi 
diploma toti elevii. 

Conversatia Diplome Frontal Evaluarea 
continua 

Turul 
galeriei 

Aprecieri 
verbale 

 
  



 

 
511. EDUCAȚIA OUTDOOR ÎN SPRIJINUL COPIILOR CU C.E.S. 

 
Roibu Daniela Florentina  

Școala Gimnazială nr. 6 Suceava, jud. Suceava 
 
DATA:  
PROF. ÎNV. PRIMAR : ROIBU DANIELA FLORENTINA 
CLASA: I  
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 SUCEAVA  
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
UNITATEA TEMATICĂ:,,În lumea animalelor” 
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-31, fără trecere peste ordin 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECŢIEI: fixare şi consolidare de cunoştinţe 
DOMENII INTEGRATE:Comunicare în limba română   
Arte vizuale și abilități practice    
Muzică și mișcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SCOPURI EDUCAȚIONALE: 

 Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic; 
 Formare de deprinderi intelectuale; 
 Stimularea capacităților cognitive și practic-utilitare. 

 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
 
Matematică și explorarea mediului 
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor în concentrul 0-31; 
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare; 
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență…) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-31, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări 
schematice; 
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-
cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31;  



 

Comunicare în limba română 
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 
Arte vizuale și abilități practice      
2.2. Exprimareaideilorşitrăirilorpersonaleprinutilizarealiniei, punctului, culoriişiformei 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptatenivelului de vârstă, în care se asociazăelementedeexprimarevizuală, muzicală, verbală, kinestezică 
Muzică și mișcare 
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind  mişcarea sugerată de text şi de ritm 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
a) cognitive 

 să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă; 
 să rezolve corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0-31, fără trecere peste ordin în cadrul operației 

de scădere; 
 să compare numelele folosind  semnele potrivite  (< , = , >) ; 
  să rezolve problema aplicând metoda de rezolvare propusă; 
 să găsească valoarea de adevăr argumentând alegerea făcută; 
 să aleagă unul din semnele ,,+” sau ,, - “pentru ca rezultatele  să fie corecte; 
 să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor; 
 să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite; 
 să recunoască animalele domestice și sălbatice; 
 – să identifice principalele organe interne și rolul acestora la diferite animale. 

b) afectiv-atitudinale 
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului; 

c) psiho-motrice 
 să mânuiască materialul intuitiv; 
 să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător. 

 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare; 
 Sistemul metodologic: jocul didactic, conversația euristică, explicația, observația,demonstrația, problematizarea,exercițiul; 
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară; 
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe de câte 4 elevi. 



 

RESURSE: 
 Umane: 24 elevi; 
 Materiale: planșa-suport, calculator, tabla, creta colorată, markere, fișe de lucru,fișă de evaluare; 
 Spațiale: sala de clasă; 
 Temporale: 35/40 minute + 15/10 minute activități recreative; 
 Bibliografice:  

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului 
Nr. 3418/19.03.2013; 
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 
formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 
3. Roşu, Mihail-   Metodica predării matematicii,  Editura Credis, Bucureşti, 2004. 
EVALUARE: 
 Strategii, metode și instrumente de evaluare:observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare. 

 
 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI 
 

NR. 
CRT. 

SECVENŢELE 
INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI 
DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 
 
EVALUARE 

RESURSE 
PROCEDURA
LE 

RESURSE 
MATERIALE 

FORME DE 
ORGANIZA
RE 

 
1. 

 
Moment 
organizatoric 
 

 
 Se creează condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii.  
 Se vor forma 6 echipe a câte 4 elevi. 

 
Instructajul 
verbal 
 
 

 
Materiale 
necesare 
activităţii 

 
Frontal 
 
 
 

 
Observarea 
comportamentului 
elevilor 
 

 
2. 

 
Verificarea temei 
pentru acasă 

 
 -Ceaţiavut de pregătitpentruastăzi la 

matematică? 
(Lecţia „Adunarea şi scăderea numerelor de la 
0 la 31). 
 Se verifică tema scrisă: cantitativ şi 

 
 
Observația 

 
Caietele cu 
tema 

 
Frontal 

 
Capacitatea de a 
ilustra conceptul 
de adunare și 
scădere în 
probleme/situații 



 

calitativ.     
 Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat 

corect tema, au scris caligrafic şi au un 
caiet îngrijit. 

date 

 
3. 

 
Captarea atenţiei 

 
 Se pornește de la găsirea unei scrisori  

sub materialele de lucru de pe masa 
unei grupe. 

 Se citește de către învățător scrisoarea și 
se descoperă că e o scrisoare trimisă de 

o văcuță. ( Anexa 1) 
 Pentru ca văcuța să ajungă în Gradina 

Ursului și să pască iarba cea mai grasă 
trebuie să treacă peste niște ostacole. 
Aceste obstacole sunt legate de 
matematică. Ursul i-a spus că dacă va 
rezolva corect exercițiile de adunare și 
scădere, dacă va recunoaște cât mai 
multe animale și rolul organelor interne 
ale acestora cu siguranță va avea laptele 
cel mai gras din ferma de animale.Vreți 
să o ajutăm? 

 Toate sarcinile de lucru se află așezate 
într-un coșuleț ( foi A3 făcute sul). 

 
    Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 

 
 Scrisoare 
 
 
 
 
 
 
Scrisoarea 

 
Frontal  

 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
Capacitatea de a 
utiliza un limbaj 
matematic 
adecvat(numere 
naturale,termen, 
sumă,descăzut, 
scăzător,rest/dife-
rență,proprietăți) 

 
4. 

 
Anunţarea temei 

 
 Se anunță elevii că pe parcursul orei de 

matematică ajutându-o pe văcuța 
Floricasă ajungă în Grădina Ursuluivor 
folosi corect terminologia matematică, 
vorrezolva fel de fel de exerciții 
interesante de adunare și de scăderea a 
numerelor de la 0 la 31.,,Ne vom juca, 
pe Florica o vom ajuta!!” 

 
 
 
Explicația 
 

 
 

 
 
 
Frontal 

 
 
 
Observarea 
sistematică 
 



 

 
5. 

Dirijarea 
învăţării 
 

 Pe spatele scrisorii se indică că 
obstacolele de trecut de văcuța Florica 
se află într-un coșuleț. Acest coșuleț 
este ascuns sub catedra doamnei 
învățătoare. Cine vrea să caute 
coșulețul? Un copil va aduce coșulețul 
de sub catedră....alături găsește și un 
coșuleț cu batoane de ciocolată. Tot 
acolo este și un bilet pe care un copil îl 
va citi: Rezolvă repede și bine, și 
ciocolată primești de la mine! 

 Recompensele pentru sarcinile realizate 
constă în batoane din ciocolată Milka.Se 
va discuta ambalajul ciocolatei și se va 
viziona filmulețul: Cine face muuu? 
Vacă pentru copii... ( fimuleț vizionat 
de pe internet). Apoi se vor pune 
elevilor următoarele întrebări: Câte 
văcuțe erau în grajdi? Cum se numește 
copilul vacii? 

 Pentru a rezolva corect capcanele 
ursului ne vom încălzi mintea și vom 
răspunde la ghicitori ( se vor citi 
ghicitori des pre animale sălbatice și 
domestice).- Anexa 2. 

 Considerându-se că a sosit momentul, 
un elev va merge pe la fiecare grupă și 
responsabilul cu extragerea va lua un 
sul de hârtie – acesta conținând o 
capcană.    

 Fiecare grupă va  extrage câte un 
obstacol. ( Anexele 3-8) 

  Șiind foate bine importanța lucrului în 
echipă și cunoscându-și rolul în grupă, 

 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
Exercițiul 
 
 
 
Explicația 
 
Problematizarea 
 

 
 
 
 
Coșulețul cu 
dulciuri si cu 
explicația 
corespunzătoare 
 
Coșulețul cu 
sarcinile de 
lucru 
 
Prezentarea 
filmulețului de 
pe internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
Frontal 
Individual 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de a 
rezolva corect 
adunări și scăderi 
cu numerele de la 
0 la 31 
Verificarea și 
analiza 



 

MANAGEMENTUL TIMPULUI: 
- conținuturile proiectate vor fi selectate în funcție de limitările temporale, urmând a fi atinse în activitățile ulterioare. 

 
 
  

elevii vor colabora pentru a rezolva 
sarcina grupului. Se dau la dispozitie 10 
minute de lucru. 

răspunsurilor 

 
6. 
 
 
 
 
 

 
Obţinerea 
performanţei şi 
asigurarea  
feed-back-ului 
 
 

 Reprezentanții echipelor cu prezentarea 
lucrului finit vor fi prezenti la tablă, 
acolo unde vor fi lipite fișele lucrate.  

 Aceștia vor prezenta conținurile lucrate, 
primind acordul sau dezacordul 
celorlalte grupe; elevii vor primi dulcea 
recompensă.... 

 Legat de conținuturile capcanelor, se 
vor discuta și alte situații legate de 
Matematică și explorarea mediului.  

 ( Anexa 9) 

 
 
Exercițiul 
Conersația 
Problematizarea 
 
 

 
 
Plașele cu 
rezolvările de 
capcane 
 
 

 
 
Pe grupe 
Frontal 
 

 
 
Observarea 
sistematică 
Aprecieri verbale 
Problematizarea 

  7. Evaluare  Se rezolvă independent fișa de evaluare 
pregătită. (Anexa 10) 

Exercițiul Fișa de evaluare Individual Aprecierea 
rezolvărilor 

 
8. 

 
Activitate 
recreativă 
 

 Elevii vor avea de colorat prietenii 
văcuței Florica. ( Anexa 11) 

 Se vor număra prietenii colorați. 
 

 
 
Exercițiul 
 

 
 
Fișă de lucru 
 

 
 
Individual 

 
Observarea 
sistematică 
Aprecieri verbale 

 
9. 

 
Încheierea și 
evaluarea 
activităţii 

 
 Se dă tema pentru acasă din culegerea 

adoptată pe clasă. 
 Se vor face aprecieri generale si 

individuale privind participarea şi 
comportamentului elevilor pe parcursul 
orei. 

 
 
 
Conversația 

 
 
 
Culegerea 

 
 
Frontal 
Individual 

 
 
 
Aprecieri verbale 



 

Anexa 1 
 

 
 
 
                                       Dragii mei, 
 
          Mă numesc Florica și sunt o văcuța de la Ferma de Animale. 
Aseară, bunica mi-a povestit că pentru a avea laptele cel mai bun 
trebuie să parc iarba din Grădina Ursului. Însă acolo... greu se ajunge! 
Ursul te pune la fel de fel de încercări... 
          Cu toate acestea, mi-am luat inima-n dinți și dimineață l-am 
sunat de domnul Urs. I-am spus ce mult îmi doresc să ajung în gradina 
sa. Mi-a răspuns că mă așteaptă cu plăcere, dar nu înainte de a trece 
niște obstacole: trebuie să  rezolv exerciții de matematică, fel de fel de 
probleme, să vorbesc despre prietenii mei.....Of! O grămadă de 
treburi! 
           Pentru că am aflat că sunteți niște copii tare isteți am venit la 
voi. Poate mă ajutați să trec peste capcanele puse de urs și să ajung în 
grădina sa. Promit că vă voi aduce câte o cana din laptele cel mai 
dulce! 
          Ce spuneți? Mă ajutați?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexa 2 
Fii atent și răspunde la ghicitori! 

- Nea Martine!- Mor-mor-mor! 
Nu vrei miere din ulcior? 

- Am o poftă de mâncare, 
C-aş mânca şi-o  oala mare! (Ursul) 
 
Urecheaţii cei vioi 
Papă morcovi şi trifoi. 
Sunt voinici, isteţi, sprinţari 
Şi nu poartă  ochelari. (Iepurele) 
 
Are colţi și blană sură, 
Dă  târcoale pe la șura. 
Ar sări si gardul stânii, 
De n-ar sta de paza câinii. (Lupul) 
 
Bucălaia de la stână 
Ne dă miel , lapte și lână! ( Oaia) 
 
Un dovleac pe patru bêțe, 
Geme șunca în cotețe! (Porcul) 
 
Toată ziua stă pe lac 
Și necere mereu…mac!(Rața) 
 
Blândă  e și mamă bună, 
Ne hrănește-ntreaga lună. 
Ne dă lapte cu găleata,  
Credem noi că este….. (Vaca) 
 
 
 
  



 

Anexa 3 – grupa Iepurașilor 
Capcana 1 
Fiiatent la poezii, și răsplătit vei fii! 
Rațamamă a strânsieri 
9 semințe de miei 
Si-ncă 10 de porumb. 
Rățuștelor de mâncare 
Să le dea, ea căte are? 
 

a) 20;    b) 19;  c) 31;  d) 28. 
 
 
9 fete cu codițe și 20 de băieței 
Se îndreaptă către școală. 
Toți câți sunt ei, dragii mei?  
 

a) 30 de copii;    b) 16 copii;  c) 29 de copii ;  d) 28 de copii. 
 
Anca are-n mâna sa 
5 lalele, uite-așa! 
Mai primește încă 5. 
Câte mai culege ea 
Mamei  19 să-i dea?  
 
 

a) 9 lalele;    b) 15 lalele;  c) 25 lalele;  d) 29 lalele. 
 
 
 
 
  



 

 
Anexa 4 – grupa Veverițelor 
 
Capcana 2 
 
 
Efectuează, apoi colorează rezultatul exercițiului de sub imaginea animalului cu schelet intern și două picioare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             14 +13 =                        27 – 16 =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 
Anexa 5 – grupa Oițelor 
 
Capcana 3 
 
 
Observă animalele din ograda bunicului. Ce a numărat Ancuța? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10 capete, 20 picioare și 20 de aripi; 
b) 10 capete, 24 picioare și 16 de aripi; 
c) 20 capete, 24 picioare și 8 de aripi; 
d) 10 capete, 20 picioare și 16 de aripi. 

 
 
 
  



 

Anexa 6  – grupa Ursuleților 
 
Capcana 4 
 
Calculează, apoi scrie rezultatele obținute în casetele de lângă animale, potrivit denumirilor! 
 
26 – 15 =                pasăre  

15 +  4 =                  mamifer  

21 + 8 =                   reptilă 

28 – 18 =                 insectă  

19 – 17 =                 pește  

                                           

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.lumeapiticilor.ro/strada/?atelier=desene_de_colorat:::Y2xpZW50L0FuaW1hbGVfc2lfbmF0dXJhL2NvbnRlbnQegalegalegal:Y2xpZW50L0dhaW5pL2NvbnRlbnQegalegal
http://planse-desene-colorat.com/planse-de-colorat-animale-pesti3.
http://www.lumeapiticilor.ro/strada/?atelier=desene_de_colorat:::Y2xpZW50L0FuaW1hbGVfc2lfbmF0dXJhL2NvbnRlbnQegalegalegal:Y2xpZW50L0Nyb2NvZGlsaS9jb250
https://www.google.ro/search?biw=1024&bih=539&tbm=isch&q=desene+cu+fluturi+mici&revid=316468868&sa=X&ei=tuQBVenGPIXyOIaQgLAB&sqi=2&pjf=1&ved=0CCQQ1Q


 

Anexa 7  – grupa Pisicuțelor 
 
Capcana 5 
 
 
Plus sau minus? 
 18           2           5 = 16 
 
14            3           8 =  19 
 
20            4           1 = 23 
 
31          10           6 = 27 
 
15            5           8 = 18 
 
 
Anexa 8  – grupa Cățelușilor 
 
Capcana 6 
 
Fiși atenți și comparați, folosind <,  >  sau  = ! 
 
31         31                        27        13                       30        25 
 
20        19                     15       23               29        29 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

      



 

 
Anexa 9 
 
ÎNTREBĂRI CORELATIVE! 
 

 Se amintesc alte jocuri de numărare: 1,2,3 Baba la bordei.... curăță ardei....pentru moș Andrei! Etc. 
 Se rezolvă oral și alte exerciții de adunare și scădere; se repetă terminologia! 
 Câte picioare umane sunt în fiecare grupă din clasă? Căte capuri sunt în clasa noastră? Dar mâini? 
 Cum se numesc animalele din imagine? De ce le crește omul? Care sunt părțile corpului raței? 
 Ce organe interne are vulpea? Care este rolul fiecăruia? ( aici se pot aduce materiale suplimentare care să reactualizeze cunoștințele 

elevilor) 
 Dacă grupa Iepurașilor s-ar uni cu grupa Oițelor, câți ar fi în total? 
 Câți elevi sunt în clasa noastră? Dar în clasa a II a? Care clasă e mai mare și cu câți elevi? 

 
 
Se va jongla ce fel de fel de întrebări matematice legate de cazuri concrete din clasă! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Anexa 10 
 
Ești isteț, rebus primești! 
 
 

1. Rezultatul operației de adunare .... 
               2. Numărul pe care îl scădem..... 
               3. Numărul din care scădem..... 
               4. Rezultatul operației de scădere..... 
               5. Numere fără soț sau numere ….… 
               6. Vecinul mai mare al unui număr..... 
               7. Vecinul mai mic al unui număr...... 
               8. Sumă sau …… 
               9. Numere cu soț sau numere ……. 
             10. Numerele care se adună...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            1.         

         2.         

                                            3.         

  

         4.          

                                                             5.       

                                           6.         

          

                          8.      

                                                   9.     

       



 

Anexa 11 
Colorează prietenii Floricăi! 

 

 
 
  



 

 
512. EDUCAȚIA OUTDOOR ÎN SPRIJINUL COPIILOR CU C.E.S. 

 
Ciofalcă Mihaela Cristina 

Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria, loc. Alexandria, jud. Teleorman 
DATA: 12.04.2016 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.5 Alexandria 
CLASA: Pregătitoare A  
PROF.ÎNV.PRIMAR: Ciofalca Mihaela Cristina 
ARIA CURRICULARĂ:  Limbă şi comunicare 
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA TEMATICA: „ Vreau sa am o meserie” 
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul si litera F,f 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 
DISCIPLINE INTEGRATE:  
Comunicare în limba română –Sunetul si litera F 
Matematică şi explorarea mediului- Adunarea si scaderea in concentrul 0-10 
  Arte vizuale şi abilităţi practice- ,,Florile primăverii” 
  Muzică şi mişcare-interpretarea cântecului ,,Fluturasul meu” cu mişcări ritmice 
 
COMPETENŢE  SPECIFICE: 
      Comunicare în limba română 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;  
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;  
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple ; 
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,  din universul familiar; 
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate. 
 
COMPETENŢE  INTEGRATE: 
      Matematică şi explorarea mediului: 
1.2 Compararea numerelor în concentrul  0-10; 
1.4. Efectuarea de  adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-10, recurgând frecvent 



 

 la numărare; 
        Muzică şi mişcare: 
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text;  
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 
Arte vizuale şi abilităţi practice: 
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar; 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple pe baza interesului direct. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   
O1: Să identifice cuvinte care contin sunetul si litera F; 
O2: Să sesizeze poziţia sunetului F în cuvinte, pe baza explicatiilor date; 
O3 Să realizeze corelația dintre sunet și literă în procesul scrierii; 
O4: Să analizeze cu ajutorul metodei fonetice, analitico-sintetice cuvinte, propoziţii; 
O5: Să realizeze corespondenţa dintre imagine şi denumirea corectă a acesteia, între propozitie si imagine;  
O6: Să rezolve sarcinile de lucru propuse individual și/sau prin cooperare. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
     A).METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic, învăţarea prin descoperire, 
recompensa, munca în echipă/individuală. 
     B). MIJLOACE DE INVATARE: soft educational-Povestea literei F,  creioane colorate,  fişe de lucru,  fluturasi-recompensă , videoproiector. 
C). FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 
RESURSE TEMPORALE: 50 minute: 35 minute activitatea + 15 minute activitate în completare 
RESURSE UMANE: 26 elevi 
RESURSE SPATIALE: sala de clasă 
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, acordarea de 
stimulente –  fluturasi; 
 
BIBLIOGRAFIE:  

 Barbu. M.(coord.)- Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova, 2003; 
 Manea Alexandra, Matache Claudia – Comunicare în limba română – clasa pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2013 
 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Educaţie pentru societate, 

Dezvoltare personală, Muzică şi mişcare,  Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucureşti; 
 www.didactic.ro – învăţământ primar, clasa pregătitoare. 

  

http://www.didactic.ro/


 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

Evenimentul 
didactic 

Competenţ
e 
specifice 

Conţinut ştiinţific STRATEGII     DIDACTICE     Evaluare 
(metode şi 
indicatori) 

Metode  şi      
procedee 

Mijloace 
de înv. 

Forme de 
organizare 

Momentul 
origanizatoric 

DP 2.2, 3.2 
CLR 3.4 

- Asigurarea unui climat educațional favorabil. 
 

    

Captarea 
atenţiei 

CLR 1.1, 
2.4 
MEM 5.1 
O1 

Pentru a o ajuta pe Zâna Primăvară să reuşească să facă 
natura frumoasă şi voioasă la noi în ţară, trebuie să 
aducem mai multă culoare. 
Mai întâi vă voi prezenta un mesaj pe care l-a adus Zâna 
Primăverii cu ea.  Voi deschide scrisoarea şi voi da 
citire mesajului. (Anexa 1) 

Conversaţia  Scrisoare Frontal  Observare 
sistematică 
Capacitatea de 
a asculta, cu 
atenţie, un 
mesaj 

Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

DP 2.2, 3.2 
CLR 3.1 

         Se prezintă copiilor tema şi obiectivele propuse. 
Pentru ca buburuza să-şi recapete bulinele pierdute, 
astfel ajutând-o  noi pe Zâna Primăvara, vom desfăşura 
jocul:“Darurile primăverii”. De-asemenea vom 
reactualiza şi consolida sunetele şi literele învăţate. 
Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale 
urmǎrite. 

Explicaţia  Planşe cu 
literele 
studiate 

Frontal  Observare 
sistematică 
 

Recapitularea şi 
consolidarea 
cunoştinţelor 

CLR 2.4, 
3.4, 4.2 
MEM 5.1, 
5.2. 
AVAP 
2.3,1.1 
 
 
 
 
 
O5 
 

     Se precizează elevilor că pentru a găsi bulinele 
buburuzei şi pentru a o ajuta astfel pe Zâna Primăvara 
ne vom împărţi în şase echipe: Echipa panseluţelor, 
narciselor, lalelelor, lăcrămioarelor, ghioceilor şi 
zambilelor. 
 Explicarea jocului şi stabilirea regulilor: Reguli de joc: 
plicurile cu materialele de lucru, de pe mesele elevilor, 
vor fi deschise atunci când li se cere; fiecare grupă 
trebuie să asculte cu atenţie, sarcina didactică şi 
răspunsurile colegilor; înainte de a lucra în echipă, vor 
repeta formularea: „Ne gândim, ne sfătuim/şi răspunsul 
îl găsim!; după finalizarea fiecărei probe, grupele îşi 
desemnează câte un membru pentru a comunica 

 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 
Brainstor-
ming  
 
 
Conversaţia 

 
Buburuza 
 
Scrisoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 

Observarea 
sistematică 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1          
 
 
 
O2 
 
 
 
O4 
 
 
O5 

rezultatul; pentru răspunsurile corecte, grupele vor primi 
câte o bulină neagră pe care o vor lipi pe spatele 
buburuzei. 
Echipa care are mai multe puncte este desemnată 
câştigătoare. 
 După ce toţi copiii au înţeles regulile jocului se trece la 
executarea jocului propriu-zis. Fiecare copil va trebui să 
rezolve anumite cerinţe. (Anexe 2,3,4)   
Copiii împărţiţi în grupe îşi vor alege liderul de grup, iar 
liderul de grup va deschide plicul şi va împărţi fişele cu 
sarcini fiecărui membru din echipa sa. 
Sarcina 1.1.Denumeşte imaginile . Colorează  numai  
imaginile specifice  anotimpului primăvara. 
Sarcina 2:  Ghiceşte!- Învăţătoarea citeşte ghicitorile; 
câte un reprezentant din fiecare echipă trebuie să 
răspundă la ghicitoare. 
Sarcina 3:Probleme ilustrate -Fişa-probleme ilustrate 
(compară rezultatele). 
Sarcina 4: Joc didactic “Recunoaşte floarea”-  Pe 
fiecare faţă a cubului va fi lipită o floare de primăvară. 
Fiecare grupă va delega un reprezentant să arunce cubul 
şi vor răspunde din partea florii la anumite 
cerinţe.(Anexa 5) 
Narcisa 1.Denumeşte floarea! 
Eu zic una, tu spui mai multe: albină, miel, ţânţar.  
Laleaua 1.Denumeşte floarea! 
Cum se mai spune la: buburuză, harnic, copac. 
Liliac 1.Denumeşte floarea! 
Găseşte cuvintele cu sens opus: urât, cald, însorit. 
Lăcrămioara1.Denumeşte floarea! 
Enumeră lunile de primăvară. Desparte în silabe 
cuvintele enumerate. 
Ghiocel1.Denumeşte floarea! 
  Ce nu se potriveşte!  

Explicaţia 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
Demonstraţia 
Problematizar
ea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubul  
 
 
 
 
 
Joc didactic 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plicuri cu 
probe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri cu  
cu sarcini 
de lucru 
 
Ghicitori 
 
 
 
 
 
 
Cubul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de 
a compune şi 
de a rezolva 
probleme 
 
 
Capacitatea de 
a rezolva 
corect sarcinile 
de lucru 
 
 



 

(crizantemă, trandafir, broască;)  
 (roşie, cartof, prună;)  
  (alb, galben, găină;) 
Zambila1.Denumeşte floarea! 
 Care sunt sărbătorile primăverii? 
5.  “Caută şi potriveşte” – uneşte silabele pentru a 
forma cuvinte pentru trei dintre grupe, iar celelalte 
grupe trebuie sa uneasca cuvântul scris cu litere de tipar 
cu desenul potrivit. 
6. Piramida primăverii , respectând următoarele 
nivele:         
nivelul de la baza-1-flori ;  
nivelul - 2 –insecte;  
nivelul – 3- păsări; 
nivelul -4- anotimpul;  

 
 
 
 
 
 
 
 
Piramida 
 

 
 
 
 
Buline 
negre 
pentru 
buburuză 
 
Priramida 
primăverii 
 
 
Buburuze-
buline  

 
Individual 
 
 

Obţinerea 
performanţei 

CLR 2.4, 
3.4, 4.2 
MEM 5.1. 
O1 
O3 
O4 
O5 
 

Joc intelectual: Gândesc şi găsesc 
Într-un  săculeţ se vor găsi mai multe jetoane pe care vor 
fi desenate diverse obiecte specifice temei.  
Din fiecare echipă vor fi antrenaţi în joc mai mulţi elevi, 
care vor veni, vor scoate un jeton din săculeţ, îl vor 
denumi şi vor răspunde unor diverse sarcini propuse de 
învăţătoare. 
Exemlu: 
-formulează o propoziţie din trei cuvinte cu acest 
cuvânt; 
-desparte cuvântul în silabe; 
-spune sunetele care formează cuvântul; 
-realizează reprezentarea grafică a cuvântului; 
-specifică sunetul iniţial şi final al cuvântului, etc. 
Dacă un elev dintr-o grupă nu va reuşi să răspundă 
corect la cerinţa dată, un coleg din echipa sa va putea să-
l ajute. 

 
Joc didactic 
 
Conversaţia 
Cooperarea  

Săculeţ 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
imagini  

Pe grupe Observarea 
sistematică 
Aprecieri 
verbale  

Analiza 
rezultatelor 

CLR 4.2 
MM 2.1 

Se vor număra bulinele de pe buburuza fiecărei grupe şi 
se va afişa în faţa clasei împreună cu lucrările realizate 

Conversaţia  
 

Fişe de 
colorat 

Individual  Analiza 
produselor 



 

 
Vă mulţumesc tuturor 

 
Pentru al vostru efort 

 
Aţi răspuns şi aţi ghicit 

 
Bulinele eu mi-am primit 

 
Pot zbura din frunză-n frunză 

 
Acum sunt o buburuză. 

 
Multe insecte mititele  

 
Vor fi prietenele mele 

 
Drept răsplată, ia, priviţi 

 
O comoară descoperiţi. 

 
,,Primavară-Zână bună 

 
Sunt o mică buburuză 

 
Necajită şi confuză. 

 
Stând pe frunză, obosită, 

 
Vântul Vitejel, călător 

 
M-a luat cu el în zbor 

 
M-a-nvârtit, m-a răsucit,  

 
Fără buline m-am trezit.” 

 
 

 
ANEXA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activităţii  
 
Activitate 
recreativă 

DP 2.2, 3.2 
AVAP 2.3 
 

la Piramida Primăverii. 
 
Copiii vor primi fişe cu flori de primăvară pe care le vor 
colora. 
Dans ,,Samba florilor”. 
Elevii vor interpreta melodia şi vor executa mişcări 
ritmice. 
Se citeşte scrisoare de mulţumire din partea buburuzei. 

 
 
Munca 
independentă 
 
 
Activitatea 
practică 

Fond 
muzical 

 
 
Capacitatea de 
a interpreta 
melodia şi a 
executa 
mişcări ritmice 
 

Încheierea 
activităţii 

 Se vor face aprecieri generale și individuale asupra 
participării elevilor la lecție, precum și asupra 
comportamentului lor pe parcursul orei. 

Explicaţia Buburuze-
recompens
e 

Frontal Aprecieri 
verbale 
Stimulente  



 
513. PROIECT DIDACTIC – PRIMĂVARA 

 
Prof.înv.primar Dragomir Rodica 
Școala Gimnazială Ocna Sibiului 

 
CLASA: I                                      
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA TEMATICĂ:,,Balul florilor” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECȚIEI: consolidare 
SUBIECTUL LECȚIEI: Primăvara 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE: 
Comunicare în limba română 
Matematică și explorarea mediului 
Dezvoltare personală 
Muzică și mișcare 
Arte vizuale și abilități practice 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
Comunicare în limba română  
1.1 Identificarea unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostite cu claritate; 
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână; 
4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 
diverse. 
Activităţi integrate: 
Matematică şi explorarea mediului 
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 
numărare  
Dezvoltare personală 
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 
Muzică și mișcare 
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 
Arte vizuale și abilități practice 
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. să corecteze greșelile de scriere 
2. să aplice metoda fonetică analitico- sintactică 
3. să stabilească forma de plural a unor cuvinte 
4. să găseasca forma de diminutiv a unor cuvinte 
5. să citească textul 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
a) Metode: explicaţia, conversaţia, exercițiul, brainstorming-ul, jocul didactic 
b) Mijloace: flip-chart, fişe de lucru, calendarul naturii, coșuleț cu jetoane, panou cu imagini, 

emoticoane 
c) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  Programa şcolară pentru disciplina 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, 
2013; 



• Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru frmarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici. Program de formare de tip „blended learning” pentru 
cadrele didactice din ânvăţământul primar, 2012. 

 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

1. Moment organizatoric – pregătirea elevilor pentru lecție; crearea atmosferiei 
necesare pentru desfășurarea activității 

2. Captarea atenției/ Reactualizarea cunoștințelor 
Lecția debutează cu,, Întâlnirea de dimineață”(salutul, noutatea zilei, prezența, meteo, mesajul 
zilei). 
Salutul: ,, Bună dimineața floricele”. Elevii vor saluta ajutându-se de cântecelul de prezență. Vom 
stabili cum ne simțim astăzi cu ajutorul emoticoanelor. 
Noutatea zilei ,,Astăzi este o zi deosebită pentru că avem musafiri”. 
Descoperirea,, cuvântului cheie” al zilei PRIMĂVARA cu ajutorul unor operații matematice. Scurte 
caracteristici ale anotimpului de primăvară. Primăvara ne lasă un mesaj sub forma unei scrisori. 
Mesajul zilei:,,Dragi copii, 
Primăvara mă numesc,/ Și am un prieten, cu care nu mă prea mândresc./ Nu pentru că ar fi rău cu 
mine,/ Ci pentru că nu știe să scrie bine./ Când caietul lui am răsfoit,/ Iată ce-am citit:/ Ân poiana cu 
nargise/ Florile aumulte vise/ Una vrea ân cor să cînte,/ Alta nuvrea să asculte/ Și deacum florile 
toate/ Nu âși vorbesc/ Că sânt certate. (fiecare elev va primi textul; îl vor citi în gând și îl vor 
corecta, îl vom corecta la tablă, iar apoi vom citi în ștafetă.)  
Primăvara le mulțumește copiilor, îi laudă și le cere un sfat:,, Ei, v-am dat o lămurire/ Despre a mea 
nemulțumire./ Vreau să știu:/ Cum reușiți,/ Chiar deloc să nu greșiți.” 
Enumerăm tot ceea ce facem noi, pentru a ști citi și a scrie corect. 

3. Precizarea temei lecţiei noi 
Astăzi, îi vom arăta primăverii ce exerciții facem noi, pentru a ști să scriem și să citim corect.  

4. Dirijarea învățării 
Exerciții de încălzire a mușchilor mâinii. 
Într-un coșuleț avem jetoane pe care sunt scrise cuvinte care conțin literele și grupurile de litere 
învățate. Copiii extrag cuvintele, le lipesc la panou sub imaginea pe care o denumesc, despart 
cuvântul în silabe, stabilesc numărul silabelor, alcătuim o propoziție în care cuvântul să se afle 
(după cerință) la începutul, sfârșitul sau în interiorul propoziției. Scriem propozițiile la tablă și în 
caiete. 
A II- A ORĂ 
Fiecare elev are pe bancă fișa de lucru, care conține text și exerciții, astfel: 
- citim textul ,,Primăvara”( în lanț, selectiv) 
- răspundem la întrebări referitoare la text 
- subliniem cuvintele care conțin grupurile de litere învățate, le despărțim în silabe și alcătuim oral 
propoziții 
- ,,alintăm” cuvintele 
- formăm cuvinte cu ajutorul silabelor 
- ordonăm cuvintele pentru a forma propoziții 
- ,,eu scriu una, tu mai multe” 

5.  Obținerea performanței 
Lucrăm pe grupe: elevii vor avea sarcina de a descoperi cât mai multe cuvinte care conțin grupul de 
litere dat (ciorchine sub forma unei flori). Fiecare grupă colorează floarea, o decupează, o 
asamblează. Florile își vor găsi locul în colțul tematic. 

6. Incheierea activității 
Aprecieri concrete privind participarea elevilor la lecţie și  implicarea lor în realizarea sarcinilor. 
Grupa care descoperă cât mai multe cuvinte va fi premiată. 
 
  



 
514. PROIECT DIDACTIC – LITERELE „Ș, Ș” DE TIPAR 

 
prof. înv. primar Oprea Elena  

Școala Gimnazială Raciu, loc. Raciu, jud. Dâmbovița 
 
Şcoala Gimnazială Raciu 
Dată: 23.03.2017 
Clasa I 
Profesor pentru învăţământ primar: Oprea Elena 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Unitatea tematică: Ne mişcăm, ne plimbăm, călătorim 
Subiectul: Literele „ş” mic şi, Ş” mare de mână 
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe  
Scopul: 
 Informativ:  

- Însușirea cunoștințelor despre literele  ş mic şi Ş mare de mână 
 Formativ:  

           - Îmbogăţirea vocabularului;  
           - Dezvoltarea auzului fonematic; 
           - Formarea capacității de exprimare orală și de receptare a mesajului oral și vizual;  
 
 Competenţe specifice:  
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple; 
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 
diverse; 
 
 Obiective operaţionale:  
2.2.1- să formuleze comparaţii prin completarea unor expresii cu termenul potrivit; obiectivul se 
consideră atins dacă fiecare elev completează o comparaţie; 
3.3.1- să asocieze imaginea cu mesajul potrivit; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev 
asociază cel puţin o imagine cu mesajul corespunzător; 
4.2.1-sa scrie enunţuri scurte după un suport vizual; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev 
scrie corect un enunţ; 
4.2.2- să completeze enunţuri lacunare; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev completează 
cel puţin un enunţ; 
4.2.3- să ordoneze cuvinte pentru a alcătui un enunţ; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare 
elev ordonează corect cel puţin două cuvinte. 
 
Strategii didactice: 
 Metode şi procedee: Explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, demonstraţia, Cadranele, 

conversaţia euristică 
 Mijloace de învăţământ: planşa model, manualul tipărit / digital, calculator, video-

proiector, caiet auxiliar, fisa de lucru, coli flip chart, creioane colorate, stiloul, imagini, lipici 
 Forme de organizare a colectivului:  

                - Frontal, în grup, în perechi, individual 
 
Resurse: 
 Bibliografie:  

- Programa şcolară pentru clasa întâi, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418 / 19.03.2013 



- Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2014). Manual pentru clasa I. 
București: Ed. Intuitext 
- Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2014) 
Caietul elevului pentru clasa I, Bucureşti, Ed. Intuitext 
- Molan, V., D didactica disciplinei limba şi literatura română în învăţământul primar, Editura 
Miniped, 2013 
 Temporale: 45 minute  

 
 
  



 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
 
MOMENTELE 
LECŢIEI 

OB. 
OP. 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 
procedee 

Mijloace Forme de 
organizare 

 
1. MOMENTUL 
ORGANIZATORIC 
(1 min.) 

 Asigur condițiile necesare desfășurării optime a 
lecției. 

    

 
2. CAPTAREA ȘI 
ORIENTAREA 
ATENȚIEI  
(4 min.) 

 Pe o planşa în forma soare, vor uni numerele în 
ordine crescătoare şi vor descoperi literele s mic 
şi S mare de mână. (Anexa 1) 

Observaţia 
Exerciţiul 

Planşa în 
formă de soare 

Activitate 
frontală 

Aprecieri 
Verbale 

 
3. ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 
(1 min.) 

 Ora trecută am învăţat despre sunetul şi literele 
ş mic şi Ş mare de tipar. 
În această oră vom învăţa să scriem literele 
 ş  mic şi Ş mare de mână. 

Explicaţia  Activitate 
frontală 

 

 
4. DIRIJAREA 
ÎNVĂȚĂRII ŞI 
OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 
(20 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezint planşa cu literele ş şi Ş. 
Se intuiesc literele şi se identifică asemănarea 
cu literele s şi S şi se precizează deosebirea. 
 
Se scriu pe tablă, mai întâi literele în întregime. 
 
Se prezintă la video-proiector scrierea literelor ş  
mic  şi Ş mare de mână, din manualul digital. 
Elevii urmăresc cu atenţie. 
 
Copiii „scriu” în aer, pe bancă cu degetul, cu 
stiloul închis pe caietul auxiliar. 
 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Observarea 
dirijată 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţia 
Exerciţiul 

Planşa model 
Manualul 
digital / tipărit 
Caiete 
Stilou 
Creioane 
colorate 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate 
frontală 
Activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 

Observarea 
sistematică 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voi scoate la tabla 2-3 elevi pentru a scrie 
literă. 
 
Se reaminteşte poziţia corectă la scris: spatele 
drept, mâna dreaptă cu cotul pe bancă, mâna 
stângă sprijină caietul, distanţa dintre bancă la 
piept să fie de cel puţin un pumn, scrierea se 
realizează cu cele trei degete cu care se ţine 
stiloul, iar mâna se mişca de la încheietură; 
 
Se fac exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici 
ai mâinii. 
Mâna lebădă o fac 
Care dă mereu din cap, 
Lebedele-n jur privesc, 
Mâinile eu le rotesc, 
Bate vântul ne-ncetat, 
Degetele le-am mișcat 
Spre dreapta sau stânga mea, 
Ca noi să putem lucra. 
 
 
Se reactualizează cunoştinţele referitoare la 
încadrarea corectă în pagină: dată, titlul, 
alineatul, spaţiul dintre litere. 
Elevii scriu trei litere. Se verifică modul de 
scriere. 
Elevii care au scris corect continuă, ceilalţi sunt 
ajutaţi, li se explică... 
 
Elevii scriu trei rânduri de literele „ş” mic de 
mână şi ,,Ş” mare de mână, cuvinte cu această 
literă:,, şosea”, „Şerban”, „maşina”, „Ştefan”. 
 

 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliarul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 
 
 
 
 
3.3.1 
 
 
 
 
4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 

 
Caută cuvântul ce lipseşte: 
... ca macul. 
... ca vulpea. Roşu cocoşat 
... ca o cămilă. 
... ca un pisoi. Drăgălaş 
... ca fulgul. 
Uşor şireată 
 
Elevii vor rezolva exerciţiile de pe fişa de lucru: 
1. Ordonează cuvintele pentru a alcătui o 
propoziţie 
(Anexa 2) 
2. Asociază enunţul cu imaginea (Anexa 3) 
 
3. Alcătuieşte propoziţii după imaginea 
următoare. (Anexa 2) 
 

 
 
 
 

 
 
 
4. Completează propoziţiile cu cuvintele care 
lipsesc. (Anexa 4) 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
Exerciţiul 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 

 
Auxiliarul 
 
 
 
 
 
 
 
Fișe de lucru 
 
 
Fișe de lucru 
 
 
Fișe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișe de lucru 

 
 
Activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
individuală 
 
Activitate în 
perechi 
 
Activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activitate pe 
grupe 

5. EVALUARE 
(7 min.) 

4.2.1 
3.3.1 

Acum elevii vor rezolva exerciţiile de pe fişa de 
evaluare Cadranele. (Anexa 5) 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Cadranele 

Fișe de 
evaluare 
Creioane 
colorate 
Carioci 

Activitate 
individuală 

Proba scrisă 

6. ASIGURAREA 
RETENȚIEI ȘI A 
TRANSFERULUI 
(1min.) 

 Pentru ora următoare elevii se vor gândi la 
nume de personaje din poveşti sau din desene 
animate, nume ce conţin litera s. 
Tema scrisă: exerciţiul 1 (auxiliar) pentru elevii 
mai puţin buni 
Exerciţiul 3 (auxiliar) pentru elevii buni 

Conversaţia 
Explicaţia 

 
Auxiliarul 

Activitate 
frontală 

 

7. ACTIVITĂŢI 
RECREATIVE 
(10 min.) 

 Copiii vor lucra pe grupe de câte 4 şi vor 
avea de realizat un colaj - drumul spre munte 
al celor 2 copii, pornind din gara Braşov şi 
călătorind spre vârful muntelui cu maşinile. 
Ei vor decupa, vor lipi, vor desena. 

 

Exerciţiul Creioane 
colorate 
Carioci 
Foarfeci 
Lipici 
Imagini 

Activitate pe 
grupe 

Observarea 
sistematică a 
atitudinii 
elevilor în 
relațiile cu 
ceilalți copii 

8. APRECIERI ŞI 
RECOMANDĂRI 
(1 min) 

 Se fac aprecieri individuale şi de grup 
asupra activităţii desfăşurate. Se vor face 
unele recomandări pentru activitatea 
viitoare. 

 

 

Conversaţia  Activitate 
frontală 

 

 
 
  



 
515. ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

,,CRĂIASA TOAMNĂ” 
 

PIP. Andries Gabriela Dana 
Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui 

 
Realizat:  28 octombrie 2017 
 
Scopul: -cultivarea dragostei pentru natura si munca. 
 
Obiective: 

- cultivarea dragostei pentru natură şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei; 
- dezvoltarea simţului estetic, 
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului  vizual si utilizarea lui în crearea de imagini şi 

obiecte proprii; 
- stimularea imaginaţiei si a creativităţii: 
- atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea calitativă a acestora. 
-  

Participanţi:  Elevii clasei I 
 
 
      
Prezentator: 
 
Zboară   frunzele  în  vânt ,  
Ce  frumos  cad  la  pământ ! 
Toamna  iarăşi  a  sosit , 
 Mic  şi mare-i mulţumit! 
Noi cu toţii ne-adunăm ,  
Desenăm , lucrăm , pictăm. 
Vremea  trece cu folos.  
Chiar de-i  timp urât , ploios . 
 
 
   Prezentator     
 
A  venit  acum  şi  toamna ,  
S-au  copt  strugurii  în  vii, 
Carele  sunt  mari  şi  pline ,  
Urcă  spre  gospodării . 
 
Pretutindeni  oameni  harnici , 
Roade-mbelşugate  adună , 
Înfrăţindu-se  în  muncă ,  
Şi  cântând  de  voie  bună . 
 
 
   Prezentator     
 
De la mic pînă la mare 



Bun sosit la sărbătoare! 
Dar vă pun o întrebare 
Ce culoare toamna are? 
 
1c.  - Galbenă 
2c.  - Verzuie 
3c.  - Roşie 
4c.  - Arămie 
5c.  - Cafenie 
6c.  - Ruginie 
 
toţi.  - Aşa cum mii dragă mie 
 
    Cred că doriţi să aflaţi de ce v-am invitat......... 
 
 Zîna Toamna are nevoie de ajutor... e în căutarea unei crăiese adevărate  care îi va fi sprijin la 
nevoi... şi v-a rugat   să o ajutaţi pe cea mai destoinică să o selectaţi. 
 Dar  cum e concurenţă mare , am  crezut de cuviinţă să invităm ca juraţi parintii CP 
 
Vă poftim să luaţi loc la masa  juriului! 
Vă mulţumim! 
 
  Dar să ştiţi ,că nu-i o sărbătoare oarecare ci una fermecată la care vor participa fete frumoase şi 
zglobii, ce măiestria îşi vor arăta ,dispoziţie ne vor crea, iar noi munca cu aplauze o vom aprecia. 
 
 Concurentele-s frumoase,dar şi Zîna-i alintată,mi-a spus ea odată că vrea fata să-i semene leit. Deci 
dăm start primei probe care se apreciază cu 5 puncte: 
 
1. Prezentarea   în  costumul  toamnei 
Invităm prima concurentă 
 
-O fată frumoasă cu părul ca razele soarelui,  ochi caprui , fura inima oricui...cred că v-aţi dat seama 
...e EMMA .O întampinam cu aplauze. 
 
Deci să intre a doua 
 
-O fată frumoasa mama are 
La clasa pregatitoare. 
E dulce şi ascultătoare. 
Cu gropiţe în obrăjori  
Cand o vezi te trec fiori, 
O primim cu aplauze şi o ascultăm atent pe AMY 
Acum e momentul să o întîmpinăm pe a treia concurentă 
 
TEODORA se numeşte , e frumoasă şi isteaţă, e mică şi frumuşică e... ca o floricică.O întampinam 
şi pe ea cu aplauze. 
 
Nu uităm  că lista e lungă  şi mai avem o altă pretendentă 
Un înger de fată, cu ochi plini de bucurie, ce în fiecare dimineaţă îţi trezeşte zambetul pe faţă.  
O întîmpinăm cu aplauze pe DENISA NITA. 
  
Cea de-a cincea e  pe drum , intră-n scenă chiar acum  ... 



Seamănă leit cu zana căci e silitoare şi dibace, orice lucru ea îl face...aplauze pentru DENISA 
CODRIANU. 
 
Lista nu s-a încheiat  
-BIANCA e frumoasă, zglobie şi năzbatioasa, dar noi o iubim  şi cu aplauze o primim. 
 
Este o fată specială și un model de modestie și sensibilitate…despre cine o fi vorba? Sa o 
intampinam cu aplauze pe DARIA. 
 
Urmatoarea concurenta-i vorbareata, dar isteata, iar atunci cand iti este greu, ea te sprijina 
mereu...sa o aplaudam pe STEFANIA. 
 
A noua concurenta e prietenoasa, serioasa, blanda..aplauze pentru BEATRICE. 
 
Este o fata sensibila, gingasa, modesta, saritoare, ce mai …ca o floare. Aplauze, va rog , pentru 
ANDREEA. 
 
Va rog sa aveti rabdare 
Mai avem inca o floare 
PATRISIA se numeste 
E placuta cand zambeste…aplauze! 
 
Fetele s-au prezentat sunt frumoase şi cochete, dar sfioase... nu vă pare? 
 
Elevii CP vor  recita poezia  TOAMNA  
 
 Proba cred ca fost uşoară, dar suntem foarte curioşi  cum s-au descurcat fetele.  
JURIZARE PROBA 1 
 
Cred că proba a doua le va dezmorţi puţin 
 
   2. A doua probă ,,Harnică ca Toamna”va testa hărnicia  fiecărei concurente... Proba se 
apreciază cu 5 puncte 
 
Fiecare concurentă va primi cate un coş în care vor strange roadele împrăştiate ...cine va strange cea 
mai mare cantitate va fi caştigătoare.Le încurajăm cu aplauze. 
 
Fetele au obosit ,cred că e bine venit să ne recreeem şi un cantec să cantăm.... 
 
Cîntecul TOAMNA, ZANA DIN POVESTI 
 
Vă rugăm la  proba a doua verdictul să ni-l daţi 
JURIZARE PROBA 2 
 
Ştim că toamna e dibace , ceea ce doreşte să afle ea, dacă şi concurentele sunt aşa... 
 
3. Proba ,,Maini dibace” 
Proba se apreciază cu 5 puncte 
 
Juriul va aprecia compoziţiile de toamnă  create de cele două manuţe ale crăiţelor. 
 
În timp ce fetele lucreaza, elevii CP vor recita poezia TOAMNA 



 
Crăiţele prezintă foiţele la juraţi  
 Scumpii noştri juraţi ,verdictul la a treia probă ne daţi... 
JURIZARE PROBA 3 
 
Am testat frumuseţea, hărnicia...ce ne-a mai rămas?  
Tare-i mofturoasă ,Crăiasa! 
Acum ea doreşte să afle dacă fetele o cunosc bine.... 
 
Dar este-o vorbă din bătrîni ,,Omul se întalneşte după veşminte, dar se petrece după minte” 
 
4. Proba se numeşte,,Ghici,ghici,ghicitoarea mea...” 
 
Fetele vor extrage din coşul Toamnei cate un bileţel... 
 
 Fetele s-au descurcat... 
Aşa cred... 
 
Dragi juraţi , va rugam rezultatele probei a patra sa ne daţi... 
JURIZARE PROBA 4 
 
Orice Crăiasă e frumoasă, isteaţă, harnică, dar trebuie să fie şi o bună gospodină..Acum 
concurentele  vor arăta  ce gospodine bune sunt: 
 
5. Proba,,Crăiasa bucătăreasă” 
 
Cantecul  A VENIT PE DEALURI TOAMNA 
 
 
Juriul va aprecia „bunatatile” create de cele două mînuţe ale crăiţelor. 
JURIZARE PROBA 5 
 
 

516. ECO - UN ALT MOD DE A GÂNDI ȘI A NE COMPORTA 
 

Prof. înv. primar Guraliuc Marinela    
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, 

Prof. Guraliuc Ioan    
Școala Gimnazială ,,Ion Bojoi,, Flămânzi 

ARGUMENT 
         Educația pentru protecția mediului în contextul dezvoltării durabile trebuie să devină o 
preocupare din ce în ce mai cotidiană pentru toți actorii societății românești de la tânărul școlar până 
la cel din urmă consumator. Prin participarea tuturor factorilor educaționali, școală, familie, 
comunitate, mass-media la realizarea acestei intenții, toți membrii comunității vor înțelege și treptat 
vor acționa în sensul diminuării presiunii exercitate asupra mediului atât sub aspectul degradării 
acestuia cât și în ce privește secătuirea de resurse, ambele cu efecte devastatoare asupra generațiilor 
prezente dar în special a acelor viitoare. 
 Acțiunile menite a conștientiza impactul pozitiv al colectării selective asupra mediului sunt 
premiza realizării în perspectivă a protecției mediului și a resurselor prin simplul gest al colectării 
selective a deșeurilor și chiar al refolosirii acestora. 
Informaţii despre colectarea deşeurilor în oraşul Flămânzi la nivelul anului 2014 
Total deşeuri colectate: 498, 70 t/2014 



Deşeuri reciclate: Carton şi hârtie: 21, 5 t, PET – uri: 14, 80 t, Ambalaje plastic, altele decât PET: 
7, 50 t, Aluminiu doze: 0,80 t 
Total reciclat: 44, 6 t ( cca 9% ) 
GRUPUL ȚINTĂ: beneficiari direcți: - 90 de  elevi, câte cinci din fiecare clasă, cu înclinaţii eco, 
din clasele I – XII cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, provenind din cartierul cu gradul de educaţie  
cel mai  ridicat şi cu acces la sursele de informare; beneficiari indirecți: restul celor cca 1230 elevi 
ai celor 2 școli, comunitatea în ansamblul ei, în mare parte îmbătrânită, cu resurse financiare 
modeste şi refractară la colectarea gunoiului datorită costurilor de cca 60 lei/an/persoană, societatea 
Local Servicii SRL, operatorul de salubrizare, cel care colectează deşeurile menajere în sistem ,,din 
poară în poartă,, le sortează şi apoi transportă deşeurile rămase la groapa de gunoi . 
SCOPUL PROIECTULUI: Responsabilizarea locuitorilor orașului Flămânzi privind gestionarea 
corespunzătoare a resurselor,  fără a periclita echilibrele ecologice și sănătatea comunității prezente 
și viitoare. 
OBIECTIVE : identificarea problemelor de mediu generate de gestionarea necorespunzătoare a 
deşeurilor din zonă 
        - popularizarea principalelor reguli ale comportamentului ecologice 
        - informarea comunității privind beneficiile colectare selectivă și valorificarea deșeurilor 
asupra mediului 
        -valorificarea capacitaților creative ale elevilor în sprijinul protecției mediului 
DURATA PROIECTULUI -6 luni 
FINANŢAREA PROIECTULUI 

- societatea Local Servicii SRL asigură distribuirea materialelor informative prin 
muncitorii de pe autogunoieră  

- contribuție coordonator proiect 200 lei 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 Majoritatea copiilor din cele 2  şcoli şi 20% din locuitorii oraşului  devin mai responsabili 

pentru acţiunile lor zilnice care au impact asupra naturii şi a gestionării resurselor. 
 Calitatea gunoiului colectat este îmbunătăţită prin scăderea procentului de deşeuri 

biodegradabile din gunoiul colectat cu 10%. 
REZULTATE AŞTEPTATE 

- 300 ,,Foi de informare ECO,, 
- Produse din materiale reciclabile însumate într-o expoziţie 
- O şcoală şi un oraş puţin mai curate 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 
1. Fața nevăzută a comunității. Vizita grupului țintă la stația de colectare a deșeurilor din 
localitatea Flămânzi pentru a observa pe de o parte dimensiunea risipei de resurse reciclabile pe de 
altă parte calitatea discutabilă a gunoiului menajer colecat. Pe traseul de deplasare care traversează 
trei cursuri de apă vor fi făcute totodată observații asupra depozitării deșeurilor în locuri nepermise 
provocând în special poluarea apelor de suprafață. 
2. Ajută natura să trăiască 
 Prezentarea unor date privind cantitatea de deşeuri menajere produs la nivelul orașului, 
impactul asupra naturii dacă acesta n-ar fi selectat precum și beneficiile pentru natură dar și pentru 
economia resurselor prin practicarea colectării selective. Informațiile prezentate elevilor sunt 
polularizate în comunitate prin includerea lor sub forma unui articol pro eco în revista școlii dar și 
prin distribuirea unei ,,Foi de informare eco,,  dusă în comunitate de angajații Local Servicii SRL 
care colecteză din poartă în poartă gunoiul menajer. 
3. Zece pași pentru un mediu mai curat. Elaborarea unor reguli de protecție a naturii coroborate 
cu explicarea necesității colectării selective care sunt  promovate în școală iar sub forma unei 
scrisori adresate și principalilor actori din comunitate. 
4. Un mediu curat – o lume sănătoasă. Organizarea unei expoziții cu desene, articole informative, 
slogane, creații literare, produse din materiale refolosibile referitoare la problemele globale ale 



poluării și responsabilității față de generațiile viitoare. Expoziția este organizată ca urmare a unei 
campanii pro eco dedicată Zilei Mondiale a Mediului – 5 iunie în holul Primăriei orașului Flămânzi. 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  
-înscrierea anuală a școlii în programul național ,,Să învățăm despre pădure,, secțiune ,, Patrula 
ECO,, ; 
-participarea anuală a şcolii la programul Şcoala Zero Waste; 
-organizarea anuală în cadrul programului ,,Școala altfel,, a unor activități de valorificare artistică a 
deșeurilor, gen origami din hârtie folosită, vaze pentru flori  
din pet-uri etc. 
Bibliografie: 
 Informaii furnizate de Operatorul de colectare a deeurilor SC Local Servicii SRL Flmânzi 
www.colecteazaselectiv.ro 
www.maimultverde.ro 
https://ro.wikipedia.org 
 
 

517. PROIECT TEMATIC - MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 
 

prof înv. primar Topor Geta 
prof înv. primar Iane Ana-Maria  

Școala Gimnazială Dăeni, Tulcea 
Tema proiectului tematic: Mijloace de transport pe apă 
Formă de realizare: Activitate integrată 
Tipul de activitate: Consolidare a cunoștințelor 
Forme de orgazare: Frontal, pe grupe, individual 
Scopul:  

• Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere și cifre în concentrul 1-8; 
• Formarea și consolidarea unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrică; 
• Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții simple și dezvoltate, corecte din punct de 

vedere gramatical. 
Dezvoltare personală: ”Să călătorim pe apă” 
Competențe specifice: 
2.2 Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară 
3.1 Identificarea unor rutine în activitatea școlară 
Obiective operaționale: 
O1-Să utilizeze formele de salut adecvate momentului zilei; 
O2-Să sesizeze absența sau prezența unui coleg; 
O3-Să identifice simbolurile adecvatecaracteristicilor zilei(vremea, anotimp, lună, poziția în 
succesiunea zilelor săptămânii). 
Obiectiv prihomotric: 
OPM-Să răspundă adecvat la comenzile motrice date; 
Obiectiv socio-afectiv: 
OA-Colaborarea cu cei din jur în realizarea activităților de grup; 
Strategii didactice:  

• Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, problematizarea 
• Mijloace didactice: centrul tematic, mijloace de transport, imagini, cărți, jetoane, calendarul 

naturii 
Bilbliografie:  

• Programa  școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin O.M, nr 
3418/19.03.2013 

• Banu Collen, ”Bună dimineața/Mă bucur că ești aici!”-Manualul cadrului didactic pentru 
întâlnirea de dimineață, Editura RONEDIA, București, 2004 



Matematică și explorarea mediului: „Micii călători”-joc didactic 
Competențe specifice: 
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 
1.2 Ordonarea numerelor în concentrul 0-31 folosind poziționarea pe axa numerelor; 
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31 prin adăiugarea/ extragerea a 1-5 elemente 
dintrăo mulțime dată. 
Obiective operaționale: 
O1-Să numere conștient crescător și descrescător în limitele 1-8;  
O2-Să recunoască locul fiecărui număr în șirul numeric; 
O3-Să numească vecinii numărului dat; 
O4-Să raporteze corect numărul la cantitate și cantitatea la număr; 
O5-Să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități în limitele 1-8; 
O6-Să rezolve corect sarcinile cerute; 
O7-Să utilizeze un limbaj matematic adecvat. 
Obiectiv psihomotric: 
OPM-Să mânuiască materialele didactice puse la dispoziție; 
Obiectiv socio-afectiv: 
OA1-Respectă regulile jocului; 
OA2-Manifestă independență și perseverență înm acțiune 
Sarcini didactice: 

• Rezolvarea diverselor sarcini legate de număratul în limitele 1-8; 
• Găsirea unui număr mai mare sau mai mic cu o unitate decât cel dat; 
• Realizarea raportării cantitate-număr-cifră; 
• Scrierea operațiilor matematice rezolvării unor probleme ilustrate de adunare și scădere cu 

1-2 unități în limitele 1-8; 
Regulile jocului: 
Copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa vaporașelor și echipa bărcuțelor. Pe rând fiecare copil 
de la fiecare echipă va rezolva o sarcină dată de învățătoare. Fiecare răspuns corect va fi punctat cu  
câte un vapor sau o bărcuță, câștigă echipă care va acumula cele mai multe vapoare sau bărcuțe. În 
cazul în care un copil răspunde greșit sau nu știe poate fi ajutat de un coechipier. 
Elemente de joc: 
-întrecerea 
-mișcarea copiilor 
-aplauze 
-mânuirea materialelor 
-recompensă 
Strategii didactice: 
Metode și procedee: jocul, demonstrația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea. 
Mijloace didactice: jetoane cu cifre, jetoane cu imagini, semne matematice, plicuri, creioane 
colorate, carioca, planșe cu probleme ilustrate, imagini cu vapoare, lipici. 
Bibliografie: 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin O.M, nr 
3418/19.03.2013 

2. Dumitrana, Magdalena, ”Activități matematice pentru cei mici”, Editura Campania, 
București, 2013 

Activitate recreativă: dans-”Valurile Dunării” 
Arte vizuale și abilități practice: ”La plimbare cu vaporul!”-colaj 
Competențe specifice: 

2.3 Realizarea de activități/compoziții/obiecte/construcții simple pe baza interesului direct; 
2.6 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârtă în care se asociază elemente de 
exprimare vizuală, muizicală, verbală și kinestezică. 
Obiective operaționale: 



O1-Să denumească materialele primite;  
O2-Să aplice în situații noi tehnici de lucru învățate, în vederea realizării temei propuse; 
O3-Să construiască vaporașe și bărcuțe din figuri geometrice decupate; 
O4-Să verbalizeze modul de realizare a sarcinii date; 
Obiectiv psihomotor: 
OPM-Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o mai bună coordonare 
aculo-motorie. 
Strategii didactice: 
Metode și procedee:demonstrația, exercițiul, conversația, observația, explicația. 
Mijloace didactice:planșă demonstrativă, figuri geometrice din hârtie glasată, lipici, coli A4, 
coșulețe, stimulente. 
Bibliografie: 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin O.M, nr 
3418/19.03.2013 

2. ”O lume magică”-Carte-joc de activități practice, Editura Didactica Publishing House, 
București 2013 

Activitate recreativă: joc cu text și cânt-”Podul de piatră” 
Comunicare în limba română: ”Tot ce știu despre mijloace de transport pe apă” 
Competențe specifice: 
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare rostit clar și rar; 
1.2 Identificarea sunetului inițial și /final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții 

rostite rar și clar. 
Obiective operaționale: 
O1- Să recunoască obiectele de pe jetoane; 
O2- Să alcătuiască propoziții din doua sau mai multe cuvinte; 
03-Să despartă în silabe cuvintele scriind numărul corespunzător; 
O4-Să identifice sunetul inițial/final din cuvintele date; 
Obiectiv psihomotor: 
OPM-Să respecte regulile jocului mânuind cu atenție jetoanele primite. 
Regulile jocului: 
-Fiecărei echipe i se va cere să rezolve o anumită sarcină. 
-Dacă prin acțiunea globală a echipei  sau prin răspunsul unui reprezentant sarcina va fi îndeplinită, 
echipa va primi o bulină zâmbitoare. 
-Va câștiga echipa care va acumula cele mai multe buline. 
Elemente de joc: 
-întrecerea -mișcarea copiilor -aplauze -mânuirea materialelor -recompensă 
Sarcini didactice: 
-Fiecare echipă va trebui să recunoască obiectele de pe jetoane, să despartă în silabe cuvintele și să 
spună numărul lor. Câte un reprezentant din fiecare echipă rezolvă sarcina. 
Strategii didactice: 
Metode și procedee:demonstrația, exercițiul, conversația, observația, explicația, instructajul verbal. 
Mijloace didactice:cartonașe, bulinuțe, reviste, jetoane. 
Bibliografie: 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin O.M, nr 
3418/19.03.2013 

2. Grigore, Adina, Ipate-Toma, Cristina   -”Magia poveștilor-povești educative”,editura Ars 
Libri, 2014 

Muzică și mișcare: 
Competențe specifice 

2.1 Cântarea în colectiv asociind mișcarea sugerată de text 
3.1 Manifestarea liberă, adecvată pe muzică, apelaând la diverse forme de exprimare. 
  



 

Nr. crt Etapele lecției Detalieri de conţinut Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace 

1.  Moment organizatoric -Pregătirea materialelor necesare pentru fiecare 
oră. 
-Asigurarea unui climat educațional favorabil în 
concordanță cu săptămânii. 
Întâlnirea de dimineață:”Să călătorim pe apă”. 
Elevii se vor așeza în semicerc pentru a putea 
stabili fiecare un contact vizual cât mai bun cu toți 
membrii grupului/grupei. 
Salutul: Formând cercul prieteniei elevii se salută 
atingându-se cu mânuțele. 
Prezența: Fiecare se va prezenta; un băiețel 
descoperă băieții absenți, iar o fetiță-fetițele 
absente. 
Împărtășirea cu ceilalți: va fi ales copilul zilei. 
Acesta va realiza atașarea jetoanelor 
corespunzătoare în buzunarele calendarului 
naturii. 
Urmează o conversație despre anotimpul în care 
suntem.: vreme, luna, cum ne îmbrăcăm. 
Activitate de grup: se realizează printr-o poezie 
cunoscută de toți elevii. 
Noutatea zilei: voi adduce în fața elevilor mai 
multe imagini cu mijloace de transport pe apă și îî 
voi provoca la o discuție pe baza materialelor 
expuse. Le voi prezenta un material didactic, un 
vapor care a venit la ore să ne spună povestea lui 
”vaporul singuratic”. 
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Jetoane cu 
imagini 
 
 
 
 
 
Imagini cu 
mijloace de 
transport pe 
apă: vapor, 
șalupă, barcă, 
submarin, 
canoe, caiac, 
vapor cu pânze 

Observarea 
comportamentului  
Participarea activă la 
discuții 
 
 
 
 
Plasarea corectă a 
elementelor la 
calendarul naturii 
 
 
Interesul pentru lecție 
 
Încurajări  
 
 
 
Aplauze 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri   



Scrisoarea  

2.  Captarea atenției -Acesta are o scrisoare din care vor afla de ce este 
el atât de singur. Le va spune copiilor că toate 
materialele pentru activități sunt aduse de el 
pentru a fi ajutat să-și găsească noi prieteni. 
-Pentru a-l ajuta pe ”Vaporașul singuratic”, elevii 
vor trebui să răspundă la întrebări legate de lecție 
și să execute corect sarcinile date. 

Explicația 
 

 Elevii ascultă cu 
atenție 
 
 
 
 

3.  Anunțarea temei și enunțarea 
obiectivelor 

-Pentru a-i găsi mulți prieteni vaporașului, elevii 
se vor întrece într-un concurs ”Micii călători”, cu 
probe surpriză pe care le vor rezolva simplu, 
folosindu-se de cunoștințele învățate. 

  Elevii își însușesc 
conținuturile sarcinilor 
ce urmează a fi 
rezolvate 

4.  Dirijarea învățării MEM ”Micii călători”-joc didactic 
-Astăzi la ora de matematică va trebui să îl 
înveselim pe prietenul nostru, Vaporaș și să îi 
arătăm ce lucruri interesante am învățat. Ne vom 
întrece astfel pe două echipe pentru a vedea cât de 
bine știți să numărați, să formați șirul crescător și 
descrescător al numerelor în limita 1-8. Va trebui 
să fiți foarte atenți și să răspundeți corect 
rezolvând sarcinile și să vă ajutați la nevoie între 
coechipieri, iar pentru cei care vor ieși învingători 
sunt pregătite surprize. 
-Se împarte grupa în două echipe:echipa 
vaporașelor și echipa bărcuțelor  
Reactualizarea cunoștințelor: 
-Se fac exerciții de numărare și raportare a 
numărului la cantitate:numărat în limitele 1-8, 
crescător și descrescător, raportare la cantitate și 
invers, găsirea vecinilor unui număr(mai mic și 
mai mare cu o unitate) 
Explicarea jocului:fiecare echipă va răspunde 
sarcinii date și va primi, dacă răspunsul este 
corect, un jeton-vaporaș/bărcuță ce va fi afișat la 
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panou. Va câștiga echipa care va obține cele mai 
multe jetoane. 
Jocul de probă: căpitanii echipelor vor extrage un 
jeton stabilind care echipă va începe prima. 
Sarcină: ”Numără și așează cifra 
corespunzătoare!”, ”Caută vecinii numerelor 
3,5,7”. 
Desfășurarea propriu-zisă a jocului: după ce 
elevii și-au însușit regulile jocului, se trece la 
executarea propriu-zisă a jocului. 
Probe: 
1. Numără și așează cifra corespunzătoare! 
2. Așează tot atâtea vaporașe câte arată cifra! 
3. Bat din palme, iar membrii echipelor așează pe 
rând, vapoare cu cifre corespunzătoare numărului 
de bătăi auzit. 
4. Caută vecinii numărului 6! 
5. Caută vecinii numărului 8! 
6. Descompune numărul 3! 
7. Descompune numărul 5! 
8. Așează cifrele în șir crescător în limitele 0-8! 
9.Așează cifrele în șir descrescător în limitele 0-8! 
Complicarea jocului: voi folosi imagini cu 
vapoare, cu ajutorul cărora se va face frontal un 
exercițiu de introducere cu operațiile de adunare și 
scădere. 
-Voi așeza la tablă, probleme însoțite de suport 
intuitiv. Sunt invitați, pe rând, doi copii de la 
fiecare echipă pentru a rezolva probleme rostite de 
învățătoare, așezând jetoane cu cifre 
corespunzătoare, utilizând simbolurile 
corecte(”+”,” _” și” =”). 
Exemplu: Pe apă plateau 6 vapoare, alături de ele 
a mai venit încă unul. Câte vapoare plutesc acum 
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liniștite pe apă? (6+1=7) 
-Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu jetoane. 
Va fi declarată câștigătoare echipa cu cele mai 
multe vapoare sau bărcuțe.  
AVAP :La plimbare cu vaporul”-colaj 
-Pentru ca vaporul nostru să fie fericit, vă propun 
să realizăm și noi vaporașe din materialele puse la 
dispoziție, după modelul dat. 
Instructaj și demonstrație: 
-Identificarea materialului de lucru de pe măsuțe. 
-Pentru a realiza lucrarea corect, curat și ordonat, 
va trebui să fiți atenți la explicații(voi demonstra 
modelul de lucru). Referitor la tehnica de lucru, le 
voi spune elevilor să pună o cantitate potrivită de 
lipici pe materialele primite și să-l întindă din 
centru spre exteriorul obiectului de lipit. 
-Exerciții de încălzire a musculaturii fine a 
mâinilor: Ploaia cade ne-ncetat/Vârful degetelor 
bat/Iar apoi le răsfirăm/Și la pian noi cântăm. 
-Executarea lucrării practice de către copii se va 
realiza pe un fond musical adecvat. 
Desfășurarea activității practice: pe parcursul 
executării lucrării voi trece pe la fiecare măsuță 
astfel încât să pot supraveghea, îndruma și ajuta 
elevii.  
-Va fi motivată importanța acestei lucrări(ore) și 
va fi stimulat interesul copiilor pentru a lucra și 
finaliza lucrarea. 
Analiza lucrărilor: după realizarea lucrărilor se 
organizează o expoziție care va înveseli vaporașul. 
-Toți elevii vor primi stimulente. 
-Joc cu text și cant – ”Podul de piatră” 
CLR: ”Tot ce știu despre mijloace de transport pe 
apă” – joc didactic 
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-Astăzi, la activitatea noastră de comunicare în 
limba română, vom descoperi câte lucruri 
frumoase știm despre mijloacele de transport pe 
apă. De aceea vă propun un joc! Va trebui să 
numiți imaginea de pe jeton, să alcătuiți propoziții, 
să numărați cuvintele din propoziții, să despărțiți 
cuvintele în silabe. 
-Pentru ca jocul să fie mai atractiv, se va desfășura 
sub formă de întrecere între două echipe: echipa 
submarinilor și echipa bărcuțelor. 
  Desfășurarea propriu-zisă jocului: 
-După ce copiii și-au însușit regulile jocului se 
trece la executarea propriu-zisă a jocului. 
-Ghicitori: 
-Am o rață/Fără viață/Trece apa cât de mare,/Ba 
te duce și-n spinare (barca) 
-Seamănă cu un vapor /Și merge tot cu motor/Dar 
când pleacă-n depărtare/El se lasă încet în 
mare,/Și trăbate calea toată/Făcând drumul pe 
sub apă(submarinul) 
-Cu aceste cuvinte descoperite alcătuiți propoziții. 
-Probă 1: Stabiliți din câte cuvinte este alcătuită 
propoziția reprezentând graphic, precizând 
numărul cuvintelor. 
-Probă 2: Despărțiți în silabe cuvintele ”marinar” 
și ”căpitan”. Lipiți pe cartonul primit tot atâtea 
buline câte silabe are cuvântul. 
Complicarea jocului: Alcătuiți o propoziție din tot 
atâtea cuvinte câte buline aveți pe carton și 
reprezentați grafic propoziția(la tablă). 
-Se stabilește împreună cu elevii echipa 
câștigătoare prin numărarea bulinelor zâmbitoare 
câștigate de fiecare echipă. 
 

 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructajul  
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
 
Conversația 

 
 
Jetoane 
 
 
 
 
Buline 
 
 
 
 
 
Jetoane 
 
 
 
 
 
Revistă  
 
 
 
 
 
 
Cartonașe 
 
 
 
Cartonașe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
 
 
 
Aplauze  
 
 
 
Elevii alcătuiesc 
propoziții 
 
 
Elevii despart în silabe 
 
Aprecieri 
 
Aplauze  



 
 
 
  

5.  Obținerea performanței -Copiii vor fi atenți la afirmațiile învățătorului 
pentru a spune dacă sunt adevărate sau false, 
alegând varianta corectă de răspuns. 
-Elevii, așezați în perechi, se vor ține de mâini 
dansând pe melodia ”Valurile Dunării” 

Conversația 
 
 
 

   
 
 
 
  



518. LUCRĂRI DIN MATERIALE RECICLABILE ȘI LEGUME 
 

Todașcă Mihaela 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, loc. Baia Mare, jud. Maramureș 

 

 

  



 

 



 

 





  



 
519. PROIECT DIDACTIC „DANSUL FULGILOR DE NEA” 

 
Profesor învăţământ primar Macavei Alina-Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Bucureşti, sector 6 
 
CLASA: a III-a  
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi Educaţie fizică, sport şi sănătate 
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare 
UNITATEA TEMATICĂ: Mişcarea pe muzică 
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Mişcări libere 
SUBIECTUL LECŢIEI:  ,,Dansul fulgilor de nea” (melodie populară) 
TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi şi deprinderi 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe 
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental 
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale 
3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale 
SCOPURI:  S1 – consolidarea deprinderii de a cânta în colectiv, de a intona corect sunetele (urmărind poziţia corectă a corpului în timpul cântatului, 
preluarea corectă a tonului), de a sesiza mersul melodic în cântare; 
  S2 – consolidarea deprinderilor ritmice şi melodice ale elevilor; 
  S3 – consolidarea deprinderii de a executa mişcări sugerate de ritmul şi versurile unui cântec; 
  S6 – educarea gustului estetic al elevilor (în special cel muzical); 
  S7 – formarea unei atitudini pozitive faţă de muzică. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
O1 – să recunoască cel puţin 3 elemente caracteristice ale valsului şi horei, pe baza unui organizator grafic de tip Diagrama Venn.  
O2 – să intoneze corect din punct de vedere ritmic şi melodic cel puţin o strofă din cântecul ,,Dansul fulgilor de nea”, pe baza priceperilor şi 
deprinderilor muzicale dobândite anterior, fiind acompaniaţi de un instrument muzical (chitară).  
O3 – să execute cel puţin 3 mişcări libere ale corpului şi braţelor în timpul cântării, pe baza liniei melodice şi a versurilor cântecului ,,Dansul fulgilor 
de nea”.   
STRATEGII DIDACTICE: 
1. Resurse procedurale: 
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, jocul muzical, exerciţiul, problematizarea, Diagrama Venn 
b) Forme de organizare: individual, frontal, în colectiv 



2. Resurse materiale: planşă organizator grafic ,,Fluturaşul”, CD-player, CD – vals, horă, joc muzical, cântecul ,,Dansul fulgilor de nea”, chitară  
3. Resurse temporale: 45 minute  
4. Resurse umane: 27 copii, cadrul didactic 
5. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, evaluare orală, frontală, individuală,   
6. Bibliografie: 

• ,,Programa pentru disciplina Muzică şi mişcare, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5003 din 2.12.2014 
• Dumitra Radu, Alina Perţea, Muzică şi mişcare – manual pentru clasa a III-a, Ed. Aramis, Bucureşti 
• Roxana – Maria Gavrilă, Marilena Nicolae, ABC-ul organizatorilor grafici, Ed. DPH, Bucureşti, 2015 
• Alesia Bucur, Joc, cântec şi mişcare, Ed. Carminis, Piteşti 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
Momentele lecţiei Ob. 

Op. 
Scenariul lecţiei Metode Mijloace 

Timp 
Forme de 
organizare 

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

      Se aeriseşte sala de clasă, se pregătesc 
materialele necesare pentru lecţie, se stabileşte 
ordinea şi disciplina, poziţia corectă în bancă. 
 

Conversaţia    

2. Captarea 
atenţiei 

O 3     Se va realiza cu ajutorul unei scurte povestioare 
şi a unui joc de mişcare ,,Bat din palme”. Copiii 
ascultă melodia înregistrată, cântă (dacă ştiu 
cântecul) şi execută mişcările indicate de text: 
bătăi din palme, picioare, paşi spre stânga-
dreapta, răsuciri pe loc. 

Joc muzical CD, CD-player În colectiv Frontal 

3. Reactualizarea 
şi completarea 
cunoştinţelor 
dobândite anterior 

O1     Elevii vor audia două fragmente muzicale 
scurte: Strauss ,,Dunărea albastră” şi ,,Hora 
Unirii”. Vor fi solicitaţi să recunoască genul 
muzical din care fac parte. 
   Verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor se va 
face cu ajutorul unui organizator grafic de tip 
Diagramă Venn - ,,Fluturele” (anexa ). Acesta va 
urmări identificarea trasăturilor caracteristice ale 
valsului şi horei, asemănări şi deosebiri. 

 
Conversaţia 
 
 
 
Diagrama Venn 

CD, CD-player 
 
 
 
Planşa 
organizator 
,,Fluturele” 

 
Frontal 

 
Orală 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 

4. Anunţarea temei 
noi şi a 
obiectivelor 

    Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa un cântec care 
va putea fi însoţit de mişcări ale corpului, aşa cum 
sunt valsul şi hora. Aceste mişcări sunt libere, 

    



fiecare simţind în alt fel muzica. Se anunţă titlul 
cântecului ,,Dansul fulgilor de nea”. 

4. Pregătirea 
glasului pentru 
cântare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 1 

     Exerciţii de respiraţie: 
     Elevii vor fi învăţaţi cum să respire corect, 
costo-diafragmatic prin tragerea umerilor înapoi, 
scoaterea pieptului în faţă, inspiraţie profundă pe 
nas şi expiraţie pe gură. 
     Se execută următoarele exerciţii de respiraţie: 

a) Se inspiră puternic şi lung, mirosind nişte 
flori imaginare şi eliminând apoi aerul pe 
textul ,,Ce frumos miros aceste flori!” 

b) Suflarea fulgilor de păpădie 
c) Suflarea lumânărilor de pe tort 

Exerciţii melodice pentru încălzirea 
vocii:Învăţătoarea va intona următoarele exerciţii 
de cultură vocală, iar elevii ascultă şi reiau 
exerciţiile: 
a) Exerciţii melodice pe sunete prelungi fără 
întreruperea respiraţiei  
b) Exerciţii pentru încălzirea vocii  
c) Exerciţii pentru supleţe şi emisie  

Explicaţia 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
Demonstraţia 

Chitara În colectiv Frontală 
 
 
 
 
 
Orală 

5. Învăţarea 
cântecului nou 

 
O 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Familiarizarea cu conţinutul cântecului: 
- se citesc versurile scrise la în manual şi la 

tablă 
 Prezentarea model a cântecului ,,Dansul fulgilor 
de nea” cu acompaniament la chitară. 
 Ritmizarea cântecului: citirea versurilor ritmic, 
folosind o dicţie cât mai bună. 
  Invăţarea cântecului   
      Se reia melodia, urmând învăţarea cântecului 
pe unităţi melodice corespunzătoare câte unui 
vers. Versurile se leagă două câte două, până se 
învaţă tot cântecul. 
      Fixarea cântecului  

 
Conversaţia 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 

 
Chitara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chitara 

 
În colectiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
O2 
 
 
O3 

      Cântecul va fi interpretat: pe grupe (fete, 
băieţi), pe strofe (o grupă cântă cu voce tare, iar 
cealaltă în gând şi invers), cântare la comandă, 
individual (câţiva elevi). 
      Reluarea cântecului în intregime de către toata 
clasa, având în faţă dirijor. 
     Executarea unor mişcări libere ale corpului şi 
ale braţelor, în funcţie de linia melodică şi de 
versurile cântecului. 
 

 
 
Demonstraţia 

 
 
 
 
Individual 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 

6. Obţinerea 
performanţei 

    Elevii vor observa asemănarea dintre cântecul 
nou învăţat şi ritmul de vals. Vor executa mişcări 
de vals pe melodia cântecului interpretat de 
învăţător la chitară. 

Exerciţiul Chitara Individual Orală 

 
 
  



 
520. INOVAŢIE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

 
                                                                                                     Prof.înv.primar Dobre Raluca 

                                                                                           Școala Gimnazială Nr.142, București 
 

Idealul educaţional al şcolii româneşti îl reprezintă „dezvoltarea liberă,integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative”. 

Pentru a forma „personalitatea autonomă şi creativă şi a dezvolta individualitatea umană,e 
necesar ca instruirea să fie personalizată.Aceasta presupune crearea unor situaţii de învăţare 
adecvate fiecărui elev în parte,în vederea valorificării la maximum a potenţialului de care 
dispune.Cunoaşterea psiho-pedagogică a elevului reprezintă premisa proiectării şi desfăşurării unei 
activităţi diferenţiate şi individualizate.Elevii sunt o lume aparte,cu individualităţi distincte,în care 
noi,dascălii,putem pătrunde căutând puncte de sprijin în sufletul lor,pentru a-i influenţa,pentru a 
corecta posibile porniri timpurii pe căi greşite,pentru a putea clădi omul. 

Se impune să cunoaştem exact nivelul pregătirii anterioare a elevului;care noţiuni sunt 
însuşite corect,care eronat,care priceperi şi deprinderi sunt formate corect,care nu sunt bine 
consolidate,care sunt greşite.În funcţie de toate acestea,învăţătorul va diferenţia sarcinile de 
activitate independentă,va putea trece de la un învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru 
fiecare. 

Inovaţia este strâns legată de creativitate căci ea pune în mişcare toate procesele psihice:   
gândire,percepţie,imaginaţie,atitudine,talent,afirmare originală a personalităţii,implicate în evoluţia 
creatoare,atent corelate şi orientate astfel încât sistemul să fie emergent,să producă din ceva 
altceva,fără ca acest ceva să fie reductibil la vreunul dintre elementele sistemului. 

Inovaţia urmăreşte identificarea de soluţii, oportunităţi, strategii, prin care idealul 
educaţional să fie atins. Reforma învăţământului românesc vizează asigurarea unui tratament egal în 
faţa educaţiei tuturor indivizilor, indiferent de particularităţile psihofizice, intelectuale, 
sociofamiliale, economice, etnice,religioase sau de altă natură. 

 Inovaţia în învăţământ poate şi trebuie să fie susţinută şi stimulată, atât prin măsuri care să 
acţioneze din interiorul sistemului, cât şi din afara lui.  Finanţarea corespunzătoare a învăţământului 
este una dintre măsurile cele mai importante, pentru că inovaţia solicită un suport financiar. În 
interiorul sistemului se poate acţiona prin continuarea procesului de descentralizare, prin transferal 
autorităţii depline către instituţiile şcolare, astfel încât personalul didactic, elevi,studenţi, familiile 
acestora să poată fi implicaţi în mod real în procesul de învăţământ de învăţământ a tuturor celor 
care doresc să-şi perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară.  

Un alt mod de stimulare a inovaţiei constă în recompensarea muncii în echipă. Munca în 
echipă, implicarea în diverse programe, proiecte educaţionale nu este recompensată în vreun fel şi, 
deci, nu este atrăgătoare pentru indivizi. În aceste condiţii nici motivaţia profesională şi nici 
satisfacţia în muncă nu sunt mari, fapt care împiedică formarea unei culturi şcolare favorabile 
inovaţiei. 

Metodele interactive dezvoltă creativitatea elevilor şi oferă procesului de învăţământ 
elemente importante de inovaţie pentru creşterea calităţii acestuia. Metodele interactive sunt 
capabile să-l facă pe elev să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică 
şi afectivă faţă de cele nou învăţate, care-l determină să-si pună în joc imaginaţia, înţelegerea, 
puterea de anticipare, memoria. De asemenea, îl ajută să caute, să cerceteze,să găsească singur sau 
în grup cunoştinţele pe care urmează să şi le înmulţească, să afle soluţii la probleme, să prelucreze 
cunostinţe, să ajungă la reconstituri şi resistematizări de cunostinţe.Sunt metode care îl învaţă pe 
elev să înveţe, să lucreze independent şi în grup. Aceste metode plac atât elevilor cât şi dascălilor. 

Eficientizarea folosirii lor este condiţionată de măiestria didactică a profesorului, de spiritul 
său liber,inovator , iar timpul necesar familializării elevilor cu aceste metode este pe deplin 
compensat de eficienţa lor în planul dezvoltării psihice. 



Aceste metode creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu, sunt atractive, pot fi 
abordate din punct de vedere a diferitelor stiluri de învăţare, stimulează cooperarea, nu competiţia 
deoarece învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată în cadrul 
căreia grupele mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. 

Jocul didactic este un mijloc de inovaţie în şcoala românească, solicitând o flexibilitate 
adaptativă,întrucât îi sugerează elevului să adopte mai multe puncte de vedere sau impun anumite 
restricţii („Lanţul cuvintelor”,”Secretul piramidei”,”Găseşte mai multe soluţii”).O serie de jocuri se 
bazează pe imagini („Câţi boboci are gâsca?”,”Câţi ani are bunica?),iar sarcina didactică incită la o 
flexibilitate şi în plan perceptual,figural,element ce amplifică rolul stimulator al creativităţii. 

Jocurile didactice desfăşurate într-un climat educaţional cu largi deschideri la nou,organizate 
pe grupe de elevi,pot prefigura metode de stimulare a creativităţii. 

Lucrând câţiva ani în sistemul step by  step am fost  impresionată de modul în care se 
desfăşoară activitatea în această alternativă educațională.Este un sistem inovativ, flexibil, foarte 
deschis comunicării şi colaborării cu toţi partenerii educaţionali (în special cu părinţii), promovează 
dezvoltarea holistică şi la potenţial maxim a copiilor, individualizarea în procesul de învăţământ, 
stimularea unor relaţii sociale sănătoase între toţi membrii comunităţii educaţionale. Aici şcoala este  
ca  o comunitate în care dascălii  şi părinţii stabilesc scopurile educaţiei la nivel local, unic, ţinând 
cont de nevoile fiecărui individ care pe măsură ce creşte, îşi lărgeşte sfera de cunoaştere şi simţire 
până la nivelul întregii umanităţi, devenind conştient şi responsabil nu numai de crearea propriei 
biografii, ci şi de problemele lumii, ale întregului cosmos. În alternativa Step by Step, copiii sunt 
încurajaţi să facă alegeri, să îşi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în 
mod creativ, să se ajute reciproc, să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. 
Copiii educaţi în spiritul Step by Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care 
se confruntă, să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze. 

Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactice se impune ,extinderea 
capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei,stimularea 
activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic,intensificarea exerciţiului creator 
şi de relaţionare/comunicare/cooperare/colaborare în domeniul pedagogic,utilizarea adecvată a unor 
tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă,eficientizarea demersului didactic,elaborarea şi 
popularizarea materialelor metodice,utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de 
învăţare/evaluare,activităţi cu elevii cu CES,parteneriatul şcoală-familie. 

În vederea pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane, 
şcoala trebuie să pună accentul pe formarea la aceştia de competenţe, atitudini transversale şi 
transferabile.  

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient, 
de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor 
discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă. În acest sens, L. Ciolan afirmă: 

,,Succesul în viaţa personală, profesională şi socială e dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 
cutia disciplinară, de capacitatea de a realiza conexiuni care să conducă la realizarea eficientă a 
problemelor concrete.” (L. Ciolan, „Dincolo de discipline”)  

Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor nu va duce la abandonarea noţiunii de 
disciplină, ci acestea, cu metodele şi epistemologia lor proprie sunt necesare pentru o mai bună 
înţelegere a lumii şi pentru o formare intelectuală sistematică. Avantajul este că organizarea 
conţinuturilor din această perspectivă favorizează transferul de cunoştinţe şi rezolvarea de noi 
probleme, permiţând o vedere generală şi o decompartimentare a cunoaşterii umane. Ca dezavantaj 
– tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa de generalizare abuzivă şi însuşirea unor  
„cunoştinţe şi deprinderi aparent disjuncte”. 

Interactivitatea presupune creativitate, fiind asociată unei învăţări de tip superior, care 
implică eforturile comune ale agenţilor educaţionali (profesor-elev).Formarea viziunii 
interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi capabili să realizeze 
abordări de acest fel,necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor 



procese ale gândirii,fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor 
interdependenţe dintre fenomenele lumii reale 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie,deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 
imaginaţiei şi creativităţii. “Activ” este elevul care “depune efort dereflecţie personală, interioară şi 
abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare,de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 
de elaborarea a noilor cunoştinţe.“Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material 
“activismului interior”,psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit, 1997, p.73) 

Vorbind despre necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice şi a căutării de noi 
variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din şcoală,prin directa implicarea a 
elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirmă: “Pedagogia modernă 
nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă,consideră că fixitatea metodelor, 
conservatorismul educatorilor, rutina excesivă,indiferenţa etc.aduc mari prejudicii efortului actual 
de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel iniţiativei şi originalităţii 
individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte care 
privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului de toate gradele. În fond 
creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.”   
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educaţională în România – fundament al dezvoltării şi modernizării învăţământului preuniversitar, 
2006 
5.Nicola,Gr.,(1981),Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ E.D.P.,Bucureşti. 
 
 

521. PROIECT EDUCAŢIONAL „SĂRBĂTORIM DE ZIUA ŞCOLII” 
 

Moldoveanu Florina  
Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia , Slobozia, Ialomiţa  

 
 

 
 



Organizatori: 
 
          Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia 
         Clasa a IV a C Step By Step  
 Parteneri:  
 Centrul Cultural Unesco Ionel Perlea 

 
 
Coordonatori: 
          Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia 

- Prof. Înv. Primar Moldoveanu Florina-Violeta 
- Prof. Înv. Primar. Strezoiu Andreea Ana-Maria 

 

ARGUMENT 
Şcoala este locul în care, copil fiind, dobândim uzanţe, cunoştinţe, un modus vivendi care îşi va 
pune mai mult sau mai puţin amprenta pe toatǎ viaţa şi activitatea noastrǎ ulterioarǎ, locul unde 
învǎţǎm sǎ ÎNVǍŢǍM, sǎ trǎim şi sǎ iubim, sǎ-i iubim pe cei ce ne sunt mentori, pe înaintaşi, 
cultura şi progresul. 
Elevii și profesorii de la Liceul de Arte “Ionel Perlea” din Slobozia au fost în sărbătoare în data 
de18 OCTOMBRIE 2017. De Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, patronul spiritual al liceului, am 
sărbătorit ziua școlii, care  reprezintǎ pentru fiecare dintre noi, învǎţǎcel sau dascǎl, un eveniment 
de marcǎ, trezindu-ne deopotrivǎ bucurie şi tristeţe, voioşie şi nostalgie. 
Puncte tari: 

 experienţa dobânditǎ de-a lungul timpului în organizarea unui astfel de eveniment ; 
 existenţa unui personal titular şi specializat, dornic sǎ participe la organizarea şi 

desfǎşurarea unor activitǎţi care ar putea duce la creşterea prestigiului şcolii ; 
SCOP: cunoaşterea, conştientizarea şi promovarea rolului şcolii şi al educaţiei. 
 
OBIECTIVE: 

• promovarea şcolii ca fiind locul în care învǎţǎm sǎ ÎNVǍŢǍM, sǎ trǎim şi sǎ iubim 
şi nu un simplu loc în care ne petrecem 8 ore pe zi; 

• formarea unui comportament tolerant care să stimuleze respectul,înțelegerea și 
cooperarea; 

• dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natura ; 
• dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 
• cultivarea sensibilităţii artisticea elevilor ; 
• descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice; 

 
GRUP ŢINTǍ : 
Direct : elevii clasei a IV-a C Step By Step, cadrele didactice; 
Indirect: pǎrinţii, membrii comunitǎţii locale ; 
LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFǍŞURARE : 
Liceul de Arte " Ionel Perlea " Slobozia 
Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, Str. Mihai Eminescu, Nr. 3 
18 octombrie 2007  Interval orar: 8-14 



Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare: activitate pe grupe, individual,expunere, 
computer 
REZULTATE : 

 publicare unor articole despre activitate în revista şcolii "Armonie" 
 fotografii 

RESURSE UMANE : 
elevii clasei a IV-a C Step By Step, cadrele didactice 
EVALUARE : 
realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de către elevi; 
întocmirea portofoliului proiectului; 
fotografii cu secvențe de la toate activitățile desfășurate; 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢILOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



522. ÎN TAINELE SCRISULUI 
 

Tudose Nicoleta 
Liceul cu Program Sportiv, Galați 

 
 
 
 



 

 
 
  



 

 
  



 

 
523. PROIECT DE LECȚIE 

 
Frîncu Florentina 

Școala Gimnazială Cislău, Structura Școala Gimnazială Scărișoara 
 

                     
DATA: 24.02.2017 
CLASA: a III a  
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială Cislău, Structura Școala 
Gimnazială Scărișoara 
PROPUNĂTOR: Frîncu Florentina 
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 
TIPUL LECȚIEI: De consolidare a cunoștințelor 
DISCIPLINA: Educație civică 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Spre ce tărâmuri ne aventurăm? 
SUBIECTUL: Raporturile noastre cu animalele și plantele 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
DISCIPLINE INTEGRATE:  Educație civică; 
                                                    Limba și literatura română; 
                                                    Științe; 
                                                    Arte vizuale și abilități practice. 
COMPETENȚE GENERALE: 
Educație civică: 
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană ; 
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de 
viaţă din mediul cunoscut ; 
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, 
manifestând disponibilitate . 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
Educație civică: 
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei ; 
2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și 

DATA: 24.02.2017 
CLASA: a IV a 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială Cislău, Structura Școala 
Gimnazială Scărișoara 
PROPUNĂTOR: Frîncu Florentina 
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 
TIPUL LECȚIEI: De consolidare a cunoștințelor 
DISCIPLINA: Educație civică 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Pe aripile imaginației 
SUBIECTUL: Știu, susțin, dovedesc raporturile mele cu ceilalți oameni! 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
DISCIPLINE INTEGRATE: Educație civică; 
                                                   Limba și literatura română; 
                                                   Arte vizuale și abilități practice. 
 
COMPETENȚE GENERALE: 
Educație civică: 
1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană ; 
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de 
viaţă din mediul cunoscut ; 
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, 
manifestând disponibilitate . 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
Educație civică: 
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți 
oameni ; 



 

animalele ; 
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și 
animalele ; 
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini 
simple de lucru . 
Limba și literatura română: 
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup ; 
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia ; 
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite . 
Științe: 
3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului 
înconjurător . 
Arte vizuale și abilități practice: 
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte 
familiare . 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: Să explice folosind propriile cuvinte asocierea propriei persoane cu o 
plantă sau un animal; 
O2: Să evidențieze importanța plantelor și a animalelor în viața omului; 
O3: Să găsească cel puțin un sinonim pentru cuvântul ”atitudine”; 
O4: Să ofere un exemplu pozitiv despre felul în care s-a comportat cu un 
animal bolnav; 
O5: Să  enumere  cel puțin două motive  pentru  care  plantele  şi  animalele  
trebuie  ocrotite, argumentând  alegerea  făcută. 
O6: Să  identifice  în texte  atitudinea  persoanelor  faţă  de  plante şi 
animale. 
  
STRATEGII DIDACTICE: 
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, expunere,observația, 
munca independentă, comparația, exercițiul, problematizarea, dezbatere. 
b) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: lapbook-uri, stilouri, carioci, fișe de 
lucru, planșă ”Mie îmi pasă!”, imagini cu animale și plante ocrotite de lege, 
chestionare, recompense : planșe cu plante și animale pe cale de dispariție. 
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală. 
d) FORME DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, 
evaluare orală, evaluare scrisă, exprimarea propriilor păreri  în legătură cu 
anumite atitudini ale omului faţă de   plante şi  animale, autoevaluarea. 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți 
oameni ; 
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană ; 
2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisocial ; 
2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului ; 
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de 
lucru . 
Limba și literatura română: 
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau 
literare ; 
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii ; 
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen 
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări imaginate/trăite . 
 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: Să enumere cel puțin două tipuri de relații care se pot stabili în cadrul 
grupurilor; 
O2: Să aprecieze un coleg oferind cel puțin două motive pentru care îl place; 
O3: Să compare tipurile de relații pozitive din cadrul grupurilor cu cele 
negative; 
O4: Să aleagă de pe fișa de lucru cel puțin trei fapte bune pe care ar fi dispus 
să le realizeze; 
O5: Să povestească pe scurt o situație în care a iertat o faptă a unui prieten; 
O6: Să formuleze enunţuri pro şi contra în argumentarea unor idei. 
   
 
  STRATEGII DIDACTICE: 
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversația, observația, brainstorming, 
exercițiul, munca independentă,  lectura explicativă, explicația, 
problematizarea, cvintetul. 
b) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: candelă, o cutie chibrituri, planșă 
”Solii păcii”, planșă ”Eu pot!”, etichete, fișe de lucru, plicuri, recompense: 
diplomă pentru calitatea de a fi cel mai bun prieten în cadrul colectivului. 
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală. 
d) FORME DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, 
evaluare orală, evaluare scrisă, exprimarea părerilor personale. 



 

 
RESURSE TEMPORALE: 50 min. 
RESURSE UMANE: 6 elevi. 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă. 
 
 
 
 
RESURSE BIBLIOGRAFICE: 
OFICIALE: 
Programe școlare pentru clasele a III a și a IV a, București, 2014. 
METODICE: 

1. Adam Paula, Banu George, Educaţia moral-civică prin exerciţii. 
Clasele a III-a şi a IV-a, Editura Paradigme, Piteşti, 2005; 

2. Buduroi  Aglaia, Educaţie civică. Clasa a III-a. Auxiliar pentru elevi 
şi cadre didcatice, Editura Euristica, Iaşi, 2010; 

3. Ileana  Iepure, Adriana  Moţcanu, Geta  Popovici, Maria  Tomoiu, 
Darius Borovic –Ivanov, Dorina  Chiriţescu (coord.), Educaţie  
civică – Ghidul  învăţătorului, Editura  ,,Atelier  Didactic”, 
Bucureşti, 2005; 

4. Pacearcă  Ştefan, Gavrilă Roxana,  Ştiu să lucrez la ...educaţie civică. 
Clasa      a III-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2009; 

5.    Simona Brie, Adina Micu, Educație civică pentru clasa a III-A 
,caiet de aplicații Editura Sinapsis, Cluj Napoca, 2015. 

WEBOGRAFICE: 
www.didactic.ro 

RESURSE TEMPORALE: 50 min. 
RESURSE UMANE: 12 elevi. 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă. 
 
 
 
 
 
RESURSE BIBLIOGRAFICE: 
OFICIALE: Programe școlare pentru clasele a III a și a IV a, București, 
2014. 
METODICE: 

1. Cerbuşcă P., Mija V., Parlicov E. Educaţie civică, clasa a V-a. Ghidul 
profesorului. Editura Ştiinţa, 2004; 

2. Îndrumător pentru utilizarea manualului de Educaţie civică, Ed. 
Aramis 2006; 

3. Ştefan Pacearcă, Roxana Gavrilă - Educaţie Civică – suport didactic 
– Editura Akademos Art 2007. 

 
WEBOGRAFICE: 
www.didactic.ro 
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O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Asigur climatul 
psihopedagogic adecvat 
pentru bună desfăşurare a 
activităţii; 
     Pregătesc  materialele 
necesare. 
      Elevii isi vor pregăti 
materialele, instrumentele 
necesare orei .  
     Vor adopta poziţia corectă 
în bancă, işi vor spori atenţia. 
 
 
 
 ACTIVITATE 
INDIRECTĂ 
 
    Captarea atenției se va 
realiza prin intermediul unor 
lapbook-uri. Fiecare elev va 
primi cate doua mini-
cărticele. Aceștia vor folosi o 
carte în scopul asocierii lor cu 
un animal, iar cealaltă, pentru 
a se asocia cu o plantă. 
Fiecare copil va desena pe 
coperta fiecărei cărticele 
animalul și planta despre care 
a ales să vorbească. 
    Lapbook-urile vor fi 

- Exercițiul 
organizatori
c; 
- 
Conversația; 
 
- Frontală, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Explicația; 
- 
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- Exercițiul; 
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- Lapbook-
uri; 
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- Carioci; 
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e 
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că; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Observar
e 
sistemati
că; 
 
-Evaluare 
scrisă. 
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     Asigur climatul 
psihopedagogic adecvat 
pentru bună desfăşurare a 
activităţii; 
     Pregătesc  materialele 
necesare. 
      Elevii isi vor pregăti 
materialele, instrumentele 
necesare orei .  
     Vor adopta poziţia corectă 
în bancă, işi vor spori atenţia. 
 
 
 
ACTIVITATE DIRECTĂ 
 
Cadrul didactic inițiază 
discuția cerând elevilor să 
spună ce legătură cred ei că 
există între candela pe care o 
are în mână grupurile de 
persoane din care fac ei parte 
și ce fel de relații pot 
enumera se stabilesc între 
persoane în cadrul grupurilor. 
    Se realizează printr-un joc 
”Candela aprecierilor”. 
   Scopul jocului constă în 
descoperirea imaginii pe care 
o au colegii despre ei. 

- Exercițiul 
organizatoric; 
 
-Conversația; 
 
- Frontală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explicația; 
-Conversația; 
-
Brainstorming
; 
-Observația; 
-Joc didactic; 
 
 
 
 
 
- Candelă; 
- O cutie de 
chibrituri; 
 

Observare 
sistematică
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Observare
a 
sistematică
; 
 
-Aprecieri 
verbale; 
 
-Evaluare 
orală. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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cunoștințel
or 
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folosite ulterior pentru temă, 
elevii cautând informații 
despre animalul și planta în 
care le-ar fi plăcut să se 
transforme. 
”Dacă aș fi un animal, mi-ar 
plăcea să fiu...”. 
”Dacă aș fi o plantă, mi-ar 
plăcea să fiu...”.  
(Anexa 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATE 
INDIRECTĂ 
 
  Elevii își vor reactualiza 
cunoștințele referitoare la 
importanța plantelor și a 
animalelor în viața omului 
prin intermediul unei fișe.  
  (Anexa 2) 
 
 
 

- Frontală; 
- 
Individuală. 
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ă. 
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    Elevii formeaza un cerc. 
    Cadrul didactic ţine în 
mână candela aprinsă şi 
împărtăşeşte grupului ce 
anume apreciază la un anumit 
membru, fără să specifice 
despre cine este vorba. 
    Apoi oferă lumânarea 
persoanei pe care tocmai a 
apreciat-o. 
Acea persoană, la rândul ei, 
îşi împărtăşeşte aprecierea 
faţă de altcineva din grup, 
fără să specifice numele 
colegului, după care 
înmânează lumânarea celui 
apreciat;   
   ”Candela aprecierilor” trece 
astfel de la un  elev la altul.  
Se continuă până ce fiecare 
elev a primit şi oferit candela 
o dată. 
   
 
 
ACTIVITATE DIRECTĂ 
 
  Elevii strânși în ”Cercul 
prieteniei” vor fi ajutați prin 
întrebări de către cadrul 
didactic pentru a ajunge să 
emită judecăți de valoare cu 
privire la principiile care stau 
la baza unei relații de 
prietenie. Elevii vor oferi 
răspunsuri cu privire la ceea 
ce cred ei că poate constitui o 

 
-Frontală; 
-Individuală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conversația; 
-
Brainstorming
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-Planșă ”Solii 
păcii”; 
-Plansă ”Eu 
pot”; 
-Etichete. 
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ACTIVITATE DIRECTĂ 
 
  Elevii sunt informaţi că, pe 
parcursul lecţiei, vor 
descoperi diverse atitudini  pe 
care oamenii le au faţă de 
plante şi de animale. 
   Se comunică elevilor tema 
lecţiei (Raporturile noastre cu 
animalele și plantele) şi 
obiectivele urmărite în 
termeni accesibili lor. 
 
 
 
 
 
 

 
- Frontală; 
- 
Individuală. 
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-Frontală. 
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”cheie” a prieteniei. 
  Copiii vor identifica și așeza 
etichete pe care sunt scrise 
tipurile de relații pozitive în 
jurul unui simbol al păcii, iar 
etichetele pe care sunt scrise 
tipuri de relații negative, în 
jurul unui semn ce indică 
stoparea lor.  
(Anexa  3) 
 
 
 
 
  Anunţ titlul lecţiei şi 
obiectivele propuse. 
Scriu pe tablă tema propusă: 
”Raporturile noastre cu 
ceilalți oameni”. 
 
 
ACTIVITATE 
INDIRECTĂ 
 
  Elevii primesc câte o fișă ce 
conține un text, ei având 
sarcina de a găsi un titlu 
potrivit. Textul face referire 
la relația de prietenie dintre 
două personaje. Copiii vor 
lucra în continuare pe fișă, 
ghidați de motto-ul zilei: ”Un 
rău mai este şi atunci când nu 
faci bine.” 
(Anexa 4) 
   Aceștia vor alege de pe 
fișele de lucru toate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explicația; 
-Observația; 
-Converrsația; 
-Exercițiul; 
-Munca 
independentă; 
-
Problematiza- 
rea; 
-Lectura 
explicativă. 
 
-Fișe de lucru; 
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-Individuală. 
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-Observare 
sistematică
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ACTIVITATE DIRECTĂ 
    Se defineşte noţiunea de 
atitudine (mod de 
comportare). 
    Se specifică faptul că 
atitudinile faţă de vieţuitoare 
pot fi grupate în două 
categorii: atitudini pozitive şi 
atitudini negative. 
    Se dau câteva exemple, 
după care elevii participă la 
desfășurarea jocului didactic 
”Eu asa fac!” 
(Anexa 5) 
 
 
 
Se propune elevilor spre 
dezbatere   următoarea 
situaţie: 
   “Pentru a se încălzi 
oamenii au nevoie de lemne 
şi de aceea ei taie copacii.” 
    Pentru iniţierea acestei 
dezbateri se foloseşte un scurt 
fragment din “Ascultă şi uită-
te bine: nu sunt copaci, sunt 
oameni” după Ioan 
Grigorescu 
     Se subliniază  faptul că 
de-a lungul timpului, din 

 
 
 
 
 
 
 
 
-
Conversația; 
-
Brainstormi
ng 
 
 
-Jocul 
didactic; 
-Planșă 
”Mie îmi 
pasă!” 
-Frontală. 
 
 
 
 
-
Dezbaterea; 
-
Problematiz
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-Imagini cu 
plante și 
animale 
ocrotite de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluare 
orală; 
-
Aprecieri 
verbale. 
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cu 
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omului 
faţă de   
plante şi  
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exemplele de fapte bune pe 
care au spus că ar fi dispuși 
să le realizeze dacă ar  
întâmpina situații similare și 
le vor introduce într-un plic 
cu fapte bune pe care vor 
scrie numele și un îndemn cu 
care ar încerca să convingă și 
alte persoane să le urmeze 
exemplul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Evaluarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
Încheierea 
activității 
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cauza acţiunilor omului, 
unele specii de plante şi 
animale au dispărut, iar altele 
sunt astăzi pe cale de 
dispariţie. 
   Se prezintă câteva imagini 
cu plante şi animale ocrotite 
de lege. 
 
     Ideile importante ale 
lecţiei  se notează pe caiete: 
        Ca orice vieţuitoare, 
plantele şi animalele au 
dreptul la viaţă. Omul trebuie 
să respecte acest drept şi să 
le ocrotească prin toate 
acţiunile sale. Conştient că 
viaţa i-ar fi imposibilă fără 
acestea, protecţia mediului a 
devenit pentru om o 
prioritate 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATE 
INDIRECTĂ 
  Se completează de către 
elevi un chestionar legat de 
propria lor atitudine faţă de 
plante şi animale. 
Interpretările chestionarelor 
vor fi comunicate ulterior. 
(Anexa 6) 

lege. 
 
 
 
-Frontală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Expliicația; 
-Exercițiul; 
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independent
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ACTIVITATE DIRECTĂ 
   Copiii își vor exprima 
părerile cu privire la felul în 
care au acționat cei doi 
prieteni din poveste și vor da 
citire îndemnului facut de 
fiecare și scris pe ”Plicul cu 
fapte bune” . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conversația; 
-Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Frontală 
 
-Recompense 
(Anexa 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exprimare
a părerilor 
personale. 
 
Evaluare 
orală. 
 
Aprecieri 
verbale. 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 



 

ANEXA 1 
             ”Dacă aș fi un animal, mi-ar plăcea să fiu...”                             ”Dacă aș fi o plantă, mi-ar plăcea să fiu...” 

                                                                                                                                                                  

                           

 
 
 
Discuţii . Concluzii. 
 
   Fac aprecieri generale cu 
caracter motivant asupra 
modului de desfăşurare a 
activităţii şi a participării 
elevilor 

 
 
 
-Frontală 
 
-
Recompens
e 
(Anexa 7) 
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verbale 
 

Discuţii . Concluzii. 
 
   Fac aprecieri generale cu 
caracter motivant asupra 
modului de desfăşurare a 
activităţii şi a participării 
elevilor 



 

 
524. PROIECT DIDACTIC 

 
Inv.  Buciumaș  Maricica 

Şcoala Gimnazială  ,,Ștefan cel Mare " Vaslui 
DATA:  
CLASA: Pregătitoare 
PROPUNĂTOR: INV.  BUCIUMAȘ  MARICICA 
ARIA CURICULARA: Limbă şi comunicare 
OBIECTUL: Comunicare în limba română 
UNITATEA TEMATICĂ: Primăvara 
SUBIECTUL LECȚIEI: Realizarea unui poster cu tema ,, Carnavalul primăverii ,, din desene – cuvinte - simboluri 
TIPUL LECȚIEI: consolidare (activitate integrată) 
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea cunoştinţelor elevilor despre cuvânt, silabă, sunet. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• O 1 - să  denumească corect  elemente de primăvară prezentate în imagini; 
• O 2 - să  alcătuiască enunţuri cu cuvinte date; 
• O 3 –să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul acestora; 
• O 4 – să scrie cuvinte cunoscute, folosind literele învăţate; 
• O 5 -  sa relaţioneze pozitiv cu membrii grupului pentru rezolvarea sarcinii. 

 
STRATEGIA DIDACTICA: 
 
Metode şi procedee didactice :  conversaţia, cubul, exerciţiul, explicaţia,  munca independentă, metoda globală 
Mijloace didactice :  calendarul naturii,  imagini cu elemente de primăvară, cubul, plicuri cu sarcini, carioca,  stimulente 
Forme de organizare : frontală,  individuală, pe grupe 
 
RESURSE UMANE:  Clasa are un număr de  30 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei. 
Toţi elevii au frecventat grădiniţa. 
 
RESURSE TEMPORALE: Ora are o durată de 45 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă şi 10 minute activităţi recreative subsumate 
temei şi obiectivelor lecţiei. Ora este a 5-a oră din totalul de   5 ore al unităţii tematice. 
 
BIBLIOGRAFIE: 



 

 
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program 

de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar. 
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilități practice, 

aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucureşti, 2012; 
 „Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare”, Editura  ArsLibri 2015; 

 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI/SCENARIUL DIDACTIC 

ETAPELE/SECVE
NȚELE  LECȚIEI 

OB. 
OP. 

CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Strategia didactică  
Evaluare Metode şi 

procedee 
didactice 

Forme de 
organizare 

Mijloace 
didactice 

 
Momentul 
organizatoric 

  
Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 

activităţii. 
 Pregătirea materialului didactic necesar 

bunei desfăşurări a activităţii 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
O 5 
 
 
 
 
 
 

Ziua debutează cu momentul  Întâlnirii  de 
dimineaţă. 
Copiii  vor fi aranjaţi în semicerc. Învăţătoarea le 
va adresa salutul: 
,,Bună dimineaţa,în zi de primăvară! 
Mă bucur că aţi venit cu toţii iară 
Începe acum o nouă zi 
Bună dimineaţa ,copii!’’ 
Prezenţa: 
,,După ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat, 
Colegii ne-am întâlnit, 
Oare cine nu a venit?’’(se verifică elevii absenţi) 
 Calendarul naturii: 
 Se lucrează la panou: 
-marcarea datei verbal şi practic în cadrul lunii în 
curs 

 
 
 
Conversatia 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 
 
 
Panou cu 
prezenţa 
copiilor. 
 
 
Calendarul 
naturii 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea 
corectă a 
elevilor 
absenţi, 
prezenţi şi a 
datei, lunii, 
anului; 
Aprecieri 
verbale 



 

Captarea  şi 
orientarea  atenţiei 
 
 
 

-ce zi a fost ieri? 
- ce zi este astăzi? 
- ce zi va fi mâine? 
-descrierea zilei din punct de vedere metereologic 
prin marcare cu pictograme 
-realizare de predicţii 
-anotimpul şi lunile lui 
 
Noutatea zilei: avem musafiri 
Mesajul zilei:  se citeşte mesajul de la Zâna 
Primăvară    
 
Activitatea va fi deschisă prin elementul surpriză: 
un coş cu flori. 
In coşuleţul cu flori se afla un mesaj şi mai multe 
plicuri cu sarcini ce trebuie rezolvate pe parcursul 
orei de comunicare in limba română.  
-Haideți să citim mesajul şi aşa lămurim cine ne-a 
vizitat si de ce! Se citește mesajul.(Anexa 1) 
             Dragi copii, 
        Sunt foarte necăjită și vă rog să mă ajutați. În 
înfruntarea mea cu Iarna mi-am pierdut toți 
prietenii care aduc veselie și zâmbete Pământului 
și oamenilor. Am aflat de iscusința voastră și cred 
că mă puteți ajuta. Am adus pentru voi și niște 
surprize sub forma unor probe. Rezolvând corect 
toate sarcinile imi veți dovedi cât de multe lucruri 
cunoașteți voi despre mine și astfel îmi voi regăsi 
prietenii.Sunt convinsă că veți reuși! 
                                            Spor la treabă! 

 
Conversatia 

 
 
 
 
 
 
 Mesajul 
Zânei 
Primăvara 
 
 
Conversația  
Explicaţia 
Problematiz
area 
 
Metoda  
fonetică 
analitico –
sintetică 
Jocul 
didactic 

 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamen-
tului elevilor 

Anunţarea temei şi 
a obiectivelor 

      Elevii sunt anunțati că astăzi vor trebui să 
dovedească Zânei Primăvara că ştiu să se exprime 
corect, să denumească imagini, să se joace cu 
cuvintele, cu silabele şi cu sunetele.  

Conversatia 
Explicaţia 

Frontal  Observare 
sisitematica 
 



 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
însuşite anterior 

 
O1 
 
O2 

 
O3 

 

  Se va prezenta elevilor un material PPT -  poezia 
,, Primăvara,, de Vasile Alecsandri.   
Se adresează întrebări specifice anotimpului de 
primavara. 
      Elevii vor răspunde la întrebări, asezând pe 
poster jetoane cu elemente de primăvară : soare, 
iarbă, flori de primăvară, păsări călătoare, fluturi, 
albine. 
       Vor fi solicitaţi să alcătuiască enunţuri despre 
primăvară, să despartă în silabe unele cuvinte sau 
să precizeze sunetul iniţial /final. 

Conversatia 
 
explicaţia 
 
brainstorming 
 
 

Frontal 
 
 
Individual 

 
Imagini PPT 
 
 

 
Evaluare orala 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

Prezentarea optimă 
a      conţinutului 
 
 
 
 
 
 
Dirijarea învăţării 

 
O2 

 

 

 
O3  
 
 

 

 
 
O 5 

 

   Elevii vor fi antrenaţi în  joaca cu cubul. Vor fi 
împărţiţi în 3 echipe, iar elevul-rostogolici de la 
fiecare echipă va arunca cubul, alegând plicul cu 
sarcini  corespunzător cifrei de pe cub. 
    Sarcinile vor viza competenţe de tipul : 
1.Descrie 
2. Compară 
3. Asociază  
4. Analizează 
5. Aplică 
6. Argumentează  
(anexa 2) 
        Se vor citi sarcinile de pe fişe elevilor, se vor 
explica neclarităţile, apoi fiecare echipă va rezolva 
sarcinile primite pe fişa de lucru. 
Fiecare grupă va lucra sarcinile de pe fişă, în 
timpul anunţat. 
     Se vor da explicaţiile necesare pentru fiecare 
grupă, se vor sprijini elevii care întâmpină 
dificultăţi în rezolvarea sarcinilor. 

Cubul 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 
explicaţia 
 
exerciţiul 

Frontal 
 
 
 
 
Pe grupe 

Ecusoane 
 
 
 
 
Cubul 

 
 
 
 
Aprecieri 
reciproce 
 
 

 
Obţinerea 
performanţei 

  
O 5 

 

    Elevii din fiecare grupa se vor consulta şi 
sprijini reciproc în rezolvarea sarcinilor, iar un 
lider ales va rezolva pe fişa de lucru. 

Conversatia 
Exerciţiul 

Pe grupe 
Individual 
 

Fişe de 
lucru 
Cariocă 

Aprecieri 
verbale 



 

 
 
 
  

Evaluarea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incheierea 
activităţii 

 
 
O 5 

 

 

 

 
O 2 

        La expirarea timpului, fiecare echipă va afişa 
fişa de lucru la panou şi va prezenta ceea ce a 
lucrat. 
      Celelalte echipe vor trece şi vor analiza modul 
de lucru, apreciind corectitudinea rezolvării 
sarcinilor. 
    Zâna Primăvara mai are o probă pentru voi: 
   Joc didactic: 
”FLORILE BUCLUCAŞE” 
   Din coşul primăverii voi scoate  flori pe ale căror 
petale sunt silabele amestecate ale  unor cuvinte. 
   Explică elevilor că vor trebui să aranjeze silabele 
pentru a forma cuvintele corecte, pe care le vor 
scrie apoi pe spațiul liniat. Afișez  florile la tablă şi 
verific cuvintele formate. 
   Recompensez elevii care au răspuns corect cu 
simbolurile primăverii, descoperind astfel prietenii 
zânei.       
 Se evaluează activitatea elevilor prin formulare de 
aprecieri generale, individuale și atribuire de 
recompense (feţe zâmbitoare). 
 

 
Turul galeriei 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
Explicația  

 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
Fișe de 
lucru 
 
 
 
 Flori 
buclucaşe 
 
 

Autoevaluare 
 
Evaluare 
reciprocă 
 
Analiza 
produselor 
activităţii 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
activităţii 
elevilor 
Recompense 



 

 
525. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – UN PAS SPRE VIITOR 

 
              Prof.înv.primar Beda Daiana 
Școala Gimnazială Nr. 142 București 

 
„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 
ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.” 
                      Eugen Pora    
            Natura, cu farmecul şi tainele ei, cu dulceaţa şi mireasma ei inconfundabilă, a atras 
dintotdeauna micii şcolari, determinându-i să descopere acest univers minunat, angajându-i în 
acţiuni de explorare pentru a-şi satisface curiozitatea ştiinţifică, pentru a înţelege unele fapte şi 
fenomene. 
            Dar cum putem noi, cadrele didactice, să le îndrumăm primii paşi în universul ecologiei ?  
              În cadrul procesului de învăţământ, în orele de cunoaşterea mediului şi ştiinţe ale naturii, 
elevii pătrund în acest univers, însuşindu-şi unele cunoştinţe. Consultând atlase, dicţionare, 
enciclopedii, participând la discuţii despre fenomenele din lume, efectuând observaţii, vizite şi 
drumeţii, se trezeşte interesul pentru a ocroti natura, pentru a o păstra curată şi sănătoasă, se 
dezvoltă dragostea pentru natură, se creează o atitudine pozitivă faţă de problematica mediului 
înconjurător, şcolarii formându-şi un comportament ecologic şi responsabilitatea faţă de mediu. 
             Elevii învaţă la şcoală că ecologia este o ştiinţă care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre 
vieţuitoare şi mediul lor de viaţă. Ea a apărut ca o ramură a biologiei. Cu timpul însă, datorită 
principiilor sale, şi-a pus amprenta asupra mai multor domenii. Putem vorbi azi de ecologie 
economică, medicală, estetică, politică şi chiar sentimentală. 
             Rolul ecologiei este de a studia viaţa şi a semnala felul în care modificările pe care omul le 
face prin activităţile sale influenţează direct sau indirect natura. Datorită faptului că omul este 
singura „vieţuitoare” care-şi poluează în mod deliberat, conştient mediul, termenul de „ecologie” a 
luat o tentă spre protecţia mediului.  
             Educaţia ecologică înseamnă formarea unor mentalităţi şi modelarea acestora pentru 
promovarea valorilor societăţii şi a importanţei protecţiei mediului. Este un proces care se 
desfăşoară în timp. Acţiunile practice, de ecologizare şi igienizare îşi au rostul lor atâta timp cât 
reuşesc să insufle mentalitatea şi atitudinea corectă atât faţă de mediu cât şi faţă de cei care nu-i 
respectă curăţenia. 
            Elevii trebuie să cunoască faptul că protecţia mediului înconjurător, conservarea naturii şi 
reconstrucţia ecologică a mediului degradat constituie una din problemele majore ale lumii 
contemporane. Menţinerea echilibrului ecologic pe Terra este confruntată cu situaţii majore de care 
depinde însuşi viitorul omenirii. De-a lungul timpului omul a intervenit în mediul său de viaţă, 
modificând şi transformând natura prin construcţia de fabrici şi uzine ce elimină în atmosferă 
substanţe nocive, construcţia de autovehicule, utilizarea e substanţe (insecticide, pesticide) pentru a 
combate dăunătorii plantelor, tăierea pădurilor pentru a mări suprafaţa locuibilă ducând la apariţia 
alunecărilor de teren, a avalanşelor, depozitarea de deşeuri în locuri nepotrivite. Echilibrul ecologic 
este fragil faţă de amenajări şi intervenţii nechibzuite, provocând degradări ireversibile în mediu. 
Rezolvare problemelor ecologice depinde într-o mare măsură de antrenarea constructivă în 
activităţile de ocrotire a naturii, ca şi de protecţie a mediului înconjurător, a tuturor factorilor. 
Ocrotind natura ne păstrăm propriul nostru leagăn în care ne-am născut şi am crescut, ne conservăm 
propria noastră matrice stilistică în care va dăinui specificul nostru românesc.  
 Educaţia în spiritul ocrotirii şi conservării naturii este concepută ca una din componentele 
cheie ale educaţiei copilului, pe care trebuie să-l învăţăm să ştie să beneficieze, pe lângă binefacerile 
civilizaţiei şi de cele ale naturii, care să-l ajute să-şi păstreze sănătatea şi capacităţile creatoare. Va 
trebui astfel să educăm elevii în spiritul unei noi atitudini, bazată pe o nouă concepţie a oamenilor 
despre natură, ca un prieten ce trebuie protejat şi ale cărui resurse trebuie utilizare în necesitatea 
prezentului, dar şi în perspectiva viitorului, care defineşte „conştiinţa ecologică”. 



 

 Creaţia literară românească reflectă în modul cel mai concludent sentimentul organic de 
solidaritate al poporului nostru cu natura. Multe dintre lecturile literare au marele merit de a fi 
călăuză sigură care descrie drumurile către frumuseţile deosebite ale naturii pământului românesc. 
  Lecturile pe care le prezentăm şi le recomandăm elevilor trebuie să constituie arzătoare 
invitaţii adresate tuturor, de a se apropia de natură, de a o cunoaşte profund şi de a o iubi. 
Parcurgând rândurile şi gândurile marilor scriitori Vlahuţă, Eminescu, Sadoveanu, Coşbuc,Goga, 
Alecsandri, alături de mulţi alţii, poţi să pluteşti pe firul apelor, să urci munţii, să te pătrunzi de 
dogoarea câmpiilor, să te îmbeţi de aroma roadelor ţării tale. Deci îndrumând paşii elevilor pe 
urmele scriitorilor le oferim posibilitatea de a drumeţi pe cărările ce vin din istorie şi de a se adânci 
în admiraţia naturii.  
 Pe lângă mijloacele imaginare de a călători, drumeţia rămâne pe primul plan în privinţa 
rolului său educativ. Şcolarii vin în contact direct cu natura, sunt învăluiţi de farmecul ei, sunt 
încântaţi să străbată cu piciorul câmpii, dealuri şi munţi, să simtă prospeţimea aerului din păduri şi 
să audă glasurile pământului.  
 Practicarea turismului de către copii, sub îndrumarea unui cadru didactic deschide elevilor 
paginile marii cărţi a naturii şi-i învaţă să o „citească”, să o interogheze, să o exploreze, să-i 
sesizeze contextul şi să-i prevadă efectele, să înţeleagă locul şi rolul omului în menţinerea 
echilibrului naturii.    
      Putem intra alături de micii şcolari din ciclul primar în universul ecologiei prin lecţiile de 
ştiinţe ale naturii, prin activităţile extracurriculare (vizite, drumeţii, excursii),  prin acţiuni de 
colectare a deşeurilor, de îngrijire a spaţiilor verzi, de plantare a pomilor, prin realizarea unor 
activităţi atractive care să le incite curiozitatea, să-i determine să iubească natura, să o protejeze şi 
să devină prietenii ei. 
 „Căci dacă generaţia actuală de oameni este trecătoare, nu este iertat să dispară cu ea 
deodată şi bogăţia naturii exploatată fără prevedere, nu-i voie să se prăpădească pentru totdeauna 
specii rare de animale şi plante, de interes pentru ştiinţă şi medii de viaţă caracteristice, pe care 
natura numai cu trudă le-a creat…” 
            Al. Borza 
               Bibliografie: 
 Moldovan Elena – 1001 întrebări şi răspunsuri despre natură, Bucureşti, Ed. Ceres, 1987 
 Neacşu Petre – Dicţionar de ecologie, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1998 
 Pană Aura – Din cartea naturii, Iaşi, Ed. Junimea, 1977 
 
 
  



 

526. PROGRAMĂ OPȚIONAL 
DANS POPULAR 

 
Profesor pentru învățământ primar Gligor Alexandra Cristina 

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație, Arieșeni 
 
 
Tipul opționalului: la nivelul ariei curriculare Arte 
Arii  curriculare implicate: Educație fizică 
    Limbă și comunicare  
    Arte 
Durata:1 an 
Clasa:I 
 
Argument 
 
Dansul popular ca formă de comunicare și exprimare artisticăeste un tip de activitate care 
dobândește o totmai mare eficiență în munca cu școlarii mici. Copiii iubesc mișcarea și muzica, iar 
elementul emoțional implicat în acest gen e activități oferă mișcării atractivitate și motivație, 
mobilizează forțele copilului, și-i produce bucurie și mulțumire. 
Dansul şi muzica sunt cele mai complexe dintre arte şi produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere 
și confort. Dansurile populare românesti sunt, în totaliatea lor, de o foarte mare varietate, putând 
exprima spectaculos, forţa, temperamentul şi iscusinţa poporului nostru. Prin dansuri dorim să-i 
familiarizăm pe copii cu elemente ale acestei părti importante a folclorului nostru, contribuind astfel 
la formarea si consolidarea sentimentelor patriotice ce trebuie sădite în sufletul copiilor prin 
participarea lor directă, activă la mentinerea mereu vie a traditiilor , culturii noastre populare, ca şi 
la dezvoltarea ei continuă.  
Dansurile populare mai au ca trăsătură specifică strigăturile (chiuiturile), care diferă de la o zonă 
folclorică la alta. Strigătura (chiuitura) dă culoare jocului popular, îndemnând la accelerarea sau 
încetinirea ritmului, subliniind schimbarea unor formaţii, ajutând prin cuvânt la realizarea 
expresivităț ii dansului. Acest opţional îşi propune să pună copiii în situaţia de a simţi şi înţelege 
frumuseţea dansurilor populare româneşti, de a le juca/dansa cât mai autentic, de a le păstra însoţite 
de costumele corespunzătoare şi de melodiile adecvate, care le sporesc frumuseţea şi le armonizează 
perfect şi de a cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile locale.  
Mişcarea, dansul, sportul dezvoltă disciplina, curajul, perseverenţa, prezenţa de spirit la copiii . În 
practică, dansul înseamnă executarea frecventă a unor exerciţii ritmice, antrenând majoritatea 
grupelor musculare, asigurând întărirea și menținerea sănătății, dar dezvoltă și sensibilitatea, simțul 
artistic.  
 
COMPETENȚE GENERALE 

1. Educarea capacităţii de receptare a ritmului unei melodii de joc popular 
2. Formarea abilităţilor de a practica independent competenţele de execuţie a dansului popular;  
3. Dezvoltarea motivaţiei de a preţui şi continua valorile folclorului local  
4. Formarea deprinderilor de interpretare vocală a unor cantece de dimensiuni mici ( strigăte şi 

chiuituri) 
   

1. EDUCAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A RITMULUI UNEI MELODII DE 
JOC POPULAR 

Competenţe specifice  Exemple de activităţi de învăţare 



 

1.1. să reproducă combinaţii ritmice propuse  
 
 
1.2. să identifice tempo-ul unei melodii date  
1.3. să conştientizeze legătura dintre ritmul 
melodiei de joc şi construcţia mişcării  

- exerciţii ritmice folosind bătăi din palme, în 
bancă, din picior;  
-măsurarea ritmului prin numărare, bătăi din 
palme;   
- exerciţii de modificare a ritmului unei melodii pe 
traseul andante – presto şi marcarea acestuia prin 
mers pe loc sau deplasare . 

 
2. FORMAREA ABILITĂŢILOR DE A PRACTICA INDEPENDENT COMPETENŢELE 

DE EXECUŢIE A DANSULUI POPULAR : 
Competenţe specifice  Exemple de activităţi de învăţare 
2.1 să sincronizeze paşii de dans cu linia 
melodică (horă, țarină);  
2.2. să repete mişcări simple după model  
2.3.să execute mişcări de învârtit pe sub mână;  
  
2.4. să execute combinaţii de paşi de dans în 
măsura de doi timpi  
 
 
 
 
 
2.5. să integreze exerciţii speciale în formarea 
unei ţinute corporale corecte; 
 
 
 2.6.să–şi dezvolte spiritul de echipă şi al 
cooperării 

- exersarea paşilor de dans prin mişcări 
fragmentare, după numărătoare;  
- deplasări cu aceeaşi paşi pe trasee coregrafice 
scurte;  
- repetarea mişcării de la un tempo foarte rar până 
la cel necesar;  
- însoţirea mişcării cu numărări sau numirea 
piciorului care execută mişcarea (numărarea se 
poate face în cor sau de către conducător); 
 - mers în cadenţă cu pas adăugat câte unul şi în 
perechi; - mers cu bătaie simplă / dublă pe fiecare 
pas; - sărituri pe un picior cu desprinderea celuilalt 
de pe sol, puţin îndoit; 
- mers cu numărare, cu deplasare înainte-înapoi, 
dreapta- stânga, în acelaşi număr de măsuri, 
combinaţii ritmice de pătrimi; optimi- pătrimi;  
- executarea mişcării de a se învârti pe sub mână 
pe vârful piciorului stâng, apoi pe drept:  
- exerciţii de executare a paşilor de țarină şi a 
paşilor de horă;  
- participarea şi exprimarea artistică la diferite 
sărbători 
- exersarea şi corectarea individuală şi a colegilor; 

3. DEZVOLTAREA MOTIVAŢIEI DE A PREŢUI ŞI CONTINUA VALORILE 
FOLCLORULUI LOCAL   : 
 
Competenţe specifice  Exemple de activităţi de învăţare 
3.1. să recunoască textul coregrafic de bază 
dintr-un dans studiat   
 
 
 3.2. să comunice elementele constitutive ale 
dansului popular învăţat 

- informare cu privire la istoricul dansului; 
- audierea unor melodii, cu scopul educării 
recunoașterii liniei melodice specifice stilului; 
 -explorarea universului folcloric al copiilor 
vizionarea unor casete video, spectacole de folclor 
coregrafic;  
- prezentarea unor date referitoare la spaţiul 
coregrafic din care face parte; 
 - precizarea titlului, a costumului, a modului de 
organizare a dansului 

 
4. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE INTERPRETARE 

VOCALA A UNOR CÂNTECE DE MICI DIMENSIUNI (strigăte sau chiuituri) :  
 



 

Competenţe specifice  Exemple de activităţi de învăţare 
4 .1. să intuiască succesiuni de sunete cu 
durate egale si inegale  
4.2. să intuiască diferenţele de durată dintre 
sunete (lungi, scurte, potrivite) 
 4.3. să execute corect duratele sunetelor în 
cântece  
4.4. să execute mişcări sincronizate cu ritmul 
cântecului 

- activităti ritmice pentru perceperea si însusirea 
constientă a duratelor care, în succesiunea lor, 
creează ritmul; 
 - recunoasterea chiuiturilor după ritm; 
 - interpretarea chiuiturilor din repertoriu în nuanţa 
cerută;  
- exerciţii de reproducere a unui repertoriu de 
strigături receptate după auz, respectând intonaţia 
corectă  
– exerciţii de evidenţiere, prin mişcarea corpului, a 
conţinutului de idei al textului; 
 - acompanierea chiuiturii cu bătăi ritmice din 
palme, uşor cu degetul în bancă, mers ritmic 
. -exerciţii de memorare şi de redare expre sivă ;  

 
CONŢINUTURI:  
Obiceiuri și tradiții 
Portul popular 
Hora românească  
Țarina 
Alunelul  
Cântece de mici dimensiuni( strigăte şi chiuituri)  
EVALUARE:  
Spectacole prezentate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale ,obiceiuri locale Tradiţii legate de 
sărbătorile religioase . Realizarea unui minimuzeu al clasei. 
STANDARDE MINIME DE PERFORMANŢĂ :  
Exemplificarea a cel puţin două mişcări de dans popular , specifice dansurilor zonale; 
 Executarea, cel puţin a unui complex de paşi de dans – hora , Țarină.  
Executarea a cel puţin o suită de dansuri în ritmuri diferite;  
Participarea la cel puţin o manifestare cultural-artistică , manifestând spirit de echipă.    
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.   Cartea coregrafului amator                     *  Gheorghe Baciu, 1965 
2.    Serbările celor mici                                *  Ed. Sport Turism, 1983 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
528. JUCĂRII DIN CORPURI GEOMETRICE 

-Opţional- 
 

Prof. înv. primar IACOB TATIANA, Şcoala Gimnazială Hărău  
Prof. înv. primar HEBEL SORINA, Şcoala Gimnazială Hărău 

 
Programa  pentru  opţionalul  Jucării  din  corpuri  geometrice  elaborată  pentru clasele   a III-a şi a 
IV-a 
Argument: 
Confecţionarea unei jucării este întotdeauna o bucurie şi o ocupaţie însoţită de plăcere. Lucrurile 
din jurul nostru, deci şi jucăriile implică cunoştinţe pe care le aprofundăm în orele de matematică 
dar şi pricepere, îndemânare, creativitate. Jucăriile ne produc bucurii, mai ales când sunt construite 
de mânuţa noastră. Prin intermediul acestui opţional elevul va împleti ştiinţa cu îndemânarea, 
învăţând la nivel accesibil vârstei lui concepte şi terminologie matematică şi va proiecta şi 
confecţiona jucării sau obiecte cu configuraţia corpurilor geometrice. 
Obiective cadru: 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor şi a terminologiei specifice matematicii. 
2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare creativă: literară şi artistico-plastică 1Cunoaşterea şi 

utilizarea conceptelor şi a terminologiei specifice matematicii. 
Obiective specifice Activităţi de învăţare 
1.1. Să recunoască şi să diferenţieze 
corpuri geometrice 

-exerciţii de recunoaştere şi denumire a corpurilor  
geometrice dintr-o configuraţie dată 
-exerciţii de sortare a obiectelor după forma lor 
-exerciţii de identificare a figurilor plane pe 
corpuri geometrice sau pe desfăşurări ale acestora 
-exerciţii de identificare şi numire a elementelor 
unui corp 

1.2.să observe desfăşurarea unor corpuri 
geometrice 

-desfăşurarea corpurilor geometrice prin 
decuparea unor corpuri construite din carton 
-identificarea figurilor plane pe desfăşurări ale 
unor corpuri geometrice 

1.3 să caracterizeze şi să descrie corpurile  
geometrice 

-comparare de corpuri geometrice după criterii 
date 
-extragerea unor informaţii semnificative dintr-un  
set de informaţii 

 
2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 
2.1. Să construiască obiecte decorative şi 
jucării folosind desfăşurarea unor corpuri 
geometrice 

-asamblarea obiectelor prin utilizarea 
desfăşurării  corpurilor geometrice 
-conversaţii despre posibile utilizări ale 
produselor realizate individual sau în grup 

2.2. Să descopere etapele realizării unor 
produse simple din hârtie 

-observarea etapelor de realizare a obiectelor 
-activităţi practice de realizare a unor obiecte   
care pornesc de la un corp geometric 



 

3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare creativă artistico-plastică şi a simţului practic 
gosăpodăresc 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 
3.1. Să identifice modalităţi de folosire a 
produselor 

-conversaţii despre posibile utilizări ale 
produselor realizate 
-exerciţii de promovare a produselor realizate 

3.2. Să mânuiască materiale şi instrumente 
de lucru şi să le utilizeze pentru a se exprima 
creativ 

-realizarea de compoziţii 
-exerciţii de identificare a materialelor şi 
tehnicilor de lucru 

 
Conţinuturi 
Corpuri geometrice: cub, cilindru, con, cuboid, piramida Obiecte şi jucării confecţionate din diferite 
corpuri geometrice 

1. Coiful de petrecere, obiect decorativ cu chipul vrăjitoarei (con) 
2. Casuţa (paralipiped, prisma) 
3. Brăduţul, Obiect decorativ-Moş Crăciun (conul) 
4. Turnurile castelului(cilindru, con) 
5. Toba, buhaiul(cilindrul) 
6. Cutiuţa pentru cadouri (piramida) 
7. Zornăitoare (cilindrul) 
8. Coşuleţul (paralipipedul) 
9. Zarul (cubul) 
10. Roboţelul din diferite corpuri geometrice 
11. Paharul (conuri ) 

 
Modalităţi de evaluare 
-fişe individuale 
-chestionare de feed-back 
-probe orale, scrise şi practice 
-observare sistematică 
-portofolii 
-proiecte 
Bibliografie 
O. Mândruţ, Metodologia proiectării şi aplicării curriculumului la decizia şcolii, 2010 
***Ghid metodologic de aplicare a programei de matematică în învăţământului  primar, Bucureşti, 
2001 
Monika Detering, Superidei pentru micii meşteri, Ed. Novum, 1999 
 
  



 

 
528. PROIECT EDUCAŢIONAL 

ZIUA INTERNAŢIONALA A CĂRŢII PENTRU COPII 
 

Prof.înv. primar ANDRONIE SMARANDA, Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria”, Deva 
Prof. Luminiţa Hurgoiu, Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria”, Deva 

 
Motivaţia proiectului: 

Hans Ch. Andersen este unul dintre cei mai mari scriitori de poveşti pentru copii. Poveştile 
lui au colorat viaţa multor copii şi au fost sursă de inspiraţie pentru numeroşi regizori  de  film  şi  
artişti  din  întreaga  lume.  Începând  cu  anul  1967,  pe  2  aprilie,  ziua de naştere a scriitorului, se 
sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret 

.De  peste  un  deceniu,  în  preajma  zilei  de  naștere  a  marelui  povestitor  danez Hans 
Christian Andersen, născut la 2 aprilie 1805 la Odense, în Danemarca, Biblioteca Județeană 
organizează un concurs literar  și  artistic  destinat  elevilor  din  ciclul  primar, o atractivă 
competiție prin care copiii sunt invitați la lectură, la stimularea fanteziei și a talentului lor  artistic. 

Concursul „Dacă aş fi scriitor…” este pregătit din timp, împreună cu elevii   claselor I- IV, 
coordonați de învățătorii lor. Concret, cu  câteva  luni  înainte,  cadrele didactice primesc titlurile 
unor povești cunoscute copiilor din literatura română și universală. Anul acesta, au fost selectate opt 
povești: Albă ca Zăpada, Cei trei purceluși, Hansel și Gretel, Harap Alb, Mica Sirenă, Rățușca cea 
urâtă, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și Tom Degețel. Elevii sunt invitați să le 
recitească, să se transpună în universul acestora și apoi, cu imaginație și  talent,  să  rescrie  aceste  
povești,  să  creeze  propria  lor  variantă,  propria  lor așteptare  în legătură cu firul epic și faptele 
eroilor. Copiii sunt puși în ipostaza de   mici  scriitori  și  au întreaga libertate de a da frâu liber 
imaginației lor, să  născocească noi peripeții, noi ipostaze ale eroilor. În final, fiecare copil va 
trimite la concurs varianta proprie a poveștii. Toate poveștile sunt trimise la Bibliotecă, unde un 
juriu format din bibliotecari citeşte toate aceste creaţii ale copiilor și ține cont de criteriile stabilite: 
originalitate, imaginaţie, creativitate, fără a  neglija  aspectele  legate  de corecta folosire a limbii 
române, respectarea elementelor caracteristice basmului, învățămintele  desprinse  din  basm.  De  
asemenea,  se  urmărește exprimarea cursivă, coerentă, cu folosirea unor figuri de stil adecvate.  
Biblioteca    Județeană 

„Ovid   Densusianu”   Hunedoara-Deva   organizează   și   în    acest   an, cu   prilejul   Zilei 
Internaționale a Cărții pentru Copii, festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor 

„Dacă aş fi scriitor…” și „Dacă aș fi ilustrator…”, ediția a XI-a. Decernarea premiilor va 
avea loc în ziua de 1 aprilie 2016, ora 10:00, în  Sala  Mare  a  Teatrului  de  Artă  din  Deva. 
 
SCOPUL proiectului este de a îndrepta atenţia elevilor către lectură şi de a le    insufla dragostea de 
carte. 
Obiective: 

 Dobândirea unor informaţii despre Hans Ch. Andresen şi opera sa; 
 Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de lucrări plastice cu scene din poveştile îndrăgite; 
 Prezentarea de către elevi a poveştii preferate; 
 Rescrierea unei poveşti în variantă proprie; 
 Realializarea unui desen potrivit pentru coperta de carte a uneia dintre poveştile 

concursului 
 Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 

 
Grup ţintă: elevii claselor primare 
Resurse: 
-umane: elevi, cadre didactice; 
-materiale: poveşti, materiale informative în format ppt, diplome, 



 

-financiare: premiile elevilor câştigători ai concursurilor „Dacă aş fi scriitor..” şi „Dacă aş fi 
ilustrator..”,  diplomele  de  participare  la  parada  costumelor  personajelor  din  poveste şi 
dulciurile pentru elevii prezenţi la manifestare sunt oferite de Biblioteca Judeţeană  „Ovid 
Densuseanu” Deva, 
Loc de desfăşurare:  sala de clasă,  Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuseanu”, sala mare  a 
Teatrului de Artă Deva 
Calendarul activităţilor 
 
Nr. 
crt 

Activitate Loc de 
desfăşurare 

Termen  Responsabil  

1 Prezentarea concursurilor „Dacă aş  
fiscriitor..” şi „Dacă aş fi ilustrator..” 
iniţiate    de          Biblioteca Judeţeană        
„Ovid Densuseanu” Deva 

sala de 
clasă 

22-29.februarie 
2016 

coordonatorii 

2 Lecturarea poveştilor propuse de iniţiatorii 
concursului 
Realizarea de creaţii plastice potrivite 
pentru coperta unei cărţi cu titlul uneia din 
poveşti 
Alegerea uneia dintre poveşti şi rescrierea 
în variantă proprie de către elevi 

sala de 
clasă 

24 feb-
5martie 2016 

coordonatorii 

3 Expoziţie  cu  lucrările  elevilor, 
Selectarea  desenelor  şi  a creaţiilor 
literare care vor fi înscrise în concurs 

sala de 
clasă 

6-12 martie 2016 coordonatorii 

4 Înscrierea în concurs şi predarea lucrărilor 
la Biblioteca Judeţeană Deva 

Biblioteca 
Judeţeană 
Deva 

până în 15 martie 
2016 

coordonatorii 

5 Ziua Internaţională a Cărţii pentru  Copii 
şi Tineret 
-participarea elevilor la festivitatea de 
premiere a concursurilor organizate de 
Biblioteca Judeţeană Deva 
-urmărirea spectacolului susţinut de actorii  
Teatrului de Artă Deva 

Teatru de 
Artă Deva 

1 aprilie 2016 coordonatorii 

 -parada costumelor personajelor din 
poveşti 
-Înmânarea diplomelor şi a
 premiilor elevilor care au câştigat 
concursurile 

   

 
  



 

 
529. SCENARIU DIDACTIC – STEP BY STEP 

 
prof. înv. primar  Popa Nicoleta Anca  

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău,  Step by Step 
 
Denumirea activităţii:  Întâlnirea de dimineaţă  
Tipul activităţii: transdisciplinară 
Limba și literatura română – U.I. „O carte, un prieten în plus” -Evaluare sumativă 
Matematică – U.I. „Numere naturale cuprinse între 0-1 000 000”- „Exersezi, corectezi, 
progresezi!” 
Competențe specifice: 
       Limba și literatura română 
1.1.Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil 
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi 
funcţionale 
      Matematică 
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0-1000 000 
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000 
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 
Obiective operaţionale: 
Cognitive 
      LLR  
O1 – să citească în ritm propriu mesajul, agenda zilei și textele din fișa de evaluare; 
O2 – să participe la discuţii, prezentând noutăţile şi formulând întrebări şi răspunsuri. 
      Matematică 
            O3  – să completeze calendarele (naturii, graficul temperaturii) respectând simbolurile şi 
succesiunea zilelor 
            O4  – să  identifice şi să citească numerele scrise cu cifre romane; 
O5 – să  intuiască și să scrie numerele naturale din ghicitorile date; 
O6-   să rezolve corect exercițiile din manual și fișa de lucru; 
Motrice 
OM1: să utilizeze corect, cu uşurinţă, materialele şi instrumentele de lucru;  
OM2: să îşi coordoneze efortul psihomotor către centrul de interes indicat. 
Afective 
OA1: vor manifesta interes pentru activităţile propuse; 
OA2: vor fi preocupaţi să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi elevi din clasă și din grup; 
Strategii didactice: 
          Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, jocul de rol.                              
          Mijloace de învăţământ: mesajul zilei, agenda zilei, calendarul lunii, frunzulițe prezență, 
calculator, videoproiector. 
            Forme de organizare: frontal, individual. 
Bibliografie: 
          A1. Oficiale: 
1.Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr.2 la ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr.5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014 
2.Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Limba şi literatura română, 
manual pentru clasa a IV-a, Bucureşti, Editura INTUITEXT; 
3.Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Matematică, manual pentru 
clasa a IV-a, Bucureşti, Editura INTUITEXT; 
 



 

 
A2. Ştiinţifice: 
1.Mihail Andrei, Iulian Ghiţă, Limba română. Fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, 
exerciţii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983,  
          A3. Metodice: 
1.Ioan Dănilă, Dumitru Gherghina, Vali Ilie, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul 
preuniversitar, Craiova, Editura „SITECH”, 2014;     
2.Ioan Şerdean, Metodica predării limbii române la clasele I-IV. Manual pentru şcolile normale 
clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983,   
3.Dan Brânzei, Roxana Brânzei, Metodica predării matematicii, Editura Paralela 45, 2010 
ACTIVITATE PE CENTRE 
 CITIRE- SCRIERE MATEMATICĂ 
Captarea 
atenţiei 

Se va realiza prin jocul de rol intitulat Locomotiva. 
Copiii se vor aşeza la centrul de lucru în funcţie de indicaţiile mecanicului de locomotivă. 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Se prezintă sarcinile de lucru pentru fiecare centru de activitate.(Anexa 1) 

Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obţinerea 
performan 
ţei 

☺ Elevii vor rezolva 
exercițiile din fișa de 
evaluare (Anexa nr.2): 
 Citesc cu atenție 

cele două 
fragmente pentru 
a rezolva sarcinile 
de mai jos: 

1 Formulează răspunsuri 
la întrebări 
1. Găsesc deosebiri  

referitoare la 
preferințele  de 
lectură ale celor 
două personaje; 

2. Ilustrează coperta 
unei cărți; 

3. Completează 
enunțuri folosind 
cuvinte potrivite; 

4. Compun un text din 
8-10 enunțuri în 
care prezintă o carte 
pe care o citesc sau 
au citit-o. 

 
 
 
☺ Cei care vor termina 
mai devreme sarcinile, 
vor rezolva fișa de lucru 
suplimentarã. 

☺ Elevii vor rezolva exercițiile propuse în fișa de lucru,  
(Anexa nr. 3) 
1. Scrie cu cifre numerele: 
a) treizeci  și opt de mii cinci sute cincizeci și doi → 
................... 
b) șaizeci și două de mii treizeci și doi → .................... 
c)șaptesprezece mii nouă → ........... 
d) nouă sute nouăzeci și nouă de mii zece  → ............... 
2. Scrie numerele: 
a) de la 399 989 până la 400 005 din  2 în 2 ; 
.................................................................................................. 
b) cuprinse între 299 998 și 300 006; 
..................................................................................................... 
c) subliniază numerele pare din fiecare șir. 

3. Completează tabelul: 
(activitate în perechi) 
Nr.  Aproximarea la cifra 

sutelor 
de mii 

zecilor 
de mii 

miilo
r 

sutelo
r 

zecilor 

225318      

5210      

756148      

 
4. Află toate numerele naturale de 5 cifre consecutive, scrise 
atât crescător cât și descrescător. 
..................................................................................................... 
5. Lucrează în grup! 
a) Câți ani a trăit bunicul lui Mircea dacă s-a născut în 
MCMXXXVII și a murit în MCMXXXVIII ? 
…………………………………………………………………
……………………………………………………………  
    b) Ana Blandiana s-a născut în anul MCMXXXVII . Scrie 
cu cifre romane  câți ani are acum   



 

Evaluare Responsabilul de la fiecare centru de activitate va prezenta în mod succint sarcinile 
realizate. 
După ultima rotire la centre (într-o zi obişnuită de lucru trebuie să se realizeze atâtea rotiri 
câte centre s-au prevăzut a fi realizate în agenda zilei), se realizează evaluarea finală, la 
Scaunul autorului. 
     Pentru că astăzi s-au realizat sarcini la  două centre,  copiii de la fiecare centru vor 
desemna câte un reprezentant care să le susţină activitatea lor specifică în faţa celorlalţi 
colegi care urmăresc modul de realizare a sarcinilor pe fişele proprii. 
Fişele şi lucrările vor fi expuse la avizierele de la centrele de activitate. 

 
 

530. PARTENERIATUL EDUCATIV – MIJLOC DE EDUCARE A ELEVILOR 
 

Dinescu Mihaela, Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 
Toma Ana, Şcoala Gimnazială ”I. H. Rădulescu” Urziceni 

 
  A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa proprie, de 
posibilităţile individuale de asimilare. Aceasta presupune răbdare şi insistenţă, perseverenţă şi 
implicare deplină. Alternativa educaţională Step by Step îşi fixează scopurile în funcţie de nevoile 
intelectuale şi sociale ale copilului. Într-o clasă  în care învăţarea se realizează potrivit acestei 
alternative, copilul se dezvoltă într-o atmosferă de încredere şi se simte ajutat . Fiecăruia i se cere 
după posibilităţile sale, fiind perceput ca fiind unic, demn de înţelegere şi respect.  
Alternativa educaţională Step by Step este fundamentată pe convingerea că implicarea în cadrul 
programului a unor terţi factori este esenţială, acest lucru putându-se realiza prin modalităţi variate 
si metode diverse. Activitatea educativă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce 
se exercită asupra copilului şi mai ales, nu poate face abstracţie de acestea. Educaţia trebuie să se 
manifeste permanent ca o acţiune coerentă şi unitară a şcolii şi a celorlalţi factori implicaţi în 
educaţie. Unitatea de acţiune este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi 
de o bună cunoaştere reciprocă. 
Atragerea unor factori educativi din comunitate prin responsabilizarea lor în realizarea educaţiei 
copiilor face procesul educativ mult mai plăcut şi mai eficient totodată, deoarece nu putem rămâne 
impasibili la felul cum se comportă elevii şi în afara şcolii, la cum vorbesc cu cei din jurul lor, la 
modul în care acţionează în variate situaţii. Având un scop comun, obiective ce trebuie realizate, 
direcţii de activitate comune, toţi au de câştigat: 
 -învăţătorul, care studiază mai atent mediul educaţional şi caută să îmbine strategiile 
didactice oportune, stabileşte şi dezvoltă noi relaţii de colaborare cu partenerii educativi din 
comunitatea locală, îşi fluidizează fluxul comunicaţional; 
 -elevii, care pot fi atraşi mai uşor în dialog - deoarece au încredere că nu sunt singuri şi se 
manifestă liber, potrivit propriilor concepții;  
-părinţii, care se implică în managementul clasei, stabilesc noi relaţii sociale, îşi aduc aportul în 
soluţionarea sau medierea situaţiilor de criză;  
-ceilalţi factori educativi, care pot astfel cunoaşte mai  îndeaproape sistemul educaţional, îşi pot 
adapta practicile proprii la nevoile şi cerinţele pedagogice ale elevilor. 
  Munca în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi, clarifică 
problemele educative. Grupul se solidarizează pentru îndeplinirea obiectivelor educaţionale, oferind 
astfel o educaţie completă, atât în sens afectiv, cât şi instructiv. În mod concret, realizarea acestuia 
începe prin constituirea unui grup partenerial, care include şcoala şi reprezentanţii diferitelor 
categorii şi instituţii ale comunităţii. Coeziunea şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea 
şi promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: 
- asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 
- revigorarea spiritului civic; 
- promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 



 

- încurajarea iniţiativei şi a participării; 
- dezvoltarea cooperării şi a colaborării; 
- structurarea disciplinei şi a responsabilităţii; 
- armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale. 
În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor, catalizator şi intermediar, 
prin reprezentanţii săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte organizaţii care 
funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea şcolară poate transforma coordonatele sale specifice în 
atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea parteneriatului educaţional. Pentru a-şi asuma un 
asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie de principii fundamentale: lărgirea caracterului 
participativ, al managementului şcolar, atragerea familiei ca principal partener al şcolii, 
sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea o relativă disponibilitate în raport cu problemele 
şcolii şi cu susţinerea sa. 
 
Este un adevăr trist faptul că, în ultimii ani, a scăzut interesul elevilor faţă de lectură. 
Deşi aceasta constituie instrumentul cel mai eficace în obţinerea informaţiilor, realitatea prezentă 
dovedeşte un regres evident. Televizorul, jocurile video şi calculatorul tind să răpească tot mai mult 
din timpul liber al copiilor, făcând ca interesul pentru carte să scadă simţitor. În acest context, se 
impune mai mult ca oricând conjugarea eforturilor şcolii cu ale altor factori de cultură şi educaţie 
pentru apropierea copiilor de lumea cărţilor. Coordonat pe acest drum, micul şcolar se obişnuieşte 
cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne cel mai bun profesor al omului. 
Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de comportare civilizată, 
cultivarea sentimentelor morale sunt tot atâtea sarcini la realizarea cărora opera literară, prin 
specificul ei, aduce o contribuţie majoră. Acest prilej le deschide copiilor o lume nouă şi plăcută, le 
oferă amintiri în care retrăiesc momentele frumoase din perioada debutului şcolar şi nu numai. 
Pornind de la aceste deziderate, am considerat oportună iniţierea unui parteneriat cu biblioteca 
judeţeană. Scopul acestuia l-a constituit facilitatea accesului elevilor la bibliotecă şi educarea lor în 
sensul receptării valorilor culturale. Stimulându-le elevilor interesul pentru lectură, vor fi făcuţi 
primii paşi spre formarea competențelor de lectură, în vederea asigurării succesului școlar, 
dezvoltarea  exprimării  orale, a  creativităţii  şi expresivităţii  limbajului, dezvoltarea  capacităţii de  
înţelegere  şi  transmitere  de  intenţii, gânduri, semnificaţii  mijlocite de  limbajul  oral  şi  scris. Se 
urmăreşte formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de cărţi, orientarea acestora spre lectură, 
spre artă şi teatru. 
Având ca reper temporal anul şcolar în curs, am demarat acest proiect de parteneriat cu elevi aflaţi 
la început de drum în călătoria prin lumea cuvintelor ( clasa I ) şi elevi ce stăpânesc bine limba 
română (clasa a IV-a ). Experienţa la catedră ne-a demonstrat de multe ori că elevii adoră să lucreze 
alături de părinţi şi bunici, iar aceştia din urmă intră de fiecare dată în jocul copiilor. De aceea am 
considerat oportun să îi avem alături şi în acest proiect de parteneriat, atât în calitate de însoţitori, 
cât şi în calitate de participanţi la activităţi. Nu este de neglijat nici rolul covârşitor al 
bibliotecarului, cel care poate să îi atragă cu uşurinţă în lumea minunată a cărţii şi a bibliotecii, 
punându-le la dispoziţie elevilor baza materială necesară (volume de cărţi, spaţii de lecturare şi 
recreere  în cadrul bibliotecii). 
 Se doreşte ca pe parcursul derulării parteneriatului să se formeze şi dezvolte gustul pentru 
lectură, să se cultive sentimente , convingeri, comportamente morale, să se îmbogăţească 
vocabularul, să se consolideze deprinderile de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă. 
Varietatea de activităţi va permite lărgirea orizontului imaginativ şi familiarizarea elevilor cu 
diferite tipuri de scriere. Se are în vedere, de asemenea, ca elevii să capete lejeritate în împărtăşirea 
cu ceilalţi a experienţelor personale. Obiectivele urmărite prin acest parteneriat vizează în egală 
măsură şi părinţii, ca parteneri în educaţia copiilor. Este esenţial ca aceştia să conştientizeze rolul pe 
care îl au în dezvoltarea şi educarea propriilor copii, să se implice în activitatea şcolii şi în crearea 
unui mediu cald şi sigur pentru copil. 
 Pe parcursul parteneriatului se va urmări implicarea efectivă a elevilor şi consultarea 
periodică a unor materiale. Se vor avea permanent în vedere calitatea exprimării orale şi a celei în 



 

scris, precum şi formarea de noi deprinderi şi capacitatea de a le aplica în contexte variate. Pentru o 
bună monitorizare a activităţilor se vor completa periodic fişe de evaluare, în care se urmăresc 
următoarele aspecte: desfăşurarea  activităţilor programate la bibliotecă/şcoală, participanţi, produse 
ale activităţilor. Proiectele, portofoliile, concursurile, chestionarele sau interviurile se constituie în 
tot atâtea modalităţi de evaluare, iar expoziţiile şi programele artistice vor evidenţia o dată în plus 
varietatea de activităţi ce se pot organiza. 
 Se are în vedere obţinerea următoarelor rezultate: 
- cultivarea pasiunii pentru lectură în rândul copiilor şi al părinţilor acestora; 
- perceperea bibliotecii ca izvor de cultură şi ca instrument de formare a unei personalităţi complete; 
- conturarea şi dezvoltarea colaborării şcolii cu reprezentanţii comunităţii; 
- îmbogăţirea experienţelor de învăţare; 
- dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte; 
- dezvoltarea deprinderilor de citire, recitare şi analiză a unor texte literare; 
- dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 
 Activităţile programate şi desfăşurate periodic pe parcursul întregului an şcolar presupun 
folosirea de locaţii diferite ( sala de lectură a bibliotecii, sala de festivităţi, sala de clasă etc ) şi 
modalităţi variate de proiectare şi desfăşurare de activităţi. Acestea sunt gândite a se desfăşura în 
strânsă legătură cu manifestări culturale locale şi evenimente naţionale/internaţionale: 
- 5 octombrie – Ziua Educaţiei: vizitarea bibliotecii şi familiarizarea elevilor cu spaţiile de lectură şi 
studiu; vizitarea Salonului Anual de Carte organizat în cadrul Bibliotecii Judeţene; 
- Toamna darnică – atelier de creaţie literară ( poezii, compuneri, catrene ), atelier de creaţie 
artistică ( fructe şi legume personalizate, colaje şi lucrări specifice de toamnă ), expoziţie în cadrul 
bibliotecii; 
- Program de colinde prilejuit de sărbătoarea Crăciunului, organizat într-un cadru special, în sala de 
festivităţi a bibliotecii; 
- 16 februarie – Ziua Internaţională a cititului împreună, proiectul „Cartea vine la tine”; 
- 2 aprilie - Ziua internaţională a cărţilor pentru copii ( În lumea poveştilor lui H. Ch. Andersen ): 
lecturări, joc de rol, dramatizări, personaje preferate - confecţionare de marionete; 
- Primăvara, anotimpul bucuriei – confecţionare de ornamente florale, lucrări plastice; expoziţie în 
cadrul bibliotecii; 
- O … altfel de carte – activitate desfăşurată în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”: realizarea de 
cărţi/broşuri, ce vor fi expuse în cadrul bibliotecii. 
 
Cartea va rămâne prietenul lor de nădejde, ce îi  va însoți la drum, iar ei, însetați de cunoaștere, vor 
sorbi din roadele sale pline de învățăminte pentru a-i lumina când vor căuta răspunsuri. 
 
 
  



 

 
531. PROIECT DIDACTIC „BALADA UNUI GREIER MIC” 

 
Boiţiu Liliana 
Tihoi Simona  

Şcoala Gimnazială nr. 21,, Vicenţiu Babeş” Timişoara 
 
OBIECTUL : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ       
CLASA : a IV-a  
SUBIECTUL : Balada unui greier mic, de George Topîrceanu 
TIPUL LECŢIEI: lecţie de transmitere de cunoştinţe  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
O1 – să citească fluent, corect, coerent şi expresiv un text în versuri ;   
O2 – să  explice oral sensul unor cuvinte şi expresii întâlnite în poezie; 
O3  –  să alcătuiască enunţuri folosind cuvinte şi expresii noi; 
O4 – să formuleze întrebări şi răspunsuri cu privire la conţinutul unei text citit; 
O5 –să-şi exprime propriile păreri cu privire la vizualizarea unor imagini sau a comportamentului unor animale; 
O6 – să completeze un text lacunar folosind cuvintele potrivite.  
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : explicaţia , conversaţia , problematizarea , munca independentă , exerciţiul , jocul didactic . 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ecran de proiecţie , computer , cd , volume de poezii, portret, fişe de muncă independentă,caiete speciale, planşe 
didactice.  
BIBLIOGRAFIE :  
C. , Nicolescu  – Culegere de texte literare comentate pentru elevii claselor I-IV , Ed. Universal Pan , Bucureşti , 1997; 
 C. , Iordache; V. , Jercea – Limba şi literatura română –manual pentru clasa a IV-a, E.D.P. Bucureşti. 
 
Obiective  

 
Etapele lecţiei 

 
Conţinutul ştiinţific al lecţiei 
 

 
Tehnici de 
instruire 

 
Forme de 
organizare  
 

 
Mijloace de 
învăţământ 

 
 
 
 
 
 

1. Momentul 
organizatoric 
 
 
2. Captarea atenţiei 
 

Elevii îşi pregătesc cele necesare orei de limba şi literatura 
română . Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări 
a lecţiei. Se verifică tema pentru acasă. 
 
Se vor prezenta elevilor câteva imagini pe un ecran de 
proiecţie, prin computer. Aceste imagini ce surprind 

 
conversaţia 
 
 
 
audiţia muzicală 

 
 
 
 
 
individuală 

 
 
 
 
 
cd 



 

 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 

 
 
 
 
3. Discuţii 
pregătitoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Anunţarea lecţiei 
noi 
 
 
4. Comunicarea noilor 
cunoştinţe 
 
 
 
 
 
 
 

anotimpul toamna în pădure, în parc, pe dealuri sunt însoţite 
de un fundal muzical, şi anume, Balada pentru vioară  a lui 
Ciprian Porumbescu. 
 
Voi adresa elevilor următoarele întrebări : 
Ce anotimp este prezentat în imagini? (toamna) 
Ce fac vietăţile la sfârşitul toamnei? (ele îşi adună provizii 
pentru iarnă şi îşi pregătesc culcuşurile). Daţi exemple. 
(veveriţa adună alune, ursul se retrage în bârlog, vulpea în 
vizuină). Cunoaşteţi vreun animal care preferă să cânte, decât 
să-şi adune de mâncare ? Cine este el ? 
 (greierele). De ce se comportă astfel ? 
Aţi recunoscut bucata muzicală pe care aţi audiat-o în timp ce 
aţi vizionat imaginile ? Cum se numeşte ? ( Balada pentru 
vioară ). Cine a compus-o ? ( Ciprian Porumbescu ) 
Voi ştiţi ce este o baladă ? 
Le voi preciza copiilor că balada este o compoziţie, o bucată 
muzicală  cu caracter narativ, pentru voce sau instrumente. Ea 
poate să fie şi un text în versuri, care are un subiect simplu ce 
relatează o întâmplare. 
 
,, Astăzi, la ora de limba şi literatura română vom studia un 
text în versuri : ,,Balada unui greier mic”, scris de George 
Topîrceanu. Se notează titlul lecţiei în caiete şi pe tablă. 
 
Pentru început le voi prezenta elevilor un portret al 
scriitorului George Topîrceanu. Le voi expune şi câteva date 
biografice despre autor, precum şi volume de poezii scrise de 
acesta. Voi specifica faptul că poezia ce o vor studia  face 
parte din volumul ,, Balade vesele şi triste ”. 
* Elevii deschid cărţile şi privesc imaginea din carte. Se vor 
purta discuţii scurte pe marginea ei. Apoi urmăresc scrierea 
poeziei (strofe, versuri, rimă, puncte de suspensie) şi răspund 
la întrebările formulate de învăţător. 

 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
euristică 
 
 
 
 
conversaţia de 
verificare 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstraţia 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
frontală 
 
 
 
 
 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuală 
 
frontală 
 

televizor 
computer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
portret 
volume de 
poezii 
 
 
 
 
 



 

 
O1 
O2 
 
 
O3     
 
 
  
 
 
 
O6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *  Elevii citesc în lanţ poezia. Pentru citirea selectivă voi 
prezenta trei planşe. Fiecare corespunde unei strofe, elevii 
fiind solicitaţi să citească strofa adecvată imaginii. 
 * Se explică acele cuvinte şi expresii din text care sunt 
necunoscute sau neînţelese de elevi. 
* Se solicită elevilor să alcătuiască oral propoziţii, folosind 
cuvintele/ grupurile de cuvinte: humă, a umple lumea, ţarini 
zdrenţuite, toamnă gri, dealuri zgribulite, aripi pudrate cu 
brumă, glas sfârşit. 
  *  Se completează la tablă o strofă din poezie, cuvintele lipsă 
fiind notate în partea dreaptă. 
     ,, Doar din coastă, la urcuş, 
        Din căsuţa lui de  ……                                 brumă 
        A ieşit un  …………..                                    tuş 
        Negru, mic, muiat în ………                       humă 
        Şi pe-aripi pudrat cu  ………..                     greieruş                     
*  Activitate pe grupe : 
grupa I: pictorii (realizează un desen corespunzător 
conţinutului poeziei) 
grupa a II-a: actorii   (realizează şi prezintă un dialog între  
greier şi furnică ) 
grupa a III-a : scriitorii ( compun ghicitori şi poezii despre 
greieraş ) 
grupa a IV-a : gramaticienii (caută în primele două strofe ale  
poeziei toate adjectivele, substantivele şi  verbele )  
grupa a V-a : biologii ( selectează informaţii despre greier, cu 
privire la mediul de viaţă, modul de hrănire, de alcătuire a 
corpului ) 
Un reprezentant al fiecărui grupe va expune în faţa colegilor 
rezultatele muncii lor. 
*   Muncă independentă 
Elevii rezolvă exerciţiile 1, 3 de la pagina 30 din caietul 
special. 
 

 
 
 
explicaţia 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
conversaţia 
 
explicaţia 
 
 
problematizarea 
 
 
exerciţiul 
 
joc de rol 
 
problematizarea 
 
exerciţiul 
 
exerciţiul 
 
 
 
munca 
independentă 
 
 

 
 
 
 
frontală 
 
 
 
 
 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuală 
 
 
 

planşe 
didactice 
manuale 
dicţionar 
 
 
 
 
 
caiete 
dictando 
 
 
 
 
 
 
coală 
albă,carioca, 
creioane 
colorate 
 
fişe pentru 
metoda  
ciorchinelui 
 
 
 
 
 
  
 
caiete 
speciale 



 

 
O4 
 
 
 
 
 
 

4. Fixarea noilor 
cunoştinţe 
 
 
 
 
5. Încheierea lecţiei 
 
 
 
6. Tema pentru acasă 

Elevii îşi adresează unii altora întrebări cu privire la 
conţinutul poeziei sau, dacă va  fi timp, se prezintă un 
material în format Power Point  ce conţine toată balada 
greierului. Se poate interpreta şi un cântecel despre greieraş 
,, Să-mi spui tu mie copilaş ” sau  ,, Dacă furnica ” . 
 
Se fac aprecieri individuale şi colective cu privire la modul de 
desfăşurare a lecţiei. Elevii care s-au evidenţiat vor fi evaluaţi. 
 
Copiaţi şi memoraţi poezia. Citiţi de acelaşi autor poezia 
,, Rapsodii de toamnă ”. 

 
problematizarea 
 
 
 
 
aprecierea 
 
 
 
conversaţia 

 
pe perechi 
 
 
 
 
frontală 
 
 

 
 
 
  



 

 
532. MELC, MELC, CODOBELC 

PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Ioan Elena 
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița 

 
Data: octombrie 2017 
Clasa: a III-a 
Aria curriculară: Arte 
Disciplina: Educație muzicală 
Subiectul lecţiei: ♪ Sunetul  și nota Mi 
       ♪  Cântecul „Melc, melc, codobelc” 
Tipul lecţiei: mixt 
Obiective operaţionale: 
O1- să recunoască notele Sol- Mi pe portativ; 
O2- să intoneze sunetele Sol-Mi; 
O3- să scrie notele Sol- Mi pe portativ; 
O4- să intoneze cântecul „Melc, melc, codobelc”. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, algoritmizarea, observarea  
Mijloace de învăţământ:  
♫ planșă cu scara muzicală; 
♫ planșă cu portativul; 
♫ șabloane cu notele muzicale de diferite durate și cu pauzele; 
♫ Planșă  „Melcul” 
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală 
Bibliografice:    
♫ Aldea, Georgeta; Munteanu, Gabriela- 2001, Didactica educației muzicale în învățământul 
primar, E.D. P. , București 
♫ Scornea, A. Drăgan, M.- 1998, Ghidul învățătorului. Educație muzicală- clasele a III-a și a IV-a , 
Ed. Sigma Primex, București 
    Temporale: 45 minute. 
Umane: 20 elevi, cadrul didactic. 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinut ştiinţific Strategia didactică Evaluare 
Metode Mijloace Forma de 

organizare 
Moment 
organizatoric  

 Creez climatul optim 
desfăşurării activităţilor 
propuse. 

Conversația  
 

Frontal 
 

 

Verificarea și 
evaluarea 
cunoștințelor și 
deprinderilor 
muzicale 

Se verifică noțiunile teoretice 
Portativul și Cheia Sol. Se 
verifică cântecul „Soldatul” 
de Sofica Matei. 

Conversația 
Explicația 

Laptop Frontal  

Pregătirea 
bazelor 
aperceptive 

exerciții de respirație 
corectă 
 Inspirăm profund ( 1-2), 
expirăm prelung, imitând 
fluieratul locomotivei. 
 Inspirăm profund ( 1-2), 

Exercițiul   Frontal  



 

expirăm prelung, imitând 
sunetul aerului care iese dintr-
un cauciuc înțepat. 
 Inspirăm profund ( 1-2), 
expirăm, imitând sunetul 
artificiilor. 
exerciții de încălzire a vocii 
 imităm șuieratul trenului        
 imităm ceasul cu pendulă 
imităm motoarele pornind 
Se cântă Cântecul gamei de I. 
D. Vicol.Li se cere elevilor să 
urmărească notele pe portativ 
Se poartă discuții care 
urmăresc identificarea notelor 
Sol- Mi și a înălțimii acestora. 

 
4.Dirijarea 
învăţării  

Se anunță titlul lecției Sunetul 
și notaMi și se prezintă 
obiectivele operaționale. 
       Se dau explicații necesare 
înțelegerii lui Sol și Mi, care 
sunt numele unor note 
muzicale... 
  Se va cânta intervalul Sol- 
Mi în urcare (ascendent) și în 
coborâre (descendent). 
  Se fixează pe portativul de 
pe planșă șabloanele cu notele 
și pauzele, în mai multe 
variante posibile, apoi se vor 
intona măsurile create. 
      Se prezintă o ghicitoare 
despre melc: 
„În căsuță se ascunde  
Dacă-l superi nu răspunde, 
Dar de-i cânți o melodie  
Scoate coarne parcă-nvie.” 
       Se  prezintă planșa cu 
melcul și se poartă discuții 
despre melc. 
        Se anunță titlul 
cântecului nou „Melc, melc, 
codobelc”. 
- se observă textul muzical al 
cântecului (note, durate, 
pauze); 
- se realizează citirea 
melodică; 
- se realizează citirea ritmică; 
- se realizează citirea ritmico-
melodică; 
- se lecturează versurile după 

 
explicația 
 
Demonstrați
a 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
Observarea 
 
 
 
Algoritmiza
rea 

 
 
Planșă 
scară 
muzicală 
 
Planșă 
portativ 
Șabloane 
(note, 
pauze) 
 
 
Planșă 
Melcul 

Frontal  
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  

 
 
 
Evaluare 
orală și 
practică  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 



 

structura ritmică. 
- se analizează textul și se 
explică cuvintele 
necunoscute. 
- se interpretează textul pe 
cuvinte de mai multe ori. 

Obținerea 
performanței 

         Se împarte clasa în trei 
echipe pentru organizarea 
jocului  „Micii compozitori”. 
Scop: consolidarea sunetelor 
și notelor Sol-Mi, dar și a 
pauzelor 
Sarcina didactică: 
completarea a 6-8 măsuri cu 
notele Sol- Mi folosind toate 
duratele și pauzele, apoi 
intonarea fragmentelor create. 
Recompensă: ecusoane cu 
notele muzicale 

 
Conversația 
 
 
Joc 

 
 
 
 
ecusoane 
cu notele 
muzicale 

 
 
 
Munca în 
echipă 

 
 
 
Evaluare 
orală 

Fixarea 
cunoștințelor și 
a deprinderilor 
muzicale 

      Li se cere elevilor să afle 
câte note de Sol și Mi cu 
valoare de pătrime și optime 
sunt în cântecul învățat. 
        
. 

 
Conversația  

 Perechi Aprecieri 
individuale 

7. Incheierea 
activităţii – 1ʼ 

Se cântă cântecul Melc, melc, 
codobelc 
- în lanț; 
- pe grupe: I cântă „Melc, 
melc” pe Do1 
  II cântă tot cântecul 
  Se fac aprecieri generale și 
se notează elevii. 

 
Conversația 

  
Frontal 

 
Evaluarea 
practică 

 
  



 

 
533. TOAMNĂ, MÂNDRĂ, DARNICĂ 

PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Sava Ștefan 
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița 

 
Data: octombrie 2017 
Clasa: pregătitoare  
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
Unitatea de învăţare: TOAMNĂ, MÂNDRĂ, DARNICĂ 
Subiectul lecţiei: Ordonăm bogățiile din camara toamnei 
Tipul lecţiei: Formare  si dezvoltare de competente 
Obiective operaţionale: 
O1: Să ordoneze numerele în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor  
O2. Să identifice formele geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a corpurile 
geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiectele manipulate de copii şi în mediul înconjurător  
O3. Să sorteze obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat. 
O4: Să asocieze forma cu imaginea simbol și cu culoarea corespunzătoare.  
O5: Să compare numărul de figuri geometrice grupate după anumite criterii. 
O6: Să ordoneze jetoanele cu figuri geometrice după un model, descriind figurile din șirul obținut. 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode si procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, videoproiector, calculator, panou de plută, prezentări PPT 
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală 
Bibliografice:    

• MECTS, Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si 
explorarea mediului, Arte vizuale şi lucru manual, Dezvoltare personalǎ, aprobată prin 
ordinul ministrului, Bucureşti 2013; 

• Mihaela Bucinschi, Gabriela Dumitru, Caiet de activităţi interdisciplinare pentru clasa 
pregătitoare, Editura Kreativ, Târgu-Mureş, 2013;  

• *** Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru 
formarea competenţelor cheie la şcolarii mici - program de formare continuă de tip 
“blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar. 

    Temporale: 45 minute. 
Umane: 20 elevi, cadrul didactic. 
 

 
Evenimentul 
didactic 

 
Conţinut ştiinţific 

Strategia didactică Evaluar
e Metode Mijloace Forma 

de 
organiza
re 

1.Moment 
organizatoric 
- 1ʼ 

 Creez climatul optim 
desfăşurării activităţilor 
propuse. 

Conversația  
 

Frontal 
 

 

2.Captarea 
atenţiei – 5ʼ 

Cântec: „Bate vântul 
frunzele”. Discuție scurtă 
pe baza textului 
cântecului. 

Conversația 
Explicația 

Laptop Frontal  

3.Anunţarea 
temei – 1ʼ 

Sunt anunțați elevii că 
astăzi urmează să învețe să 
sorteze și să clasifice 

Expunerea  Frontal  



 

obiecte în funcție de 
culoare și formă. Vor 
desena elementele dintr-un 
cântec învățat anterior, vor 
grupa desenele după 
anumite criterii, vor asocia 
forma cu imaginea simbol 
și cu culoarea 
corespunzătoare, vor 
compara numărul de figuri 
geometrice grupate după 
anumite criterii, vor 
ordona jetoanele cu figuri 
geometrice dup un model 
dat și vor descrie figurile 
din șirul obținut. 

 
4.Dirijarea 
învăţării prin 
anuntarea 
selectiva a 
obiectivelor - 
17ʼ 

Elevii au sarcina de a 
desena cât mai multe 
dintre elementele sugerate 
de conținutul cântecului. 
Elevii se vor așeza, apoi, 
în funcție de elementele 
comune, care se repetă, 
formând, în acest fel, 
diferite grupuri. „Ce 
element se repetă de cele 
mai multe ori?” 
1. „Formează mulţimi de 
acelaşi fel, apoi 
completează tabelul cu 
atâtea linii verticale câte 
elemente are fiecare 
mulţime. Scrie în căsuţa 
din dreapta cifra 
corespunzătoare 
 2.„Realizează 
corespondenţa dintre 
morcovi şi ardei. 
Colorează apoi mulţimea 
cu mai puţine elemente” 
3. „Unește fiecare figură 
colorată cu modelul-
contur! Unește, apoi, 
figurile cu pata de culoare 
corespunzătoare! 
4. „Fii prietenul lui 
Bănănel şi ajută-l să 
calculeze!” 
Elevii vor completa 
tabelul cu tot atâtea linii 
verticale cate imagini 
gasesc  de acelasi fel. 

Exercițiul 
 
 
 
Jocul 
didactic 
 
 
 
Explicația 
Exercițiul 
 
Conversația 

Culori / 
carioci 
Bloc de 
desen 
 
 
 
Caietul 
de lucru 
Creion 
Pagina 16 
din 
caietul de 
lucru 

Individu
al 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
Individu
al 
 
 
Frontal 
 

Expuner
ea 
desenelo
r 
Observa
rea 
modului 
de 
rezolvar
e a 
sarcinilo
r de 
lucru 
 
 
 
Intereva
-luare 
 



 

5. Obţinerea 
performanţei 
– 5ʼ 

„Așază jetoanele cu figuri 
geometrice după modelul 
șirului cu figuri-contur. 
Numește figurile de pe 
jetoanele tale. Ce culoare 
are fiecare?” 

Conversația Jetoane Frontal Observa
re 
sistemati
că 

6. Asigurarea 
feed-backului 
– 5ʼ 

Joc LOTO cu figuri 
geometrice și culori. 

Jocul 
didactic 

Jetoane Perechi Aprecier
i 
individu
ale 

7. Incheierea 
activităţii – 1ʼ 

Se fac aprecieri 
individuale şi generale. 

Conversația    

 
 

534. PROIECTAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI OPȚIONALE 
”MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ” LA CLASA I 

 
prof. Mirela Scorțescu 

 Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 
 
Matematica şi ştiinţele naturii este  o arie curriculară cheie pentru dezvoltarea elevului, aducând în 
discuţie două aspecte majore – alfabetizarea matematică şi cea ştiinţifică.  
Programa ,,Matematică distractivă” este creată la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţele 
naturii şi pune în centrul procesului didactic competenţele exprimate în termeni de abilităţi, 
cunoştinţe şi atitudini-valori.  
Programa ,,Matematică distractivă” pentru învăţământul primar este concepută ca un parcurs 
eşalonat, în cadrul căruia fiecare dintre module, are o anumită dominantă reflectată în modul de 
organizare a conţinuturilor. 
În stabilirea competenţelor vizate prin programă, am avut în vedere îmbinarea competenţelor 
preponderent disciplinare, cu cele preponderent transversale. Modul de gândire al programei 
respectă specificul ariei curriculare Matematica şi ştiinte ale naturii. 
Programa şcolara ,,Matematică distractivă” respectă principiul modularităţii stipulat în CRCN-2012 
şi propune  un set de module relativ autonome, fiecare dintre acestea îndeplinind funcţii distincte. 
Astfel,  anul şcolar debutează cu un modul iniţial care are caracter preparatoriu, de determinarea a 
stării iniţiale de pregătire a elevilor în vederea parcurgerii conţinuturilor disciplinei şi atingerii 
finalităţilor (competenţelor) prestabilite. Alături de acest modul, se regăsesc două module 
disciplinare centrate pe dezvoltarea competenţelor generale disciplinare, precum şi un modul  
integrat centrat pe formarea competenţelor generale transversale. Aceste module acoperă 75% din 
timpul de predare-învăţare al disciplinei, restul de 25% fiind la decizia cadrului didactic şi este 
corespunzător modulului deschis, cu funcţii de remediere, consolidare, stimulare, sinteză etc. 
Din corespondenţa realizată între competenţele generice şi disciplinele din aria curriculară 
Matematică şi ştiinţe ale naturii se pot deduce dominantele ariei curriculare:  
CG.1. Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a 
instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi 
profesionale. 
CG.2. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii.  
CG.3. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator.  
CG.4. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele.  
CG.5. Utilizarea de modalităţi de comunicare, într-o varietate de situaţii.  
Aceste competenţe generice dominante conduc la definirea unor competenţe generale pentru aria 
curriculară, care pot căpăta diferenţe specifice în derivarea lor disciplinară pe niveluri:  



 

CS.1. Înţelegerea conceptelor, a terminologiei, a relaţiilor funcţionale şi a algoritmilor specifici în 
scopul alfabetizării matematice/ştiinţifice funcţionale pentru luarea unor decizii informate. 
CS.2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare utilizând metode şi raţionamente specifice 
pentru a testa idei şi pentru a formula noi probleme.  
CS.3. Operarea cu concepte, metode şi instrumente specifice, identificate ca oportunităţi pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, în contextul naturii evolutive a cunoaşterii.  
CS.4. Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de gândire logică pentru rezolvarea de probleme 
valorificând proceduri şi modele.  
CS.5. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare şi comunicare a înţelegerii şi punctelor de 
vedere în contexte diferite şi implicarea în dezbateri şi luări de decizii.  
CS.6. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiu în scopul dezvoltării personale. 
Disciplina opţională "Matematică distractivă" îşi propune să dezvolte următoarele competenţe 
generice : 
CG.1.  Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi  a 
instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi 
profesionale. 
CG.2.  Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii. 
CG.3   Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator.  
CG.5.  Utilizarea de modalităţi de comunicare, într-o varietate de situaţii. 
 Pentru fiecare competență generică s-au stabilit indicatori de performanță de nivel bazal și 
superior. De exemplu, pentru CG.1. Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor 
domenii ale cunoaşterii şi  a instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în 
contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale, indicatorul de performanță de nivel bazal este: 
utilizează corect  conceptele şi tehnicile de lucru pentru rezolvarea unei probleme concrete date, iar 
cel de nivel superior: utilizează corect  conceptele şi tehnicile de lucru pentru rezolvarea mai 
multor probleme succesive care duc la finalizarea unui proiect matematic. 
Programa pentru disciplina ,,Matematică distractivă” la clasa I cuprinde două module disciplinare, 
un modul de sinteză şi unul integrat: 
Modul iniţial: “Tică este în clasa I” 
 Funcţia modului iniţial este una de tip diagnostic şi prognostic, date fiind activităţile de tip 
evaluativ care vizează gradul de însuşire, de către elevi, a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor 
minimale prevăzute pentru anul precedent celui pentru care este proiectată programa. 
 Pentru fiecare competență specifică vizată se definesc abilitățile, cunoștințele și atitudinile 
ce pot fi utilizate/exersate. Spre exemplu, pentru CS.1 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în 
concentrul 0-31, abilitățile sunt: recunoaşterea  numerele naturale în concentrul 0-31 scrierea, 
compararea și ordonarea crescător şi descrescător, cunoștințele: jocuri matematice; construcţii 
numerice;construcţia liniilor şi a coloanelor de cifre într-un pătrat magic, iar atitudinile: 
manifestarea plăcerii de a rezolva sarcini matematice diverse. 
 Modulul iniţial are o durată de 1-2 săptămâni şi o organizare preponderent evaluativă, care 
constă în aplicarea de către cadrul didactic susţinător al cursului a unor instrumente de evaluare 
menite să contureze structura competenţelor pe care le posedă fiecare elev şi să ofere oportunităţi de 
structurare diferenţiată a studiului. 
Modulul 1 (disciplinar): “Tică în ţara cifrelor năzdrăvane” 
Modulul 2 (disciplinar): “Problemele lui Tică” 
Modulul 3 (integrat): “Tică în lumea largă” 
Modul deschis: “Sunt prieten cu Tică” 
Modulele vor fi concepute în continuitate, având în vedere competenţele ariei curriculare, 
competenţele generale disciplinare şi transversale ale Matematicii, standardele curriculare pentru 
clasa I. Structura modulelor ţine seama de competenţele pe care şi le-au format elevii prin studiul 
disciplinei în clasa pregătitoare. 
Prin urmare, pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice în cadrul acestui opţional, cadrul 
didactic trebuie: 



 

         - să constate gradul de pregătire al elevilor  în raport cu cerinţele programei; 
         - să prezinte elevilor noua problematică; 
         - să identifice posibile interese şi oportunităţi de studiu care au legătură cu proiecte 
personale şi şcolare, stimulând astfel motivaţia pentru învăţare a elevilor; 
         - să se asigure că elevii au suficiente cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi pentru a face faţă 
elementelor de noutate propuse de programă. 
      Pentru fiecare dintre aspectele menţionate, profesorul poate propune elevilor diferite 
activităţi. 
      Constatarea gradului de pregătire se poate realiza printr-un test care să includă diferite 
categorii de itemi sau prin organizarea unei dezbateri, pe o tema aleasă de elevi şi moderată de către 
profesor. În cea de-a doua variantă, profesorul va elabora instrumente de evaluare care să permită 
înregistrarea nivelului de pregătire și care să vizeze, spre exemplu, pentru CS. 1 Recunoaşterea şi 
scrierea numerelor în concentrul 0-31, indicatorii de performanță de nivel bazal: completează şirul 
numerelor naturale în concentrul 0-31 și de nivel superior: completează şiruri repetitive cu 
elementele care urmează. 
 Dintre formele de evaluare a activităților desfășurate amintim: observarea directă a elevului 
în timpul activităţii; analiza activităţii, promovarea exemplelor pozitive; portofoliul; autoevaluare 
/coevaluare; miniproiect. 
 
Bibliografie generală: 
1. Potolea, D. (coord.) (2011) Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional din învăţământul 
preuniversitar; revizuit, completat şi adaptat sistemului actual de învăţământ. CNEE. 
2. Potolea, Dan (2002). Conceptualizarea curriculumului; o abordare multidimensională. În Păun, 
Emil, Potolea, Dan (coord.) Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: 
Polirom. 
3. Potolea, D., Manolescu, M. (2006). Teoria şi metodologia curriculumului. Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. Proiectul pentru Învăţământul Rural, Bucuresti. 
4. Cerkez, M., Căpiţă, L.E. (coord.), (2004), Dezvoltarea competenţelor de comunicare în 
învăţământul obligatoriu, vol. I, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. 
5. Manolescu, Marin, (2004), Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie, Editura Meteor, 
Bucureşti. 
6. Manolescu, Marin, (2010), Teoria şi metodologia evaluării, Editura Universitară, Bucureşti. 
7. Neacşu, I.; Stoica, A. (coord), (1998), Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, 
Aramis, Bucureşti. 
8. Toma, S., Bratean, L., Pinta, G., (2002), Evaluarea programelor şi manualelor de abilităţi practice 
şi Educaţie Tehnologică. În „Şcoala la răscruce”, Editura Polirom, Iaşi. 
 
 
  



 

 
535. EDUCAȚIE  NONFORMALĂ 

LECŢIA ÎN MUZEU 
 

 
prof. Preda Daniela Monica, 

Şcoala Gimnazială nr. 198, sector 6, Bucureşti 
 
Clasa a III-a  
GALERIA DE ARTĂ EUROPEANĂ 
Disciplina: Educaţie civică, Limba și literatura română, Arte vizuale și abilități practice, Religie   
Unitatea de învăţare: PERSOANA 
Tema: Trăsături morale ale persoanei – Bunătate vs. Răutate 
Opere de artă :  Întoarcerea fiului risipitor – Bernardino Licinio 
                            Flori într-o grotă – Abraham Mignon 
Galeria de Artă Europeană se află în aripa Kretzulescu a muzeului. Tablourile se găsesc la primul 
etaj în sălile 2 şi 4. 
 
OBIECTIVELE  LECŢIEI 
-să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic; 
-să identifice în tablourile prezentate situaţii ce concretizează cele două trăsături morale; 
-să rezolve sarcinile primite în cadrul unor jocuri; 
-să aplice cunoştinţele dobândite în imaginarea unei scurte poveşti. 
 
Metode didactice  
Conversaţia euristică, Observaţia (liberă, dirijată), Explicaţia, Instructajul, Jocul didactic, 
Comparaţia, Povestirea. 
Discuţii introductive  
Discuţii privind activitatea educativă ce se va desfăşura într-un cadru special; 
“Muzeul Naţional de Artă” – Palatul Regal; 
 
În acest cadru copiii vor trebui să respecte următoarele reguli de comportament: 
- fără lichide, mâncare, aparate foto, telefoane; 
- să păstreze o distanţă de cel puţin 1 m faţă de tablouri (deci să nu atingă tablourile); 
- să nu alerge; 
- să nu vorbească tare. 
 
Jocurile vor fi realizate pe parcursul desfăşurării activităţii educative. 
Evaluarea finală se va preciza la sfârşitul activităţii şi se va realiza la şcoală, în cadrul orelor de 
educaţie plastică şi educaţie civică. 
 
Desfăşurarea lecţiei 
     Copiii sunt pregătiţi pentru a începe activitatea. Fiecare are în spate o pernuţă pe care va sta în 
timpul activităţii. Se repetă regulile de comportare. De ce nu trebuie să atingem operele de artă ? 
(sunt valoroase şi se deteriorează) – se exemplifică prin joculeţ : un şerveţel se trece din mână în 
mână pe la fiecare copil. La sfârşit şerveţelul ajunge la învăţător; acesta îl desface şi îl compară cu 
unul scos din pacheţel. Ce s-a întâmplat cu el? (s-a mototolit) Acelaşi lucru se întâmplă şi cu 
operele de artă – se deteriorează. 
 Ajungem în sala 2 şi ne aşezăm în faţa tabloului. 



 

 
 

      Bernardino Licinio este un pictor italian, reprezentant important al Renaşterii, care a trăit la 
Veneţia între 1490 şi 1549.  
În secolul 16, reprezentarea scenelor biblice într-un decor renascentist, cu personaje costumate după 
moda acelor vremuri, constituie o caracteristică a picturii din Italia, care se regăseşte şi în acest 
tablou.  
Renaşterea este o mişcare social-politică şi culturală, care s-a desfăşurat în Europa occidentală, din 
secolul 14 până în secolul 16, caracterizată prin mari invenţii şi descoperiri geografice, prin 
înflorirea ştiinţelor şi artelor, prin interesul pentru cultura Antichităţii. Artiştii renascentişti se 
raportează prin operele lor la idealurile umanismului, fiind preocupaţi de redarea spaţiului, a 
volumelor, şi echilibrul formelor.  
Astăzi vom învăţa despre “Bunătate şi răutate”. 
Ce înţelegeţi prin bunătate? Ce înţelegeţi prin răutate?Să privim pictura! Ce puteţi spune despre 
pictură? Cum se numeşte pictura cu un singur personaj? (portret) Mai multe personaje – scenetă, 
acţiune. Priviţi ţinuta personajelor şi a noastră. Ce s-a întâmplat? (moda a evoluat – au trecut 4 
secole).  
  Tabloul se numeşte “Întoarcerea fiului risipitor”. Vă spune ceva? Poate să povestească 
cineva  
pilda fiului risipitor? (cineva citeşte pilda – povestea) * Anexă 1. Care a fost atitudinea tatălui? 
(bunătate)  
Voi cum credeţi că aţi fi reacţionat în locul lui? Să ne întoarcem la tablou! Ce moment a surprins  
pictorul? Ce personaje recunoaşteţi? Identificaţi personajele principale! (fiul risipitor şi tatăl). 
Ce deosebiri observaţi între cele două personaje principale? Ce sentimente ‘trăieşte’ fiecare  
personaj? ( tatăl – bun , fiul – smerit) Cine sunt celelalte personaje? Care credeţi că este celălalt  
fiu? (cel de pe cal) Care este atitudinea lui? (mânie)   
Urmează un joc de rol: grupe de câte 3 interpretează rolul tatălui şi ale celor doi fii. 
Cum sunt oamenii buni? (prietenoşi, inţelegători, atenţi, grijulii, veseli, iertători, plini de dragoste 
Ce sunt aceste cuvinte pe care tocmai le-aţi enumerat? (adjective) 
Fiecare elev va primi o fişă de lucru. 
 
 
 



 

  
                Floarea binelui                                       Floarea răului 
Cerinţă 
 Pe fiecare petală a ‘florii binelui’ completaţi cu calităţile omului bun , iar pe fiecare spin al 
‘florii răului’ cu însuşiri ale omului rău. 
 Comparaţi rezultatele. 
 
 “Flori într-o grotă” – Abraham Mignon 

 
Flori într-o grotă  - Şcoala germană şi austriacă – ulei pe pânză 100x78 
 Provenienţă: Colecţia Regelui Carol I 
 Autor: Abraham Mignon 
 Pictor de origine flamandă născut într-o familie de negustori protestanţi emigranţi din 
Flandra. Creaţia sa a fost puternic marcată de decoretivismul lui Heem, pictura sa reprezentând în 
principal flori remarcându-se prin virtuozitate, eleganţă, coloritul puternic şi lirismul atmosferei. 
 Picturile lui nu sunt simple vase cu flori, ci compoziţii de o mare bogăţie de sensuri şi 
reprezentări florale şi animaliere foarte diverse. 
 Natura statică florală pictată de Mignon este definită de fineţea şi grija pentru finisajul 
fiecărui detaliu, de virtuozitatea uluitoare a excecuţiei şi o relaţie subtilă a elementelor componente. 
În acest tablou pictorul amplasează un buchet luminos de flori pe trunchiul lipsit de viaţă al unui 
copac profilat pe fundalul întunecat al unei grote unde lumina abia pătrunde. 
 Copiii se aşează şi li se cere să observe acest tablou. 
Ce observaţi? Cum vi se pare în comparaţie cu primul tablou - “Întoarcerea fiului risipitor” ? 
Din punct de vedere al compoziţiei ce puteţi spune? (nu sunt personaje). 



 

 Acest tip de tablou se numeşte natură moartă.  
Să ne întoarcem puţin la florile din fişe. Cum sunt ele? (opuse) În tablou observaţi elemente opuse? 
Care? 
 Abraham Mignon a construit acest tablou pe contraste. Ce este acela un contrast? (opus)  
(exemplu: mare ǂ mic). Dar contrast al culorilor? (calde – reci, închise – deschise). 
Haideţi să ne întoarcem la tablou. Ce contraste observaţi? (luminat – intunecat, culori strălucitoare – 
culori închise, plante vii – plante moarte). Lumina la ce ne duce cu gândul? (om luminat, Isus, 
bunătate). Dar întunericul? (lipsă de cunoaştere, mister, iad, răutate). Care parte a tabloului exprimă 
bunătate, căldură, viaţă, veselie? (partea dreaptă). Partea stângă ce transmite? 
(răceală, teamă, răutate, pericol). Ce vieţuitoare vedeţi în acest tablou? (pasari, fluturi, şobolan, 
şarpe, broască). Care dintre ele simbolizează bunătatea? Dar răutatea? (şobolanul , şarpele). De ce 
consideraţi că şarpele este un simbol al răutăţii?  
 Să vedem ce-am învăţat!  Bunătate...răutate 
 
 Exerciţiu de imaginaţie 
Imaginaţi-vă că buchetul de flori este un copil, iar ruinele şi întunericul sunt familia lui. 
Scrieţi o scurtă poveste despre aceasta. 
 
 Bibliografie 
- Dicţionar de artă , vol I şi vol II, coordonator Mircea Popescu , editura Meridiane , Bucureşti   
   1998 
- Maeştrii Picturii Europene. Secolele XV – XVIII – publicată de Muzeul Naţional de Artă a  
   României 
- http://www2.tvr.ro/ovedetauntablou/index.php 
 
ANEXA 1 
Pilda fiului risipitor – Luca 15:11-32 
Isus a zis: “Un om avea doi fii.  
Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ,Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine.' Şi tatăl le-a 
împărţit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, şi a plecat într-o ţară depărtată, 
unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată.  După ce a cheltuit totul, a venit o foamete 
mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării 
aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu 
roşcovele, pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Şi-a venit în fire, şi a zis: ,Câţi argaţi ai 
tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, şi-
i voi zice: ‘Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, şi nu mai sunt vrednic să mă chem 
fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.’ Şi s-a sculat, şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, 
tatăl său l-a văzut, şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi l-a sărutat mult. 
Fiul i-a zis: ,Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem 
fiul tău.' Dar tatăl a zis robilor săi: ,Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i 
un inel în deget, şi încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat, şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să 
ne înveselim; căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.' Şi au început să 
se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi 
jocuri. A chemat pe unul din robi, şi a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: “Fratele 
tău a venit înapoi, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine.” El 
s-a întărâtat de mânie, şi nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieşit afară, şi l-a rugat să intre. Dar el, 
drept răspuns, a zis tatălui său: ,Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat 
porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei;  
iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel 
îngrăşat.Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna eşti cu mine, şi tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne 
veselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, şi a înviat, era pierdut şi a fost găsit."   
  

http://www2.tvr.ro/ovedetauntablou/index.php


 

 
536. PROIECTUL EDUCAȚIONAL –MODALITATE DE IMPLEMENTARE  

A NOILOR EDUCAȚII 
 

Prof. Gherasim Veronica / Prof. Văleanu Ionica, 
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita”, mun. Vaslui 

 
             După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să-și însuşească prin 
experienţă un sistem de valori prin intermediul căruia să se integreze moral în societate. Literatura 
de specialitate defineşte educaţia ecologică drept un proces care are scopul de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii prin asigurarea cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor 
necesare oamenilor pentru a administra eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru 
menţinerea calităţii mediului. Dacă dorim ca seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci 
publicul ţintă trebuie să fie în primul rând copiii, deprinderea cea mai desăvârşită este aceea care 
începe a se forma în anii tinereţii. Pe lângă aceasta, copiii sunt un public important pentru educaţia 
de mediu, deoarece ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale, iar în unele 
cazuri, chiar pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii faţă de 
problemele ecologice.  
        Scopul educației ecologice este de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.  
Obiectivele educației de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: îmbunătăţirea şi menţinerea 
calităţii mediului. Pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor 
elevilor despre mediul înconjurător. Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte sensibilizarea 
opiniei publice faţă de protecţia mediului, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice modul 
cum pot contribui la rezolvarea problemelor acestuia. Educaţia ecologică este şi una practică, în 
sensul învăţării unor deprinderi de viaţă care ar reduce impactul negativ asupra mediului accentuând 
abilităţile de a acţiona ca cetăţean – de la elaborarea unui proiect până la influenţarea deciziilor 
autorităţilor publice locale.  
Având în vedere aceste obiective ale educației ecologice, în școala noastră s-a născut proiectul 
,,Planeta pământ – casa tuturor”, proiect regional cu participare națională, concurs  de cultură 
generală din domeniul ecologiei și protecției mediului, destinat copiilor de grădiniță, elevilor de 
ciclu primar, gimnazial și liceal, aflat anul acesta la cea de-a V-a ediție.            
Proiectele educaţionale pornesc de la premiza că educaţia de bună calitate presupune aplicarea 
modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi, 
cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea 
civilă, media şi comunitate. De aceea urmăresc implicarea activă a celor antrenaţi în activităţi 
specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca această tematică să fie una 
motivantă şi relevantă pentru toate instituţiile implicate în proiect.                  
Activităţile proiectelor sunt interdisciplinare. În cazul proiectelor centrate pe elevi, este important ca 
aceştia să fie implicaţi în toate etapele de realizare a proiectelor, de la planificarea acestora, până la 
evaluare şi diseminarea rezultatelor.  
Caracteristici specifice proiectelor educaționale: 

1. Scopuri și obiective clar definite și formulate astfel încât să producă rezultate clare, bine 
delimitate. 
2. Realism: obiectivele proiectului trebuie să fie realizabile, ceea ce înseamnă că trebuie să 
ținem cont nu numai de dorințe, ci și de disponibilități de resurse. 
3. Limitare în timp și spațiu: proiectele au un început și un final și se derulează într-un  loc 
și într-un context specific. 
4. Caracter unitar și colectiv: proiectele reflectă munca unui colectiv care și-a propus un 
scop unitar de la care nu se poate abate; ele sunt conduse de o echipă, implicând diverși 
parteneri și având un grup țintă a cărui nevoi trebuie îndeplinite. 
5. Complexitate: proiectele apelează la diverse abilități în materie de planificare și 
implementare, implicând diverși actori și parteneri și răspund la nevoile unui public țintă. 



 

6. Unicitate, originalitate: proiectele au la bază o idee nouă, originală. Ele aduc soluții noi 
unor probleme noi ce nu au mai fost abordate, fiind inovative și nu o muncă de rutină, 
chiar dacă unele activități pot avea o structură repetitivă. 
7. Risc și incertitudine: fiecare proiect este diferit și inovator, asta îl face să dețină 
incertitudini și riscuri, ca orice cale nebătută. Cu cât seamănă cu ceva ce s-a mai făcut, cu 
atât îi scad riscurile, dar și eligibilitatea. 
8. Evaluabilitate: fiind planificate și organizate, proiectele au obiective măsurabile ce pot 
și trebuie evaluate. 
9. Nevoia de resurse: de cele mai multe ori din domenii diverse. Acestea cuprind oameni, 
tehnologii, fonduri bănești, informații, resurse fizice. Resursele sunt limitate de regulă, de 
aceea trebuie folosite eficient, pentru a duce la capăt finalizarea proiectelor și a îndeplini 
obiectivele organizației. 
10. Finanțatori și beneficiari: în majoritatea proiectelor există mai mulți participanți sau 
deținători de interese. Dar cineva trebuie să dețină poziția principală. De regulă, 
finanțatorul principal al proiectului furnizează direcția și fondurile principale pentru 
proiect. 

Proiectele educaționale completează activitatea școlară cu educația extrașcolară și educația 
familială. Ca activitate intenționată și orientată, educația extrașcolară/non-formală, permite 
dezvoltarea competențelor elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor 
acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al 
elevilor, dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a lucra în grup și de a coopera în 
rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter.  
Proiectele educaționale, prin activitățile pe care le implică, contribuie la formarea continuă a 
personalului implicat în educația școlară, tocmai pentru că se adresează cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar și au ca scop îmbunătățirea calității educației școlare. Astfel, 
participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştintele şi competenţele de predare şi să 
cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară.   
         Proiectul Planeta Pământ – casa tuturor este un proiect amplu, iar în anul școlar 2016-2017, 
ne-am bucurat de o participare numeroasă a elevilor, în număr de 3070, 268 cadre didactice din 32 
județe la toate cele cinci secțiuni: 
 
          SECTIUNEA I - Concurs cultură generală adresat doar elevilor din ciclul primar, cu 
participare directă în trei etape, etapa 
naționlă–8 aprilie 2017: Concursul a constat într-
o probă scrisă individuală pentru susținerea căreia 
concurenții au apelat la conținuturile specifice 
disciplinelor: comunicare în limba română, 
matematică și explorarea mediului,  științele 
naturii, geografie. La această secțiune au participat 
peste 2500 de copii de la clasa pregătitoare la 
clasa a IV-a din întreaga țară. S-au organizat 
centre de concurs la următoarele școli din țară : 
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”,Vaslui 
Şcoala Gimnazială ,,Episcop Iacov Antonovici” 
Bârlad,Vaslui, Școala Gimnazială ,,Mihai David” Negrești,Vaslui, Școala Gimnazială ,,Anastasie  
Panu ”  Huși ,Vaslui, Liceul Teoretic,, Mircea Eliade” Galați, Şcoala Gimnazială Nr. 9 ,,Nicolae 
Orghidan” Brașov și Şcoala Gimnazială ,, Nicolae Colan” Sf. Gheorghe-Covasna. 
 



 

SECȚIUNEA a II-a - Concurs scrapbooking cu 
participare directă, cu o singură etapă susținută 
în același timp cu etapa națională a concursului de 
cultură generală pe 8 aprilie 2017, adresat doar 
elevilor din ciclul primar și părinților acestora. Au 
realizat lucrări cu materiale proprii, 35 de echipaje 
formate din doi copii cu doi părinți din aceeași 

clasă. Echipajele au confecționat pe durata 
atelierului de lucru (90 minute) împreună cu 
părinții una din următoarele lucrări, diferențiat 
după cum urmează: clasa CP și clasa I –
felicitări cu tema ,,22 Aprilie-Ziua 
Pământului”; Clasa a II-a și clasa a III-a  - 
colaje cu tema ,,La picnic cu familia” și clasa 
a IV-a - tablouri cu tema ,,Natura-prietena 
mea”.  Secțiunea a avut un real succes, 
implicarea activă a părinților în competiția 
elevilor a creat emoții și momente de neuitat pentru toți participanții. 
           SECȚIUNEA a III-a – ,,Idei  
verzi pentru planeta albastră”- secțiune de creație literară cu 
participare indirectă, pentru clasele II-VIII, cu o singură etapă. 77 de 
elevi au participat cu creații literare (eseu, compunere, poezie, rebus), 
cu teme la alegere, teme care surprind aspecte ale ecologiei în diferite 
abordări. Toate aceste creații literare vor fi publicate în nr. 2 al revistei 
proiectului, alături de creațiile plastice de la secțiunea a IV-a. 
SECȚIUNEA a IV-a - ,,Mai mult verde, mai mult albastru”, secţiune 
artistico-plastică cu participare indirectă, cu o singură etapă a cuprins: 
pictură, colaj, desen, benzi desenate, afiș, tehnică mixtă - adresată 
preșcolarilor şi claselor CP-VIII. 350 de copii s-au înscris la această 
secțiune, expoziția cu lucrările lor bucurându-se de aprecierea și 
interesul tuturor celor ce ne-au vizitat școala în acastă perioadă. 

SECŢIUNEA a V-a - Simpozionul 
,,Terra – trecut, prezent şi viitor” ale 
cărui lucrări s-au desfășurat pe 26 mai 
2017, s-a adresat tuturor cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar care vor să 
împărtășească cu ceilalți colegi despre 
experiența lor în domeniul ecologiei: 
referate, comunicări ştiinţifice, proiecte 
educative extracurriculare, exemple de bună 
practică. Un număr de 82 cadre didactice au 
trimis lucrări ce au fost cuprinse într-un 
volum digital cu ISSN.  
Prin activitățile acestui proiect, ne-am propus 
să sensibilizăm elevii în ceea ce priveşte 
protejarea mediului, să dezvoltăm  abilităţile 
de cercetare şi de explorare a lumii vii prin 
observarea efectelor acţiunii omului asupra 
biodiversităţii, să-i facem să conştientizeze 
problemele generate de poluarea mediului  

înconjurător, să formăm deprinderi şi comportamente ecologice, să 
stimulăm gândirea critică şi creativă, să modelăm simţul estetic al 



 

elevilor, să cultivăm spiritul de competiție, să implicăm activ  părinții în procesul educativ al 
elevilor. Fără a avea pretenția că am atins 100 % obiectivele propuse, considerăm că acest proiect 
este benefic educației tinerei generații privind implicarea lor ca viitori cetățeni în rezolvarea 
problemelor de mediu și vom continua cu implementarea și desfășurarea activităților, și anul acesta, 
având deja parteneriate în 28 județe ale țării. 
 
Bibliografie:  
Momanu Mariana, ,,Introducere în teoria educației”, ed. Polirom, Iași, 2002 
Gianina Ana Massari, Managementul proiectelor, ed. Polirom, Iași, 2005 
 
 
537. TEHNICI MODERNE DE PREDARE DIN PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISMULUI 
 

Prof.înv.primar Holban Mirela-Gianina 
Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Vaslui 

 
              Constructivismul este definit de principiile educației centrate pe elev și pune accentul pe 
procesul de interpretare a stimulilor care au loc în mintea elevului. 
              Elevul nu mai este văzut ca un recipient care absoarbe informațiile în mod pasiv, 
cunoștințele nu sunt transmise prin simpla citire sau ascultare, ci prin semnificația personală pe care 
o acorda elevul stimulilor educaționali. 
             Am prezentat tipul tehnicilor de predare diferite de cele tradiționale și am facut o paralelă 
între clasa tradițională și cea constructivistă. 
            Am enumerat metodele pedagogiei constructiviste și principiile constructiviste. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
538. OPȚIONAL: CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR 

 
Profesor învăţământ primar: Gheorghiţă Veronica 

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban,, Iaşi 
 
Tipul opţionalului: La nivelul mai multor arii curriculare: 

 Limbă şi comunicare 
 Om şi societate 
 Arte şi tehnologii 

ARGUMENT 
,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o prospeţime a imaginaţiei, o 

curiozitate neobosită, un   fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le 
pot regăsi decât cu mare greutate.” 

La vârsta de 6 ani este perioada care se caracterizează printr- un    remarcabil    potenţial    
creativ.    Acum    copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, 
dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este 
fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările  ulterioare  vor  fi  parţiale  şi  
adesea  minime. 

Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat prin imitare de la 
cei din jur şi se  dezvoltă pe baza unui complex de situaţii implicate de procesul comunicării. 
Limbajul reprezintă modul cel  mai direct şi adesea cel mai la îndemâna şcolarilor de exprimare  a 
creativităţii. 

Dar  pentru  a  crea  în  mod  conştient,copilul  trebuie  să aibă exemple, să trăiască printre 
poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura  pentru  copii  este  foarte  bogată  şi oferă  
posibilităţi nemăsurate  de  receptare,   de înţelegere   şi   interpretare,   de influenţare pozitivă. 

Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea mai bună modalitate de  a  
stabili  primele  contacte ale copiilor cu cărţile. Când intră în contact cu texte sau mai ales cu 
vorbitori, achiziţiile unor elemente noi  se fac pe baza nativului existent, producându-se o 
dezvoltare a acestuia. 

Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte, precum şi prin jocurile 
didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a scrie. 

Pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere   zilnică, iar deprinderea  de  a  citi  o  
necesitate,  este  nevoie  ca şcoala  şi familia  să  se  implice  activ  în  apropierea elevului de 
miracolul cărţii. 
COMPETENȚE GENERALE 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 
2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic 
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative 

 
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral 
 
1.1. Sesizarea semnificației 
globale a mesajului oral din 
textul literar 

- stabilirea succesiunii întamplarilor şi amomentului cel mai 
captivant 

- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba 
în mesaj 

- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui 
text audiat 



 

1.2. Desprinderea 
semnificației globale a 
mesajului literar din 
lecturarea imaginilor 

- lectură după una sau mai multe ilustrații 
- exerciţii de formulare de propoziţii 
- formularea de răspunsuri scurte,  evidențiind semnificația 

globală a mesajului literar 
1.3. Identificarea 
caracteristicilor unui personaj 
din textele literare audiate 

- exerciţii de identificare a personajelor 
- exerciţii de enumerare și de  comparare a caracteristicilor 

personajelor 
- jocuri de rol 
- jocuri de simulare 

1.4. Manifestarea 
curiozității față de 
receptarea semnificației 
mesajelor orale 

- exerciţii de ascultare activă a interlocutorului 
- vizionarea unor filme pentru copii 
- audierea unor povești citite sau înregistrate 

 
2. Receptarea  unui  mesaj  literar  și  exprimarea  acestuia   prin  limbaj artistic 

2.1. Redarea conţinutului 
textului într-o formulare 
proprie, care să cuprindă 
momentele semnificative 

- exerciţii de povestire a întâmplărilor din text 
- exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni 
- redarea conținutului textului prin intermediul desenului 

 
2.2. Exprimarea de idei, 
trăiri personale prin 
intermediul limbajului 
artistic 

- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul 
desenului sau prin simboluri 

- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile 
audiate 

- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii 

2.3. Asocierea unor elemente 
simple de exprimare prin 
intermediul artelor vizuale, 
cu alte forme de exprimare: 
muzică și literatură 

- realizarea unor lucrări în care să  seasocieze elemente 
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică 
(ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen) 

- realizarea       de       scurte dramatizări (fragmente din 
poveşti) 

2.4. Manifestarea iniţiativei
 în comunicare față de 
situaţii prezentate în textul 
literar 

- exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând 
propriile păreri, idei, sentimente 

- discuţii și dezbateri în grup 

 
3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative 

3.1. Imaginarea unor 
întâmplări și fapte pre-
zentate în textele literare 

- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de 
textul literar 

- jocuri de mimică 
- interpretarea unui rol în mai multe variante 

3.2. Exprimarea trăirilor 
interioare ale personajelor 
din textul literar 

-  jocuri de rol 
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține 
textul și observarea imaginilor 

3.3. Deosebirea însușirilor 
obişnuite de cele neobişnuite 

-exerciţii de diferenţiere a însuşirilor obişnuite de cele 
neobişnuite 
- exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau 
neobişnuite unor obiecte 



 

3.4. Crearea de mesaje și 
compoziţii artistice 

-exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor 
textului 
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii  după model sau 
libere 

 
STRATEGII DIDACTICE : 
Pentru eficiența învățarii copiilor din clasa pregatitoare trebuie să ne raportăm la lumea lor, la 
universul imediat. Acest univers este și o creație a copilului, deoarece el în permanență face ceva: 
desenează, modelează, rupe, lipește sau privește cu atenție un mesaj artistic. 
METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE: 
Conversaţia,  dialogul,  observaţia,  explicaţia,  audiţia,   lectura, expunerea, povestirea, 
memorizarea, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE : observarea sistematică, joc de rol, povestire, audiţia, 
dramatizare, organizarea unor serbări şcolare, portofoliul „Poveştile copilăriei noastre” (realizarea 
de desene potrivite conţinutului textelor). 
BIBLIOGRAFIE 
 Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, Programa şcolară pentru clasa 
pregătitoare, Anexa 1 la OMEN nr. 3371/12.03.2013 
 Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, Organizarea interdisciplinară a 
ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – suport de curs ICOS 
 Viorica Pârâial, Dumitru D. Pârâial, Claudia Bălan,  Anica Vasilache, Teodora Tanasă, 
Activităţi în completarea programului din ciclul primar, Editura Euristica, Iaşi, 2004 
 
 
  



539. PROIECT DIDACTIC – JOCURI DE MIŞCARE ŞI ŞTAFETE VIZÂND DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR MOTRICE 
 

prof. înv. primar Borcan Lăcrămioara 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Vaslui 

PROIECT DIDACTIC 
 
 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, 
Vaslui 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT  PRIMAR: Borcan Lăcrămioara 

 

CLASA a-III-a  
DATA: [Publish Date] 

EFECTIV: 25 elevi (12 fete, 13 băieți) 
LOC DE DESFĂȘURARE: terenul de sport  
DURATA: 45 minute 
METODE  ŞI   PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul; 
 MIJLOACE SPECIFICE: exercitiul fizic, întrecerea; 
 MATERIALE DIDACTICE:  mingi, pahare, fluier, bastoane, bănci de gimnastică, cutii, mături,coardă, medalii; 
FORME DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI: frontală, individuală, evaluare orală 
 

 
DOMENIUL 
Stil de viață activ  
Deprinderi de comunicare și lucru în echipă  
 

TEMA 
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice: combinate 
 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere 
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe 
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite 
2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 să execute exerciţiile din complexul de dezvoltare fizică generală ; 
 să coopereze și să interacționeze cu ceilalți; 



 

 sa prezinte interes în desfășurarea lecției de joc și mișcare; 
 să manifeste dorinţa de perfecţionare şi de autodepăşire; 
 să respecte regulile jocurilor propuse. 

 
Bibliografie: 

1. Joc și mișcare în aer liber – activități pentru copiii de 6-12 ani, Brigitte Bellac, Editura DPH, București, 2015 
2. Jocuri pentru orele de educație fizică, L. Cioacă, Ș. Cioacă, A. Arghirescu 
3. Joc, cântec și mișcare, Alesia Bucur, Editura Carminis, 2015 
4. Culegere de exrcitii. Educatie fizica si sportiva scolara, Savescu, Iulian, Editura Aius PrintEd. Craiova, 2007; 
5. Altius,fortius,citius!, Suport Metodic pentru orele de Educatie Fizica la Ciclul Primar, Barbu, Silvia, Dinescu, Rodica, Minulescu, Carmen – Gabriela,  

Editura Carminis Pitesti; 2005; 
6. Ghid metodologic privind proiectarea activităţilor de predare-învăţare- evaluare- clasele I-IV”, Barbu, Silvia, Dinescu, Rodica, Minulescu, Carmen – 

Gabriela,  Ed.Carminis, 2005; 
7. MECTS, Programa școlară Joc și mișcare, clasa a III -a, CNPC, București 2014. 

 
 



 

VERIGILE 
LECȚIEI 
(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZ
ARE 

FORMAȚII DE LUCRU 
INDICAȚII METODICE 
FORME DE EXERSARE 

OBS 

ORGANIZAREA 
COLECTIVULUI 
 DE ELEVI  
(2-3’) 

− aliniere;  
− salut;  

Joc- Acesta este prietenul meu 
Joc de atenție-Bătăi din palme 

− controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate; 
− anunţarea temelor şi a obiectivelor; (Anexa 2) 

 
 
 

Participanții formează un cerc ținându-se 
de mâini. Cineva începe jocul, 
prezentând persoana din stânga sa, 
spunând .Acesta este prietenul meu X și 
când îi pronunță numele, ridică mâna 
prietenului său. Jocul continuă până 
când toate persoanele sunt prezentate. 

 

PREGĂTIREA 
ORGANISMULUI 
PENTRU EFORT  
(3’) 

VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE 
− mers normal1; 
− mers cu spatele spre direcția de deplasare; 
− opriri și porniri în coloană câte unul; 
− la semnal, mers cu mâinile pe șold, pe umăr, la ceafă, pe coapsă, pe 

abdomen; 
− mers pe vârfuri cu braţele sus2; 
− mers pe călcâie cu mâinile la spate; 

VARIANTE DE ALERGARE: 
− alergare uşoară;  
− alergare cu genunchii la piept; 
− alergare cu pendularea gambelor înapoi; 
− alergare ușoară cu pas săltat; 
− mers cu mişcări de relaxare. 

Joc - Schimb de aplauze 
Participanții stau într-un cerc. În această activitate ei își vor trimite aplauze. 
Începe învățătorul, se uită la vecinul din dreapta sa și bate din palme la unison cu 
el. Acesta, la rândul său, repetă mișcarea cu persoana din dreapta lui, și în acest 
mod, pe rând, se includ toți participanții și bat din palme concomitent. Când toți 
s-au inclus, învățătorul dă o altă comandă vecinului din dreapta, variind viteza. 
Ceilalți continuă să aplaude în ritmul precedent până când schimbarea ajunge la 
ei. 

1x 
1x 
1x 
1x 
 
1x 
1x 
 
 
1x 
1x 
1x 
1x 
1x 
 
 
 
 
 
 
 

-1atenționarea colectivului cu privire la 
păstrarea distanței de o lungime de brațe 
-2brațe întinse, cotul astupa urechile, 
privirea la brațe 
 
-corectarea greșelilor de bază  a tuturor 
exercițiilor efectuate de către elevi 
 
-demonstraţia; observaţia. 
 
- să răspundă la comenzi; 
- să păstreze ritmul de execuţie 
- să execute corect exerciţiile; 
 

 

INFLUENȚAREA 
SELECTIVĂ  

 Complex de exerciţii: 
 Ex. I           

 
 

ridicăm braţele lateral şi luăm interval de 
două braţe;   



 

VERIGILE 
LECȚIEI 
(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZ
ARE 

FORMAȚII DE LUCRU 
INDICAȚII METODICE 
FORME DE EXERSARE 

OBS 

APARATULUI 
LOCOMOTOR 
 (5’) 

 Din poziţia stând depărtat: 
o T1  - braţele îndoite pe umăr; 
o T2  -  braţele întinse sus; 
o T3  -  braţele îndoite pe umăr; 
o T4  - revenire. 

 Ex. II         
 Din poziţia stând depărtat cu braţele la ceafă: 

o T1  - T2 – răsucirea trunchiului la stânga cu două arcuiri; 
o T3  - T4  - răsucirea trunchiului la dreapta cu două arcuiri. 

 Ex. III           
 Din poziţia stând depărtat cu braţele îndoite în dreptul pieptului: 

o T1  - T2 – arcuirea braţelor îndoite; 
o T3  - T4  -ducerea braţelor în lateral întinse şi arcuire. 

 Ex. IV           
 Din poziţia stând depărtat cu braţele întinse: 

o T1  - T4 – forfecarea braţelor întinse înainte; 
o T5  - T6  - ducerea braţelor prin lateral sus şi bătaia palmelor  

deasupra capului; 
o T7 – T8  - ducerea braţelor prin lateral jos şi bătaia palmelor la 

spate. 
 Ex. V           
 Din poziţia stând depărtat cu  mâinile pe lângă corp: 

o T1  - T2 – ridicarea braţului stâng deasupra capului şi arcuire; 
o T3  - T4 - ridicarea braţului drept deasupra capului şi arcuire . 

 Ex. VI         
 Din poziţia stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

o T1  - T2 –îndoirea trunchiului spre  stânga cu ducerea braţului 
drept pe deasupra capului şi arcuire; 

o T3  - T4  - îndoirea trunchiului spre dreapta cu ducerea braţului 
stâng pe deasupra capului şi arcuire. 

 Ex. VII         
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Elevii sunt așezați în cerc 
 
-corectarea greșelilor de bază  a tuturor 
exercițiilor efectuate de către elevi 
 
-demonstraţia; observaţia. 
 
- să răspundă la comenzi; 
- să păstreze ritmul de execuţie 
- să execute corect exerciţiile; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la extensie brațele trebuie să fie perfect 
întinse, palmele orientate in sus 
 
 
 
 
 



 

VERIGILE 
LECȚIEI 
(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZ
ARE 

FORMAȚII DE LUCRU 
INDICAȚII METODICE 
FORME DE EXERSARE 

OBS 

 Din poziţia stând depărtat: 
o T1  - T2 – extensia braţelor  şi arcuire; 
o T3  - T4  - flexia trunchiului şi arcuire, mâinile atingând 

picioarele. 
 Ex. VIII       
 Din poziţia stând depărtat cu braţele lateral, trunchiul aplecat: 

o T1  - T2 – îndoirea răsucita de trunchi spre stânga, atingând cu 
mâna dreaptă vârful piciorului stâng; 

o T3  - T4  - îndoirea răsucita de trunchi spre dreapta, atingând cu 
mâna stângă vârful piciorului drept. 

 Ex. IX      
 Din poziţia stând cu mâinile pe şolduri: 

o T1  - T7 – sărituri pe ambele picioare; 
o T8   - din săritură în ghemuit cu mâinile în sprijin pe sol. 

 Ex. X          
 Din poziţia stând depărtat: 

o T1  - ridicare pe vârfuri şi ridicarea braţelor cu încrucişarea 
deasupra capului - inspiraţie; 

o T2  - revenire în stând depărtat cu încrucişarea braţelor înainte - 
expiraţie. 

 Ex.  XI        
o Stând faţă în faţă, cu braţele întinse, palmă în palmă: 
o T1 – T2 – întinderea şi îndoirea braţelor stâng – drept; 
o T3 – T4 – întinderea şi îndoirea braţelor drept – stâng. 

 Ex.  XII         
o Stând faţă în faţă, braţele pe lângă corp, prins de mână cu 

colegul: 
o T1 - ducerea braţelor lateral; 
o T2  - ducerea braţelor sus; 
o T3  - coborârea braţelor lateral; 
o T4  - coborârea  braţelor jos. 
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- să menţină spatele drept; 
- să urmărească direcţia de execuţie. 
 
 
 
 
 
 
- bratele perfect întinse, picioarele 
blocate la articulația genunchiului 
 
 
 
-demonstraţia; 
- observaţia; 
 
 
 
 
 
- să păstreze locul şi distanţa între ei; 
 
- să menţină spatele drept. 



 

VERIGILE 
LECȚIEI 
(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZ
ARE 

FORMAȚII DE LUCRU 
INDICAȚII METODICE 
FORME DE EXERSARE 

OBS 

 Ex.  XIII         
o Din stând spate în spate, apucat de braţe la nivelul coatelor:    
o T1 – T2   - îndoirea trunchiului într-o parte şi arcuire; 
o T3  - T4  - îndoirea trunchiului în partea opusă şi arcuire; 

x8T 
 
1x8t 
 
1x8t 

REALIZAREA 
TEMELOR  
(35’) 

 
Ștafete cuprinzând: transport și punere de obiecte, deprinderi motrice 
complexe, dezvoltarea calităților motrice 
1.Trecem prin cerc 
 Coechiperii se țin de mâini. Trebuie să treacă prin cerc fără să-și dea drumul. 
Câștigă echipa care finalizează proba mai repede, fără să-și dea drumul la mâini. 
 
2. Buchețelele 
    Elevii se deplasează liber (mergând, alergând) în spațiul de joc. Ei reprezintă 
florile din care trebuie formate buchetele. La pronunțarea sau arătarea de către 
învățătoare a unei cifre aceștia se grupează în numărul corespunzător, în buchete 
(ținându-se de mâini; cuprinzându-se pe după umeri sau pe după mijloc). Copiii 
rămași în afara buchetelor vor auzi din partea tuturor colegilor strigarea: „Te-ai 
mișcat încet, nu ești în buchet. Grăbește-te!” Apoi jocul se reia prin desfacerea 
buchetelor. 
3.Trage coarda! 
 O probă bine cunoscută de "forță". Echipele sunt aliniate de o parte și de 
cealaltă a unei corzi și la start ele trebuie să tragă tare asfel încât să îi determine 
pe adversari să treacă linia. 
 
4.Sticluța  
Elevii sunt așezați pe două linii față în față la 4m distanță între linii.  Fiecare 
pereche are câte o sticlă la mijlocul distanței dintre ei. La semnal trebuie să 
alerge și să ia sticla fără ca adversarul să-l atingă înainte de a ajunge la linia de 
plecare. 
 

 
 
 
 
1x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x 
 
 
 
 
 
1x 
 
 

 
Reguli jocul nr. 1 
Cercul va fi trecut de toţi elevii la fel, 
adică începându-se cu piciorul stâng, şi 
dezbrăcat prin scoaterea piciorului drept; 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguli jocul nr. 4 
Dacă cel care a luat sticla este atins 
pierde punctul. 
 
 

 



 

VERIGILE 
LECȚIEI 
(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZ
ARE 

FORMAȚII DE LUCRU 
INDICAȚII METODICE 
FORME DE EXERSARE 

OBS 

 
5.Cap, mâna şi picior 
La această probă  jucătorii trebuie să parcurgă o distanţă de 10-20 metri, cu o 
cutie pe cap, având un pahar plin cu apă în mâna stângă şi o mătură în mâna 
dreapta. În acelaş timp trebuie să rotească o minge cu piciorul. Cel mai rapid e 
câştigător. 
 
6. Puntea peste prăpastie 
Copiii sunt grupați în mod egal pe echipe, în spatele unei linii de start, cu un 
pahar de plastic gol în mâini. La semnal, primul aleargă în viteză până la 
prăpastie, trece puntea (banca de gimnastică), păstrându-și echilibrul, ajunge în 
celălalt capăt al traseului, umple paharul cu apă, se întoarce pe același traseu, 
având grijă să nu verse apa,  îl atinge pe următorul coechipier, trecând la 
sfârșitul șirului și punând paharul pe o masă. Câștigă echipa care termină prima 
de umplut paharele. 
 
La final, se totalizează punctele realizate de fiecare echipă. Este declarată 
câștigătoare echipa cu cele mai multe puncte. 

 
 
1x 
 
 
 
 
1x 
 
 
 
 
 
1x 
 
 

 
Reguli jocul nr. 5 
Este descalificată echipa unde elevul se 
ajută de cealaltă mână în menținerea 
cutiii pe cap, sau care nu reia cursa de pe 
locul unde a scăpat un obiect; 
 
 
Reguli jocul nr. 6 
Dacă se întâmplă ca un copil să se 
dezechilibreze și să verse apa, trebuie să 
se întoarcă și să reumple paharul, 
pierzând din timp. Dacă nu se întoarce 
echipa este descalificată. 
 
 

REVENIREA 
ORGANISMULUI 
DUPĂ EFORT  
(3’) 

- mers cu mişcări de relaxare a membrelor inferioare şi superioare; 
− mers cu exerciţii de respiraţie. 

1x 
 
 

 
în coloană câte unul  

CONCLUZII, 
APRECIERI  
ȘI 
RECOMANDĂRI  
(2’) 

− aprecieri asupra desfăşurării orei; 
− premierea câștigătorilor (medalii)  
− evidenţieri pozitive şi deficienţe; 
− recomandări pentru elevii care nu execută corect; 
− aprecieri asupra comportamentului elevilor; 
− alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod disciplinat  

 
 

 

în linie pe un rând, ADUNAREA! 
 

 
în coloană câte unul! 

 

  



 

 
539. PRIMUL MEU CAIET 

AUXILIAR – CLASA PREGĂTITOARE 
 

Inst. Juverdeanu Loredana, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui 
Prof. înv. primar Luminița Popa, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui 

 
 
În loc de argument 
 

Atunci când vrei să faci o călătorie, e important să ştii de unde porneşti şi unde vrei să 
ajungi.  

Micuţii noştri pornesc în aventura învăţării de la vârste fragede (5-6 ani), emoţiile sunt pe 
măsură - deopotrivă „mici” şi „mari” - şi fiecare conştientizăm importanţa debutului lor şcolar. 
Pentru ca acest început să fie încununat de succes, se urmăresc două dimensiuni: 

1. micul şcolar să fie încântat de şcoală; 
2. învăţătorul să cunoască bine elevul (nivel de cunoştinţe, stil de învăţare, dezvoltare 

personală…). 
Aşa a apărut şi ideea „Primul meu caiet” prin care am urmărit ca elevul să se implice afectiv 

în rezolvarea cerinţelor, cadrul didactic să aibă un instrument eficient de cunoaştere a elevilor, iar 
părinţii şi, de ce nu, elevii să rămână cu amintirea primului pas în călătoria cunoaşterii.  

Cu gândul că micuţii se vor simţi împliniţi şi motivaţi la şcoală, urăm tuturor succes, 
îngăduinţă şi răbdare! 
 

 
 



 
541. PROIECT DIDACTIC „DE ZIUA MAMEI” 

 
Prof. înv. primar Stanciu Manuela  

Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 
 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 
Data: 3.02.2017 
Propunător: Prof. înv. primar Stanciu Manuela 
Clasa: I A 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
         Arte și tehnologii 
Disciplina: Comunicare în limba română - Lectură  
        Arte vizuale și abilități practice 
Subiectul lecției:  Activitate dedicată Zilei Internaționale a Femeii 
 Portetul mamei, de Vali Slavu  
 Borcanul cu „Dulceață de cuvinte dulci”  

Tipul lecției: predare-învățare 
           formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: activitate integrată 
Discipline integrate: CLR, MM, AVAP, DP 
 
Competențe specifice vizate: 
Comunicare în limba română: 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate; 
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate; 
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;  
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 
familiare;  
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susținute de suport imagistic; 
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi 
neconvenţionale. 
Muzică și mișcare:  
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text; 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 
Arte vizuale și abilități practice:  
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
2.1. Identificarea unor caracteristici/proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut; 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct; 
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă; 
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 
Dezvoltare personală:  
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară. 
 
Obiective operaționale:  

• Să descopere semnificațiile lunii martie/ Zilei Internaționale a Femeii; 
• Să asculte cu atenție și să citească poezia propusă de învățătoare; 
• Să demonstreze că își cunosc foarte bine mama; 



• Să rezolve sarcinile de lucru propuse individual și/sau prin cooperare; 
• Să interpreteze un cântec; 
• Să decupeze după contur pe baza imaginii; 
• Să respecte etapele de lucru ale lucrării prezentate;  
• Să execute corect etapele elaborării lucrării; 
• Să mânuiască atent şi corect instrumentele folosite; 
• Să aprecieze obiectiv atât propria lucrare, cât şi pe cele ale colegilor; 
• Să manifeste interes pe tot parcursul activității. 

 
Strategii didactice: 

• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, brainstorming-ul demonstrația, 
observația, exercițiul, jocul didactic; 

• Mijloace didactice: prezentare PPT, fișe lucru, cântec înregistrat, LCD, forfeci, lipici 
etc.; 

• Forme de organizare: individual, în perechi și frontal; 
• Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, 

autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza produselor activității. 
 
Resurse umane: 30 de elevi, învățătoarea 
Durata: 2 ore a câte 35 min + 10 min activitate complementară 
Bibliografie: 

- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 
școlarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 
cadrele didactice din învațământul primar"- suport de curs, 2013; 

- MEN - Programele școlare pentru disciplinele Comunicare în limba română și AVAP. 
București, 2013 ; 

- Molan, Vasile - Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și 
literatura română” din învățământul primar. Editura Miniped, București, 2014; 

- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la 
şcolarii mici, Suport de curs, 2012; Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative 
aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010; 

 
SCENARIUL DIDACTIC 
 
Momentele lecției Comp. 

spec. 
Desfășurarea lecției Strategii 

didactice 
Evaluare 
 

1. Momentul 
organizatoric 
 

 
1.1. 
1.2. 
1.4. 
2.1. 
2.3. 

     Se asigură un climat educațional 
favorabil pentru desfășurarea lecției: 
pregătirea materialelor, stabilirea 
liniștii, îndrumarea elevilor în 
activitatea de pregătire. 
     Întâlnirea de dimineață: 
Salutul: cântec-,,Bună dimineața” 
Prezența: 
După ce ne-am adunat 
Și frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am întâlnit 
Oare cine n-a venit? 
Repere temporale: anotimpul, ziua, 
data, luna, anul; 
Calendarul naturii: starea vremii. 

 
 
conversația 
 
 
 
explicația 

 
 
 
aprecierea 
comportamen-
tului elevilor 



2. Captarea 
atenției 

 
2.1. 
2.2. 
4.3. 
 

      Discuții referitoare la 
semnificațiile lunii martie și ale 
sărbătorilor din această lună, cu accent 
pe ziua de 8, Ziua Internațională a 
Femeii. 
      Joc - Ce simțiți când auziți 
cuvântul „mama”? 

conversația 
 
 
 
 
brainstorming 
 

 
observarea 
comportamen-
tului elevilor 

3. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

 
1.4. 
4.3. 

     Anunţ titlul lecţiei -  Activitate 
dedicată Zilei Internaționale a 
Femeii şi obiectivele, într-o formă 
accesibilă elevilor. 
 

conversația 
 
explicația 

observarea 
comportamen-
tului elevilor 

4. Dirijarea 
învățării 

 
1.2. 
2.1. 
2.3. 
3.2. 
3.4. 
4.3. 

     Pentru a vedea cât de bine își 
cunosc mama, copiii primesc spre 
rezolvare două fișe de lucru: 
- Cât de bine îmi cunosc mama? 
- Pentru mama mea 
     După ce copiii prezintă fișa cu 
portretul mamei anunț titlul poeziei pe 
care o vom studia - Portretul mamei, 
scrisă de Vali Slavu. 
    Voi citi poezia model, folosindu-mă 
de inflexiunile vocii, mimica şi gestica 
corespunzătoare pentru a trezi emoţii 
şi pentru a asigura motivaţia învăţării.  
     Elevii vor avea de  rezolvat mai 
multe sarcini: 
- Care este titlul poeziei? 
- Câte strofe are poezia? 
- Câte versuri are fiecare strofă? 
- Se explică sensul cuvintelor noi, dacă 
este cazul, și se alcătuiesc alte enunțuri 
cu ele. 
- Dați exemplu, din text, de cuvinte 
care conțin grupurile de vocale 
învățate (acuarele, iei, ia, stea, 
desenează, soare). 
- Dați exemplu de alte cuvinte ce 
conțin aceste grupuri de vocale. 
- Căutați în text cuvinte care pot avea 
mai multe sensuri (dor, cer, ia) și 
alcătuiți enunțuri în care să aibă alt 
înțeles. 
     Prin câteva întrebări referitoare la 
text îi conduc să descopere mesajul: 
- Cum realizează poeta portretul 
mamei? 
- Ce folosește pentru a realiza 
portretul? 
- V-a plăcut poezia? De ce? etc. 
     Se citește poezia în lanț (fiecare 
copil 

 
 
conversația 
 
 
 
explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
lectura 
explicativă 
 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
 
 

 
 
 
aprecierea 
comportamen-
tului elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 



citește câte două versuri) și chiar se 
 încearcă memorarea ei. 

5. Obținerea 
performanței/ 
Activitate 
recreativă 

 
3.4. 
4.3. 

    Se ascultă poezia, atât cât au reușit 
să memoreze, și vor lucra o fișă - vor 
crea o pagină de ziar special pentru 
mama lor. 

conversația 
 
explicația 

aprecieri 
verbale 

6. Încheierea 
activității 

 
4.3. 

     În încheiere copiii interpretează 
cântecul Cea mai scumpă de pe lume 
(versuri Nichita Stănescu). 
     Fac aprecieri asupra desfășurării 
lecției. 
     Feedback – Cum m-am simțit 
astăzi? De ce? (DP- emoții - bucurie/ 
tristețe/ frică/ furie) 

 
 
conversația 

 
 
aprecierea 
comportamen-
tului elevilor 

 
Momentele lecției Comp. 

spec. 
Desfășurarea lecției Strategii 

didactice 
Evaluare 

Momentul 
organizatoric 

 
1.3. 

     Se asigură un climat educațional 
favorabil pentru desfășurarea lecției: 
pregătirea materialelor, stabilirea 
liniștii, îndrumarea elevilor în 
activitatea de pregătire. 

 
conversația 

observarea 
comportamen-
tului elevilor 

Captarea atenției  
1.3. 
2.6. 

     Copiii vor interpreta cântecul  Cea 
mai scumpă de pe lume (versuri 
Nichita Stănescu). Se inițiază o scurtă 
conversație în legătură cu cântecul și 
cu poezia studiată ora anterioară. 

 
conversaţia 
 
explicaţia 

 
 
observarea 
sistematică 

Anunțarea temei 
și a obiectivelor 

 
1.3. 
2.6. 

     Se  precizează subiectul activității: 
„Astăzi vom pregăti o surpriză pentru 
ziua de 8 Martie, Ziua Internațională a 
Femeii - vom prepara un borcan cu 
dulceață, dar nu orice dulceață, ci una 
specială...din cuvinte dulci. La finalul 
lecției fiecare copil își va prezenta 
creația.” 

 
conversația 
 
 
explicația 

 
 
observarea 
comportamen-
tului elevilor 

Dirijarea 
învățării 

 
 
1.3. 
2.1. 
2.3. 
2.4. 
2.6. 

     Elevii intuiesc materialele primite 
pe bănci, denumindu-le pe fiecare în 
parte. Fiecare copil va realiza câte un 
borcan cu „dulceață”.  
     Se dau explicaţii de folosire a 
materialelor şi a ustensilelor de lucru. 
Le demonstrez tehnica de lucru: 
- așezarea elementelor pentru 
asamblarea lucrării; 
- scrierea bilețelelor cu cuvinte dulci; 
- decuparea și ornarea etichetelor; 
- asamblarea tuturor elementelor: 
umplerea borcanului cu „dulceață”, 
lipirea etichetelor etc. 
     Copiii încep să lucreze. Se 
supraveghează modul în care aceștia 

 
explicația 
 
conversația 
 
observația 
 
demonstrația 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
activitate 

 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 



lucrează și se oferă informații 
suplimentare acolo unde este nevoie. 
     Li se cere elevilor să lucreze cât 
mai corect și estetic, respectând 
etapele de lucru. 
     Se asigură un climat favorabil 
lucrului cu ajutorul muzicii. 

individuală comportamen-
tului elevilor 

Evaluarea 
lucrărilor 

 
2.6. 
2.2. 

     Se vor face aprecieri ținând cont de 
criteriile: 
- respectarea etapelor de lucru; 
- gradul de finalizare a lucrărilor; 
- aspectul estetic; 
- originalitate; 
-  încadrarea în timp. 

observația 
 
explicația 
 
conversația 
 

autoevaluare 
 
evaluarea 
colegilor 

Activitate 
recreativă 

 
2.6. 

     La finalul activității copiii își 
prezintă lucrările, apoi confecționează 
câte o diplomă pentru mămici. 

conversația 
explicația 
activitate 
individuală 

observarea 
comportamen-
tului elevilor 

Încheierea 
activității 

 
2.2. 

     Se fac aprecieri cu privire la modul 
de lucru al elevilor în timpul 
activității.  
     Copiii desenează pe postit-uri o 
față veselă sau tristă, în funcție de 
felul în care s-au simțit, sau vor scrie 
un scurt mesaj. 

 
conversația 
 

 
aprecieri 
verbale 

 

 
 

 



 

Pentru MAMA MEA... 



 
 



 
 
 

542. PROIECT DIDACTIC„ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 
 

Prof. înv. primar Munteanu Simona 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

Prof. înv. primar Diaconu Alina 
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui 

 
Clasa: I 
Obiectul: Comunicare în limba română 
Unitatea de învăţare: Traista cu basme şi poveşti 
Subiectul: Albă ca Zăpada, de Fraţii Grimm 
Tipul lecţiei: de consolidare 
Obiective cadru: - Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare 
       - Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  
       - Dezvoltarea interesului pentru lectură 
Obiective de referinţă: - să înţeleagă conţinutul textului studiat; 
  - să "citească" imagini şi să le aşeze în ordinea desfăşurării      
    acţiunii; 
      - să prezinte conţinutul textului literar; 
      - să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul studiat; 
      - să rezolve corect fişele propuse; 
      - să completeze jocurile puzzle şi să le ordoneze corespunzător; 
      - să descopere şi corecteze erorile din textul propus; 
Modalitatea de desfăşurare: în pereche, frontal, pe grupe 
Metode şi procedee: conversaţia euristică, munca independentă, problematizarea, jocul didactic, 
munca în pereche, observaţia, exerciţiul 
Suport şi resurse: păpuşi, fişe de muncă independentă, planşe, carioci. 
 
 

 Această diplomă certifică faptul că 
ești CEA MAI BUNĂ MAMĂ DIN LUME! 

Cu dragoste, 

 

8 Martie 2017 



Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategii didactice 
1. Moment 
organizatoric 

   Se asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lecţiei. conversaţia 

2. Captarea 
atenţiei 

    - Elevii sunt anunţaţi că Chiţ, mascota clasei, a invitat astăzi 
la ei în clasă nişte musafiri.  
- Pe tablă sunt expuse personaje din povestea Albă-ca-Zăpada 
şi cei şapte pitici.  
 - Elevii trebuie să recunoască povestea din care fac parte 
aceste personaje.  

conversaţia 
 
observaţia 
 
exerciţiul 

3. Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

   Pentru a o salva pe Albă-ca-Zăpada, piticii trebuie să 
depăşească nişte obstacole. Voi trebuie să-i ajutaţi, 
demonstrând că ştiţi: cum se numesc personajele poveştii, că 
ştiţi să povestiţi frumos întâmplarea, recunoaşteţi literele 
studiate, socotiţi corect, cunoaşteţi regulile de igienă corporală, 
aveţi îndemânare la abilităţi practice. 

explicaţia 
 
conversaţia 
 
 
frontal 

4. Reactualizarea 
și sistematizarea 
cunoştinţelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Obţinerea 
performanţei. 
Conexiunea 

- Cer elevilor să denumească piticii (Doc, Morocănosul, 
Voiosul, Sfiosul, Hapciu, Somnorosul şi Mutulică) şi să-i 
caracterizeze pe fiecare în funcţie de nume. 
- Pe spatele fiecarui pitic sunt scrise sarcinile de lucru. 
- Doc a invitat şi alte personaje din poveşti, iar ei trebuie să 
selecteze şi celelalte personaje care lipsesc din poveste. (mama 
vitregă, Scufiţa Roşie, Vânătorul, Lupul, Cenuşăreasa, capra, 
prinţul etc.). (anexa 1) 
- Morocănosul  este foarte supărat că a încurcat firul poveştii. 
Trebuie să-l ajutaţi să o corecteze. 
  „Demult într-un castel trăia o preafrumoasă regină. În 
fiecare dimineaţă aceasta se uita în oglinda ei magică şi o 
întreba:  
- Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din ţară? 

De fiecare dată răspunsul era acelaşi: Cenuşăreasa. 
Orbita de gelozie, regina îl chema pe lup la ea şi-i porunci să 
o ducă pe fată în pădure şi să-i scoată ochii. Lupul i-a cruţat 
viaţa fetei. Aceasta rămase singură în pădure şi hoinărind, a 
ajuns la casa bunicuţei.. 
Într-una din zile bunica a plecat în pădure după ciuperci, iar 
fata a rămas singură acasă. 
Nu după mult timp, la uşa casei a bătut fata babei.  Ea i-a 
dăruit pe rând  o punguţă cu doi bani, un condur şi o rochie de 
bal.” 
Elevii vor corecta şi vor completa finalul poveştii. 
- Lui Mutulică îi plac jocurile puzzle. El vă roagă să-l 

ajutaţi la acest joc, reconstituind imaginile şi să le 
ordonaţi. (anexa 2) 

- Somnorosul mai are puţin şi adoarme. Haideţi să-l trezim 
prin jocul de mişcare „Oglinda”! 

- Hapciu strănută întruna.  El face alergie la obiectele mari. 
Haideţi să le micşorăm (alintăm)! 

(pat, scaun, cană, masă, pahar, lingură). 
- Sfiosul vrea să-i demonstraţi că sunteţi şcolari silitori la 

toate disciplinele. El v-a pregătit nişte fişe pe care trebuie 
să le rezolvaţi. (anexa 3). 

- Elevii primesc calificative la fi;e. 

 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupe 
 
 
 
in perechi 
 
 
frontal 
 
 



inversă 
 
 
 

- Voiosul este atât de mulţumit de munca voastră, încât 
fredonează întruna cântecul „Piticii”. Haideţi să-l cântăm 
şi noi! 

      Cu ajutorul vostru, piticii au reuşit s-o salveze pe Albă-ca-
Zăpada. Ea vă mulţumeşte. Ce cuvinte credeţi că vă adresează? 

individual 
 
 
explicaţia 
exerciţiul 
 
 

7. Aprecieri asupra 
desfăşurării lecţiei 

Se fac aprecieri globale asupra desfăşurării activităţii şi din 
punctul de vedere al răspunsurilor pe care elevii le-au dat, cât 
şi din punctul de vedere disciplinar. 
Toţi copiii vor primi ca recompense jetoane cu pitici.  

conversaţia 
 
frontal 

 
 
  



 
543. PROIECT  DE  LECȚIE 

 
Înv. Cernat Rica 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare “ Vaslui 
 
    Data:   3.10.2017 
     Clasa:  I D 
     Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare “ Vaslui 
     Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
     Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
     Unitatea de învăţare: Experimentăm și calculăm până la 100,fără trecere peste ordin 
     Subiectul lecţiei: Figuri geometrice ( triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) 
     Tipul lecţiei:  consolidare 
     Durata : 50 minute 
     Discipline implicate: Matematică  și explorarea mediului 
                                         Comunicare în limba română 
                                         Arte vizuale şi abilități practice 
                                         Dezvoltare personală                            

• Competenţe generale: Localizarea și relaționarea unor elemente geometrice în spațiul înconjurător ; 
• Competenţe specifice:  

Matematică și explorarea mediului 
          2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de  tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în 
spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior; 
           2.2. Recunoaşterea unor figuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, 
reprezentări schematice). 
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
 Matematică și explorarea mediului 
     O1  Să descrie figurile geometrice cunoscute; 
     O2  Să identifice forme plane în natură; 
     O3  Să clasifice figurile geometrice după criterii date; 
     O4- Să rezolve operaţii matematice învățate; 
     O5  Să descopere soluții pentru ocrotirea mediului. 
Comunicare în limba română 



O6 Să formuleze enunţuri ce respectă normele gramaticale; 
Arte vizuale și abilități practice 
O7 Sa deseneze,folosind figurile geometrice învățate; 
Dezvoltare personală  
O8 Să participe la jocuri de cunoaștere și socializare dezvoltându-și capacitatea de relaționare cu cei din jur. 
Resurse: 
procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, observarea sistematică, aprecierea verbală, 
materiale:fișe de lucru, jetoane ,figuri geometrice, culori, recompense(ștampile), roboțelul Geometrix,coli flip chart 
organizatorice: frontal, individual,pe grupe; 
umane: colectivul de elevi (20 elevi) 
temporale: 50 min  
Forme de evaluare: 

- observare sistematică; 
- apreciere verbală; 
- autoevaluarea. 

 
Bibliografie: 
 
 *   Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I- II, Bucureşti, 2003;  
 *   Costică Lupu-  Didactica matematicii, Editura Caba   
 *   M.  Peneş şi A. Maior - Puncte de sprijin în organizarea predării învăţării la clasele  I –IV, Editura Aramis , Bucureşti , 2002   
 *   G. Bratu , Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar” , Editura  Humanitas Educaţional , 2004 
 *   Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar, Editura Prognosis, 2001 
  *   C. Ştefănescu – Ghid pentru practică pedagogică, Editura Terra , Focşani, 2004 

SCENARIUL  DIDACTIC 
 
Secvențele  
Instruirii și  
dozarea 

 
Ob. 
Op. 

 
Conținutul informațional al lecției 

Strategii didactice  
Evaluare Metode şi 

procedee 
Mijloace de  
învățământ 

Forme de 
organizare Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor 

1.Moment 
Organizatoric 
(2 minute) 

 Asigur condițiile optime pentru buna 
desfășurare a lecției. 

 Se pregătesc pentru ora  
de  matematică. 

conversaţia  materialele  
necesare 
pentru lecţie 

frontal   



2.Verificarea 
temei  
(3 minute) 

  Se verifică tema din punct de vedere 
calitativ și cantitativ.Se intervine cu 
explicații ,dacă este necesar. 

Elevii citesc răspunsurile. conversația 
explicația 

fișă de lucru frontal, 
individual 
 

observarea 
sistematică 

3.Captarea  
atenţiei 
(5 minute) 
 
 
 

. 
 
 
 
 

Voi anunța elevii că au primit o 
scrisoare de la Șoricelul Chiț,prietenul 
de la ora de Comunicare în limba 
română (ora anterioară).  
 
Le voi prezenta un robot realizat din 
forme geometrice, al cărui nume este 
„Geometrix”. 
Vom observa figurile geometrice care 
intră în alcătuirea corpului acestuia. 

 
   Recepționează mesajul. 
 
 
 
Observă figurile 
geometrice din care este 
alcătuit robotul. 

 
conversaţia  
 
 
 
conversaţia  
 
 

scrisoarea 
șoricelului 
 
 
 
robotul             
Geometrix 
 

activitate 
frontală 
 
 
 
activitate  
frontală 
 

observarea 
sistematică 
 
 
 
observarea 
sistematică 
 
 

4.Anunţarea 
subiectului 
lecției şi 
enunţarea 
obiectivelor 
(2 minute) 

 
 
 

Se anunță subiectul lecției:”Figuri 
geometrice” 
Se notează titlul pe tablă. 
Se prezintă succint obiectivele. 

     Elevii receptează 
mesajul transmis. 

   conversația  
 

activitate 
      frontală 

observarea 
sistematică 

 
5.Dirijarea 
consolidării 
(20 minute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Obținerea 
performanței 
 (5 minute 

 
O1 
 
 
 
 
O2 
 
O3 
O5 
O8 
 
O3 
O4 
O6 

Se solicită rezolvarea unor sarcini de 
lucru oral.Roboțelul a pregătit bilețele 
pentru fiecare  
 
Elevii vor fi recompensați. 
 
Se aplică metoda cubului.Pentru început 
,elevii vor observa ce formă geometrică 
are fiecare față a cubului.Pe fiecare față 
se va nota un număr.Fiecare număr va 
avea câte o cerință. 
 
Fiecare elev va primi câte o fișă de 
lucru și se vor lucra sarcinile de lucru la 
tablă. 

Elevii răspund sarcinilor 
de lucru. 
 
 
 
 
 
 
Elevii vor rostogoli cubul 
și vor rezolva sarcinile de 
lucru date. 
 
 
Vor rezolva exercițiile de 
pe fișă. 

exerciţiul  
problematizarea 
 
 
    
 
 
 
metoda cubului 
exerciţiul  
problematizarea 
 
 
explicația, 
exercițiul 

 
 
 
 
  ștampile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
activitate  
individuală 
 
 
activitate 
frontală, 
individuală 
 
 
 

 
 
 
 
observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Evaluarea 
(10 minute) 

 
O2 
O7 

Realizarea unui copil din figurile 
geometrice menţionate în versurile unei 
poezii. 
 

Rezolvă sarcina desenând 
figurile geometrice. 
 

exerciţiul  
 
 

fișe de lucru 
 

activitate 
frontală, 
individuală 
 
 

observarea 
sistematică 

8.Încheierea 
activităţii 
(3minute) 

 Se fac aprecieri globale şi individuale 
cu caracter motivant privind 
participarea elevilor la lecţie.Se pun 
calificative. Se precizează tema pentru 
acasă. 

 
 Primesc aprecierile. 
 
Notează tema. 

 
conversaţia 
explicația 
  

fişe de lucru  
creioane 
colorate,   

Individual 
frontal 
 

Autoevaluarea 
aprecierea 
verbală 
 

 
 
 

544. PROIECT DIDACTIC 
 

Nacu Crina Teodora  
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maier, loc. Maier, jud. Bistriţa Năsăud 

 
           DATA:           
           CLASA: I  A 
           ARIA CURRICULARA: Matematica si explorarea mediului           
           UNITATEA TEMATICĂ:Ne jucam impreuna cu prietenii ! 
           DISCIPLINA: Matematica si Exploararea Mediului ( activitate integrata ) 
           SUBIECTUL:Exercitii si probleme in concentrul 0-100 
           TIPUL LECTIEI: consolidarea si sistematizarea cunostintelor 
           DISCIPLINA INTEGRATA: MEM, AVAP, MM 
           DURATA: 50 MINUTE 
             
          COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  
         
             MEM: 

1.1. Recunoasterea si scrierea numerelor in concentrul 0-100; 
1.2. Compararea numerelor in concentrul 0-100; 
1.3. Ordonarea  numerelor in concentrul 0-100; 



  
   MM: 
            2.1.Cantarea colectiva asociind miscarea sugerata de text si ritm; 
 
            AVAP: 
            2.3. Exprimarea ideilor si trairilor personale in aplicatii simple, specifice artelor vizuale; 
OBIECTIVE GENERALE: 
 
           Matematica si explorarea mediului:  
              1.Utilizarea numerelor in calcule elementare;  
              2. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea si reprezentarea unor date; 
               
          Muzica si miscare: 
              1.Interpretarea de cantece pentru copii cu mijloace specifice varstei; 
 
         Arte vizuale si abilitati practice: 
              2. Realizarea de creatii functionale si/sau estetice folosind  materiale si tehnici elementare diverse; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 
 
            O1: - sa efectueze operatii de adunare si scdere cu numere formate din zeci si unitati in concentrul o-100, cu trecere peste ordin ; 
            O2: - sa  afle numarul necunoscut al unei operatii de adunare sau de scadere; 
            O3: - sa rezolve probleme care presupun o singura operatie; 
            O4: - sa rezolve sarcinile de lucru  individual; 
            O5: - sa coloreze florile de primavara; 
 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 

1. METODE SI PROCEDEE: - jocul didactic,  cubul, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, prezentare PPT, 
2. MIJLOACE  DIDACTICE: panoul cu Zana Primaverii, cubul, fisa de lucru, fisa de colorat, flori,; 
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe grupe; 

 



 
  EVALUARE : 
 

1. METODE: observarea sistematica a  comportamentului elevului; 
2. FORME DE EVALUARE: evaluarea continua; 
3. INSTRUMENTE DE EVALUARE: aprecieri verbale, chestionarea orala. 

 
                                                                       DESFASURAREA LECTIEI 
 
Etape/  
Secven 
țele activită 
ții 

Timp 
 alocat 

Ob 
op. 

 
 
Conținutul instructiv- educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizar
e 

Forme 
de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Instrumen
te  

1.Moment 
organizatoric 

1 min. O1   Asigur conditiile necesare  pentru 
desfasurarea lectiei, un climat 
educational favorabil.  
     

Conversatia 
 

 Frontal 
 

 
 

  

2.Captarea 
atentiei 

2 min. O4   In ora trecuta ati reusit sa-i 
indepliniti dorinta Imparatului an de 
a-si reaminti lucruri frumoase despre 
fiicele sale, ora aceasta cineva mai 
are nevoie de ajutorul vostru. 
  Este foarte suparata pentru  ca sora 
ei Vara vrea sa vina   pe meleagurile 
noastre si i-a luat toate florile de pe  
rochie. 
  Stiti voi despre cine este vorba? 
 Dupa raspunsul copiilor voi arata 
panoul cu Zana Primaverii care 
aduce cu ea o scrisorica. 
        
      Dragii mei copilasi,     
Am auzit ca voi sunteti copii isteti, 
,harnici si ascultatori si de aceea m-

 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrisoarea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare
a orala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionar
ea orala 



am hotarat sa apelez la voi pentru a 
ma ajuta sa m-ai raman putin la voi 
in tara. Florile ar dori sa  va incante 
cu culorile si parfumul lor, pasarile 
calatoare ar vrea sa-si refaca 
cuiburile pentru a scoate puisori. 
Sunt sigura ca voi ma veti ajuta sa 
trezesc la viata intreaga natura. Asa 
e?Pentru aceasta voi va trebui sa 
rezolvati corect sarcinile date. Va las 
aceste plicuri in care veti  gasi mai 
multe sarcini pe care va rog sa le 
rezolvati pe parcursul orei. 

 
 
 
3.Reactualiza
rea 
cunostintelor 

5 min.  
 
 
 
 
 
 
 
O1 

  Calcul oral: 
12+10 = 
23-13= 
Mariti numarul 12 cu 12, 20 cu 10; 
Micsorati numarul 14 cu 10, 25 cu 
20; 
Cum se numeste rezultatul adunarii? 
Dar al scaderii? 
Aflati suma numerelor 39 si 2, 48 si 
7; 
Aflati diferenta numerelor 45 si 5, 
81 si 20. 
Cu cat este mai mic numarul 67 
decat 65? 
Cu cat este mai mare numarul 48 
decat 57? 
 
In gradinita cu flori  
Au inflorit 17 bujori 
Mai stau gata imbobocite  
10 lalele rumenite 

Conversatia 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sarcini 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 

Evaluare
a orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare
a orala 

Observarea 
Sistematic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 

Chestionar
ea orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chestionar
ea orala 



Cate flori eu voi avea 
In buchet cand ti-l voi da? 
 
Din zapada Oana scoate 
19 ghiocei. 
Din buchet ea da Florinei 
15 frumusei. 
Socotiti cati are-acum 
In buchetul ei? 
 
Am o mica buburuza 
28 de puncte are-n spate 
Zece-s sus, dar cate-s jos 
Pe spatele ei lucios? 
 
   Pentru a o inveseli pe Zana 
Primaverii eu va propun sa urmarim 
cateva imagini cu florile ei preferate 
si sa  ascultam un cantecel. 
    Prezentare PPT. 
  Cantecel  ,,Flori de primavara.’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PPT 
 

4.Dirijarea 
invatarii 

15 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Inainte  de a  trece la rezolvarea 
sarcinilor va propun sa facem  
cateva exercitii de incalzire a 
mainilor. 
,,Degetele rasfiram si apoi le 
adunam  
Degetele-mi sunt petale  
 Se inchid ca-ntr-un boboc 
Se deschid ca si o floare.,, 
  Vom rezolva mai multe sarcini iar 
la fiecare sarcina rezolvata corect  
vom decora  rochia Zanei cu cate o 
floare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
O1 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
O4 

1.Scrie toate numerele care au cifra 
zecilor 9. 
2.Ordoneaza-le crescator, apoi 
incercuieste numerele pare. 
3.Calculeaza: 
35+14=          89-45=  
79-70=           43+55=  
89-46=           78-45=  
35+62=          68-52=  
87-63=           98-26= 
 
4.Afla numarul necunoscut din 
exercitiile urmatoare: 
a+35=59 
29-b=17 
 
5.Rezolvati problema 
In gradina sunt 28 de lalele rosii si 
cu 12 mai putine lalele galbene.  
Cate lalele galbene sunt in gradina?  

 
 
 
 
 
 
Conversatia  
Explicatia 
 

 
 
 
 
 
 
Fise cu 
sarcini 

 
 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
 
Evaluare
a orala 

 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematica 

 
 
 
 
 
 
Chestionar
ea orala 

 
 
5.Fixarea 
cunostintelor 

 
 
10 
min. 

  
  Elevii vor completa o fisa de lucru 
care contine cateva calcule. 
 
 
 
 
 
 

Exercitiul Fisa de 
lucru 

Individual 
 

Evaluare
a 
continua 

Observarea 
sistematica 

Chestionar
ea orala 



6.Activitate 
recreativa 

10 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
O5 

    Pentru ca ati indeplinit cu succes 
toate sarcinile Zana Primaverii este 
bucuroasa si  va  multumeste ca ati 
contribuit la venirea ei  si la 
alungarea Verii.  
   In continuare va propun  ascultam 
cateva cantecele de primavara si 
apoi sa colorati florile de primavara 
de pe fisa.                                  

Conversatia 
 

PPT     

 
 
7.Incheierea 
activitatii 

7 min.    Se analizeaza lucrarile copiilor si 
se fac aprecieri asupra modului de 
lucru. 

Conversatia 
 

Lucrarile 
copiilor 
 

Frontal 
 

Evaluare
a orala 
 

Observarea 
sistematica 
 

Aprecieri 
verbale 
 

 
 
 
 
“Dragii mei copilași,  
 
Am auzit că voi sunteți copii isteți, harnici și ascultători și de aceea m-am hotărât să apelez la voi pentru a mă ajuta sa m-ai stau putin  la voi în ţară. 
Florile ar dori să înflorească şi să va  ofere parfumul lor, păsările călătoare ar vrea să-şi refacă cuiburile pentru a scoate puişori. Sunt sigură că voi mă 
veţi ajuta să trezesc la viaţă întreaga natură. Aşa e ? Pentru aceasta voi va trebui să rezolvaţi corect sarcinile date. Vă las aceste plicuri, in care veți gasi 
mai multe sarcini pe care va rog sa le rezolvati pe parcursul orei. 
 
 
 
Cu drag, 
 Zâna Primăvară! 
 
  



 
545. PROIECT EDUCAŢIONAL 

 
Prof.înv.primar, Manole Monica 

Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați 
 
 

 
Coordonator de proiect: 
 
CLASA I 
AN ȘCOLAR 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ARGUMENT: 
Pregătirea copilului pentru  viață este considerată tot mai mult “funcţia majoră”, obiectivul formativ 
final al activităţilor instructiv-educative din instituția de învățământ. Un rol important în pregătirea 
copilului revine îndeplinirii obiectivelor ce vizează comportamentele psihosociale ale personalităţii 
copilului şi care contribuie la integrarea şi adaptarea lui la mediul de viaţă şi activitatea şcolară. 
Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi nu e 
nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă.  
Începută de timpuriu, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie să înţeleagă că pe Terra 
există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale, între 
societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate face atât prin activităţile de cunoaşterea 
mediului, educarea limbajului, educaţie plastică, activităţi practice, dar şi prin activităţile de 
extindere, opţionale sau extracurriculare. De asemenea trebuie să-i facem să înţeleagă necesitatea 
cuceririlor ştiinţei şi tehnicii care nu trebuie să devină duşmani ai naturii, ci în concordanţă cu 
aceasta, pentru a păstra resursele Terrei; exploatarea judicioasă a pădurilor, a bogăţiilor solului şi 
subsolului, pentru a păstra frumuseţile naturale ale munţilor, curăţenia apelor, a aerului, atât de 
necesare plantelor, animalelor şi implicit omului. 



Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se implică activ, li se 
dezvoltă spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii. 
De asemenea, vor înţelege că în Europa există forme de relief ca şi în ţara noastră, animale, păsări, 
bogăţii; că europenii luptă pentru combaterea sacrificării animalelor pentru blană, a tăierii masive 
de lemne, a exploatării iraţionale a bogăţiilor, împotriva poluării naturii. 
 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
SCOP: 
Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii; stimularea motivaţiei pentru 
protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de 
protecţie a mediului înconjurător. 
 
OBIECTIVE: 
• Dezvoltarea interesului şi curiozităţii pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei; 
• Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării echilibrului naturii şi 

adoptarea unei atitudini de prietenie şi respect faţă de aceasta şi formarea unei atitudini 
dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme; 

• Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;  
• Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin 

care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat; 
• Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui 

proiect comun; 
• Acordarea şansei elevilor de-a fi parteneri în luarea unor decizii; 
• Sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului înţelegând necesitatea protejării lui; 
• Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei); 
• Cunoaşterea regulilor de minimă protecţie a naturii; 
• Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, încurajarea copiilor pentru a exprima independent opinii 

şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea acestora; 
• Promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice în scopul creşterii eficienţei 

activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ. 
 
PUNCTE TARI: 
- copiii vor descoperi şi învăţa diferite aspecte legate de mediul înconjurător, de respectarea 
normelor faţă de acesta; 
- elevii, împreună, îşi vor împărtăşi experienţele; 
- va exista o învăţare prin colaborare între  şcolari –  învăţătoare – parteneri. 
 
PUNCTE SLABE: 
- posibil ca nu toţi copiii să trateze cu interes acest proiect şi să nu se implice; 
- posibil să existe reţineri din partea copiilor  în ceea ce priveşte comunicarea cu şcolarii de la clasa 
paralelă. 
 
METODE DIDACTICE ŞI TEHNICI DE LUCRU:  
-observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, descoperirea, 
învăţarea prin cooperare, dezbaterea, lucrul în echipă, gândiţi-lucraţi în perechi, brainstorming-ul de 
grup şi individual, ciorchinele, turul galeriei, cubul; întâlniri cu specialişti, vizionare de casete 
video, prezentare de imagini foto, expoziţii foto şi cu lucrările copiilor. 
 
GRUPUL ŢINTĂ: 
- elevii clasei I; 
- cadru didactic: Prof.înv.primar, clasa I; 
- părinţi dornici să susţină proiectul. 



 
BENEFICIARI:  
- direcţi:  elevi, părinţi, cadre didactice. 
- indirecţi: comunitatea. 

Data Tema/conţinuturi Modalităţi de 
realizare 

Resurse 
materiale 

Strategia 
didactică 

Strategia 
de 
evaluare 

Sept. 
2017 

„Ecologia, o necesitate a 
zilelor noastre?” 
- dezvoltarea interesului şi 
curiozităţii în domeniul 
ecologiei, 
- familiarizarea cu 
noţiunea de ecosistem – 
elementele vieţii: apă, aer, 
căldură, lumină. 

- Vizionare TV. 
- Lectură după 
imagini 

TV, casetă 
video, imagini 
albume, 
atlase, 
enciclopedii 
„Scrisoarea 
pământului 
către copii”, 
M.Meraru, 
V.Oprişorean, 
Ed. Emia  

Convorb 
Dezbatere 
Explicaţia 
 

Emiterea 
de judecăţi 
despre 
cele 
discutate 
 

Oct. 
2017 

„Natura în haine de 
toamnă” 
- explorarea mediului 
înconjurător, colecţionarea 
şi strângerea de materiale 
din natură (frunze, ghinde, 
conuri, crenguţe, seminţe, 
pietricele etc.). 

- Plimbare în parc 
pentru colecţionarea 
de materiale din 
natură pentru colţul 
viu. 
 
- Sculptură în 
dovleci 
 

materiale din 
natură 
 
 
foi, acuarele, 
pensule 
dovleci, 
tărtăcuţe, 
cuţite 

Observare
a spontană 
şi dirijată 
 
Activitate 
practică 
 
 

Emiterea 
de judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 
Exerciţiul 
practic 

Nov.  
2017 

„În lumea păsărilor” 
- cunoaşterea importanţei 
păsărilor pentru natură şi 
om 

Vizită la Complexul  
Muzeal de Ştiinţele 
Naturii  

Vitrine cu 
păsări 
împăiate din 
ţară şi 
specifice 
zonei noastre, 
Atlase 

Observaţia 
Explicaţia  
Convers. 

Emiterea 
de judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 

Dec. 
2017 

„Pădurea, aurul verde” 
-aprofundarea 
cunoştinţelor referitoare la 
pădurile din ţara noastră şi 
din Europa, 
- adoptarea unei atitudini 
de prietenie şi respect faţă 
de animale care trăiesc în 
pădure. 

 
-„Pădurea          cu 
animalele ei” 
(confecţionarea unui 
tablou - colaj) 
  

pliante, 
imagini 
 
foi, hârtie 
autocolant, 
plastilină, 
fPire de lână, 
lipici, 
instrumente 
pentru desen 

Explicaţia, 
Convers 
Brains. 
Problem 
 
Exerciţiul 
Munca 
independ. 

Emiterea 
unor 
judecăţi  
 
 
Exerciţiul 
practic     

Ian. 
2018 

„Poluarea şi efectele ei” 
- cunoaşterea surselor de 
poluare, 
- observarea influenţei 
factorilor poluanţi asupra 
diferitelor componente ale 
mediului înconjurător, 

- Observare – fumul 
maşinilor, de la case, 
fumul de la ţigări 
etc., resturi menajere 
lăsate peste tot 
(hârtii, ambalaje, 
sticle, resturi de 

imagini, 
planşe 
 
 
 
 
 

Observar. 
Explicaţia 
Convers. 
Problem. 
 
 

Emiterea 
unor 
judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 



 
RESURSELE PROIECTULUI: 
a) Resurse umane: 
- elevii clasei I; 
- părinţii copiilor; 
- specialişti – horticultor – floricultor. 
b) Resurse materiale: 
- informaţionale: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, plante, casete audio-video, jetoane, planşe, 
jucării, cărţi, ilustraţii pentru poveşti şi poezii, aparatură audio-video, TV. 

- înţelegerea necesităţii 
protejării mediului. 

ţigări) 
 

 

Febr 
2018 

„O floare, un copil” 
- antrenarea copiilor în 
activităţile menite să 
contribuie la plantarea şi  
îngrijirea unor plante. 

- Vizită la sera de 
flori- Complexul 
Muzeal, Galați 
- Sădirea de plante 
(flori, seminţe…) în 
ghivece 
- Întâlnire cu un ing. 
floricultor-
horticultor 

 
seminţe de 
flori, răsaduri, 
unelte de 
grădină, 
îngrăşământ 
 

Observ. 
Explicaţia 
 
Activitate 
practică 

Emiterea 
unor 
judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 

Mart 
2018 

„Pomişorul meu” 
- antrenarea copiilor în 
activităţi practice, menite 
să contribuie la formarea 
unei atitudini pozitive faţă 
de natură. 

- plantare de puieţi 
în curtea liceului 

puieţi, lopeţi, 
hârleţe  

Activitate 
practică 

Munca în 
echipă 

Apr. 
2018 

„Ziua Pământului” 
(22 aprilie) - eveniment 
simbol al responsabilităţii 
civice în protecţia 
mediului. 
- cultivarea dragostei 
pentru Terra cu tot ce intră 
în componenţa acesteia: 
apă, aer, plante, animale. 

- Pământul ne dă 
viaţă! – Întâlnire cu 
un inginer silvic. 
 

 
imagini 
 
 
 

 
Povestirea 
Explicaţia 
Convers. 
 
 

Emiterea 
unor 
judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 

Mai 
2018 

 „Despre vieţuitoarele 
apelor” 
- cunoaşterea de către 
copii a unor aspecte ale 
lumii înconjurătoare (viaţa 
peştilor), a rolului pe care 
îl are o pescărie.  

- Vizită la pescăria 
Braniștea, Galați 
- Întâlnire cu un ing 
piscicol de la 
pescărie 

pescăria 
Braniștea 

Observ. 
Explicaţia 
Problemat 

Emiterea 
unor 
judecăţi 

Iun 
2018 

„Ziua Mondială a 
Mediului” (5 iunie) 
- înţelegerea naturii 
complexe a mediului ca 
rezultat al multiplelor 
interacţiuni, pentru o 
utilizare prudentă şi 
raţională a resurselor 
acestuia 
 

EVALUARE: 
„Carnavalul 
bucuriei” (parada 
modei cu materiale 
refolosibile) 
- Expoziţie cu lucrări 
realizate de copii în 
timpul desfăşurării 
proiectului 
-Portofoliile realizate 

 
 
materiale 
reciclabile 
 
Expoziţie cu 
lucrări 
 
Portofoliul 

Observ. 
Convers. 
 
 
 
 

Emiterea 
unor 
judecăţi 
despre 
cele 
observate 
 
 
 



- auxiliare: instrumente de lucru. 
c) Resurse temporale: 
Durata proiectului: sept 2017 – iunie 2018 
d) Resurse financiare: sponsorizări ale părinţilor, donaţii. 
e) Resurse de spaţiu pentru derularea proiectului: 
-sala de clasă, curtea școlii, Grădina Publică, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Sera de flori, 
Faleza Superioară a Dunării de Jos, Galați. 
 
PARTENERI: 

- reprezentanţi ai comunităţii locale: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Galați, Sera de 
flori. 

 
III. ETAPELE PROIECTULUI: 

1. Realizarea unui studiu pe baza dezbaterii cu tema  
2. Derularea proiectului pe baza calendarului activităţilor (lunar) cu participarea copiilor, 

părinţilor şi partenerilor. 
3. Evaluarea proiectului. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
- îmbunătăţirea relaţiei familie – şcoală; 
- respectarea cerinţelor. 

MONITORIZARE: înregistrări video, foto, consemnări în jurnal, portofolii. 
 
IV. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 
 
V. FINALITĂŢILE PROPUSE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 
Proiectul va avea un impact deosebit asupra elevilor datorită: 
- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit încrederea în 
forţele proprii; 
- apropierii lor de mediul înconjurător; 
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic; 
- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice. 
 
VI. EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza prin: 

• Expoziţie de fotografii realizat în timpul desfăşurării proiectului; 
• Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene, picturi, 

modelaje) şi practice realizate de copii în timpul proiectului; 
• Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului;   Postări pe pagina de fb a școlii 

 
VII. MEDIATIZARE:  afişierul şcolii, presa locală (online, fb- Învățământ gălățean), 
popularizarea proiectului în sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii pentru elevi, 
pe site-ul „Didactic.ro”. 
 
           Bibliografie: 
1. Ionescu, Al., Săhleanu, V.Bandiu,  Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică, 
Bucureşti, Ed. Ceres, 1989 
2. Ioana Ariniș, Sabina Bătrânu, Curiozități din lumea vie, Ed. Paralela 45, București,2007 
3. Marcela Meraru, Valeria Oprişorean, Scrisoarea pământului către copii, Ed. Emia, 2004 
4. Olimpia Sava, Eco-logice, Ed.Pax Aura Mundi, Galați, 2007 
5. Olimpia Sava, Împreună învățăm ghicitori să dezlegăm, Ed.Olimpias, Galați, 2008 
 
  



 
546. PROIECT DIDACTIC 

 
înv. Butnaru Manuela 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
Data:27 martie 2015 
Clasa:I D 
Arii curriculare:Limbă și Comunicare; Matematică și Științe ale naturii; Arte/Tehnologii; 
Consiliere și orientare 
Obiectele:CLR, MEM, AVAP, MM, DP 
Subiectul:Vine primăvara! 
Tipul lecţiei:Recapitulare 
Scopul lecţiei:  

 Dezvoltarea interesului pentru participarea, individuală și în grup, la realoizarea unui proiect 
școlar 

 
Competenţe integrate: 
CLR:1.4. Exprimarea interesului  pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 
cunoscute 
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 
MEM:5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în 
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 
MM:2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 
AVAP:2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici  
accesibile 
DP:1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 
Obiective operaţionale: 
O1: să povestească clar și cu intonație un text studiat; 
O2: să ordoneze cuvintele/propozițiile pentru a forma propoziții/texte corecte, coerente; 
O3: să alcătuiască propoziții cu sensuri diferite ale aceluiași cuvânt; 
O4: să formuleze întrebări/răspunsuri potrivite temei; 
O5: să afle suma/diferența a două numere în concentrul 0-100; 
O6: să rezolve probleme cu una/două operații; 
O7: să interpreteze în colectiv cântece adecvate temei; 
O8: să manifeste disponibilitate pentru lucru în grup; 
Strategia didactică: 

 Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul pe 
grupe, Metoda Ciorchinelui, Metoda Cadranelor. 

 Mijloace didactice: fişe de lucru individual, fișe de lucru în grup, ppt., videoproiector, 
laptop. 

 Forme de organizare: frontală, pe grupe. 
Resurse umane: 29 de elevi 
Resurse temporale: 45 de minute 
Bibliografie:  
 

 oficială: - Programe şcolare pentru clasa întâi,  
nr. 3656/29.03.2012 
  



DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

Secvenţele 
lecţiei 

OB. 
OP. Conţinut instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Metode şi 
procedee 
didactice 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

  Se asigură un climat de ordine şi disciplină 
necesar desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.  

 Pregătesc materialul didactic necesar. 
 Pregătesc colectivul de elevi din punct de vedere 

afectiv şi emoţional. 
 Astăzi vom desfășura o activitate la care 

participă colegii mei de la școli din județ. Să 
salutăm musafirii. 

Explicația Videoproiectorul 
Ecranul 
Laptop 
Boxe 

 
Frontală 

 

2. Captarea 
atenției 

O1 VINE PRIMĂVARA! 
(proiect transcurricular) 

 În ce dată suntem astăzi? (27 martie 2015) 
 De ce credeți că am desenat sub dată, mărțișorul? 

(Luna martie se numește Mărțișor.) 
 Știți o legendă a mărțișorului? (2 elevi povestesc 

textul „Legenda mărțișorului”) 

 
 
Conversația 
Problematizarea 

Ppt Frontală Observare 
sistematică 

3.Anunțarea 
titlului și a 
obiectivelor 

  Astăzi aș dori să ne bucurăm, împreună cu 
musafirii noștri, de minunata și mult așteptata 
primăvară. Vom rezolva sarcini legate de această 
temă din diverse materii pe care le studiem.  

Explicația  Frontală  

4.Recapitularea 
cunoștințelor 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alcătuiți o propoziție prin care să oferiți o 
informație despre această imagine. (Copacul este 
înflorit.) 

 Alcătuiți o propoziție prin care să cereți o 
informație despre imaginea de pe ecran. (Cine a 
sosit?) 

 Vă rog să priviți la tablă și să citim împreună 
propoziția care m-a inspirat pe mine privind 
imaginea: Primăvara este felul în care natura ne 

Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppt Frontală  
Individuală 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

Aprecieri 
colective și 
individuale 
 
 
 
 
 
 



 
O7 
 
 
 
 
 
O5 

 

 

 

 

 

 

 

 
O6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 

spune „BUCURAȚI-VĂ!”. 
 Priviți slide-ul și găsiți cuvinte potrivite. 

Slide 1 

 
 Cântăm în grup cântecul „Iarnă, du-te acum cu 

bine!” 
 Să privim din nou data. Ce fel de număr este 27? 

De ce? (Este număr impar deoarece cifra U este 
impară.) 

 Care este succesorul său? (28) 
 Dar răsturnatul lui? (72) 
 Calculați suma cifrelor numărului 27. (2 + 7 = 9) 
 Ce este suma? (Rezultatul adunării) 
 Elevii rezolvă, individual, ex. 1 de pe fișa de 

lucru individual: 
Ex. 1. Din suma numerelor 20 și 80, scade cel mai mic 
număr impar scris cu o cifră. 

 La videoproiector va fi afișată rezolvarea. Elevii 
se autocorectează. 

 În timp ce eu notez, elevii citesc de pe ecran 
următoarea problemă: 

 
Conversația 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aprecieri 
colective și 
individuale 
 
 
 
Aprecieri 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
individuală 



 
O4 
 

Problemă 
Un stol este format din 36 de rândunele, iar un alt stol  
este format din 40 de rândunele. 
a) Formulează întrebarea problemei, astfel încât să se 
rezolve prin operația de adunare. 
b) Formulează întrebarea problemei, astfel încât să se 
rezolve prin operația de scădere. 

 Cine știe o ghicitoare despre primăvară? (2-3 
elevi vor spune ghicitori) 

 Se citește următoarea sarcină de pe 
videoproiector, apoi se rezolvă individual pe 
fișă. 

Ex. 2. a) Ordonează cuvintele și transcrie propoziția 
obținută: 
poartă, o, Zâna, azurie, cunună, Primăvara; 

 În timp ce elevii rezolvă această sarcină, termin 
de notat ex. 1. 

 Elevii citesc câteva variante descoperite de ei. 
 Se rezolvă oral următoarea sarcină: 

b) Formulați întrebări care să aibă ca răspuns 
propoziția 

descoperită la punctul a). 

Problematizarea 
Exercițiul  
Conversația 

Frontală 
 

5. Obținerea 
performanței 

 
O3 
 
 
O2 
 

 Ce sens are cuvântul poartă în această 
propoziție? (acțiune: duce, ține, are;) 

 Ce alt sens poate avea acest cuvânt? (lucru: 
intrare, ușă;) 

 Alcătuiți o propoziție în care cuvântul poartă să 
aibă alt sens. 

 Elevii lucrează individual, pe fișa de lucru. 

Conversația 
 
Explicația 
 
 
 
Exercițiul 

 Frontală 
 
 
 
 
 
Individuală 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
Aprecierea 
individuală  

6. Retenție și 
transfer 

 
 
 
O8 
 

 Fiecare grupă primește câte o sarcină de lucru. 
 Lucrările vor fi expuse pentru a completa cele 

patru spații utilizate în Metoda Cadranelor. 
 Li se amintește elevilor regulile de lucru în grup. 

Regulile sunt scrise și pe tablă: 

Explicația 
 
 
 
 

 Frontală 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
O6 
O2 
 
 
O7 

 Lucrăm împreună! 
 Citim și rezolvăm sarcinile cu atenție!  
 Nu ne grăbim! Verificăm! 
 Vorbim pe rând! 
 Nu deranjăm colegii din celelalte grupe! 

 Grupa ghioceilor – rebus 
 Grupa fluturașilor – problemă 
 Grupa narciselor – text 
 Grupa albinuțelor – colaj (apar în anexă) 
 În timp ce elevii rezolvă sarcinile, notez toate 

propozițiile. 
 Fiecare lider de grup aduce lucrarea și o expune. 

Slide 2 – METODA CADRANELOR 

 
 Se cântă melodia „Când primăvara va veni”, cu 

soliști vocali și grup. 

 
 
 
 
 
Exercițiul  

 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
 
 
Aprecierea 
colectivă 

7. Aprecieri   Felicit toți elevii pentru implicarea în realizarea 
activităților cuprinse în proiect (tablourile de 
primăvară, primele lor compuneri și lecția la care au 
participat). 

 Le prezint cartea pe care am realizat-o, prima 
carte de creații literare a clasei noastre. 

 Elevii lipesc ecusonul din piept în dreptul stării 
emoționale pe care i-a produs-o activitatea de astăzi. 

 Expoziția de 
tablouri 
Cartea cu creații 
proprii 
Planșe cu chip  
zâmbitor/trist 

Frontală Aprecieri 
verbale 
autoevaluarea 

  



 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
  



 
547. MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

APLICATE IN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof.inv.prescolar, Enache Mirabela 
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 19, Vaslui 

 
Strategia didactică este un termen unificator, integrator, care reuneste sarcinile de învătare 

cu situatiile de învătare, reprezentând un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale 
si alte resurse educationale care vizează atingerea unor obiective. Ea este necesară în orice act 
pedagogic, ocupând un loc central în cadrul activitatii didactice, deoarece proiectarea si organizarea 
lectiei se realizează în functie de decizia strategică a profesorului. Ea este concepută ca un scenariu 
didactic complex, în care sunt implicaţi actorii predarii - învăţării, condiţiile realizării, obiectivele si 
metodele vizate.  

Astfel, strategia prefigurează traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic şi mai eficient 
pentru abordarea unei situatii concrete de predare si învăţare. În acest fel, prin proiectare strategica 
se pot preveni erorile, riscurile şi evenimentele nedorite din activitatea didactică. Principalele 
componente ale strategiei didactice sunt: sistemul formelor de organizare si desfăşurare a activităţii 
educaţionale, sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor si procedeelor didactice, sistemul 
mijloacelor de învăţământ, respectiv a resurselor utilizate, sistemul obiectivelor operaţionale. 

Strategia didactică implică pe cel care învaţă în situatii specifice de învătare rationalizează si 
adecvează continutul instruirii la particularitatile psihoindividuale, creează premise pentru 
manifestarea optimă a interactiunilor dintre celelalte componente ale procesului de instruire, 
presupune combinarea contextuală, originală, unică, uneori, a elementelor procesului instructiv-
educativ. 

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor si nivelului lor de pregătire, 
reprezintă din acest punct de vedere o provocare continuă si un efort permanent de creativitate 
didactică din partea profesorului. Strategiile didactice se clasifică după mai multe criterii;  
a) Activitatea dominantă în procesul instruirii: 
- De predare : 

• de prezentare, de urmărire a unor norme, prescripţii, reguli de tip algoritmic, prin expunere, 
• explicaţie, demonstraţie, programare, exerciţiu; 
• de activizare a elevilor în predare, prin intercalarea metodelor şi procedeelor activ-

participative, a muncii independente sau în grupuri mici; 
• de combinare a celor două modalităţi de predare, în variate proporţii de asamblare; 
• de combinare a predării în mod expozitiv cu sarcini de învăţare euristică (de descoperire), 

prin metode expozitiv-euristice; 
-De învăţare : algoritmică; prin imitare de modele date, repetare, exersare, memorare, cunoaştere 
concret-intuitivă, algoritmizare, pas cu pas, euristică, observare nemijlocită, rezolvare de probleme 
deschise, experimentare, dezbateri, dialoguri euristice, cercetări în grup,  simulare, modelare, 
aplicaţii, tehnici de creativitate (prezentate de noi), mixtă (prin combinarea celorlalte moduri). 
-De evaluare  
b) Natura obiectivelor dominante :cognitive, afective, psihomotorii, in combinaţii variate a lor; 
Modul de dirijare a învăţării: de dirijare pas cu pas (algoritmice): de semidirijare (semialgoritmice) 
si de nedirijare (creative). 
d) Tipul de raţionament abordat: inductive, deductive, transductive, analogice, combinate. O alta 
clasificare imparte strategiile didactice astfel:  

• strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general 
• strategii deductive, ce urmează calea raţionamentului invers faţă de cele inductive, pornind 

de la general la particular, de la legi sau principii la concretizarea lor în exemple 
• strategii analogice, în cadrul cărora predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor 
• strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore 



• strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive 
• strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi 

algoritmice propriu-zise; 
• strategii euristice de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind 

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, 
experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii. 

   Asadar, strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare( 
informative şi activ-participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). Strategia nu se 
confunda cu metoda sau cu metodologia didactica. Metoda vizeaza o activitate de predare-învatare-
evaluare. Strategia vizeaza procesul de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire. 
Principalele tendinţe ale perfecţionării şi modernizării actuale a strategiilor de predare-învăţare 
  Pedagogii au fost preocupaţi permanent de perfecţionarea metodologiei didactice, din raţiuni 
dictate în primul rând de evoluţia societăţii. Termenul „perfecţionare“desemnează mai multe 
aspecte: 
reconsiderarea metodelor tradiţionale şi adaptarea lor în raport cu „atributele (tot dinamice – n.n.) 
specificităţii populaţiei şcolarizate“ (O. I. Pânişoară), preluarea unor metode din alte domenii şi 
adaptarea lor la specificul educaţionalului, conceperea unor metode noi de instruire-educare.  
Evident că acest efort este – cel puţin practic – eficient doar din perspectiva abordărilor sistemice a 
elementelor procesului instructiv-educativ.  
Perfecţionarea metodologiei didactice trebuie să fie realizată, mai ales, respectându-se principiile 
didactice. Individualizarea şi diferenţierea, activizarea şi participarea/implicarea conştientă în 
învăţare (care trebuie să devină autoînvăţare) sunt criterii care nu pot fi eludate.  
Activizarea, spre exemplu, este o tendinţă dominantă în procesul de perfecţionare metodologică, ea 
reprezintă „o suită de acţiuni de instruire/autoinstruire, de dezvoltare şi modelare a personalităţii lor 
(celor care învaţă – n.n.) prin stimularea şi dirijarea metodică a activităţii pe care o desfăşoară“ (M. 
Ionescu, V. Chiş). Aceste acţiuni vizează: stimularea şi cultivarea interesului pentru cunoaştere, 
valorificarea inteligenţei celor care învaţă (şi a celorlalte funcţii psihice implicate în învăţare), prin 
efort propriu, formarea şi exersarea capacităţilor de însuşire a cunoştinţelor, formarea şi exersarea 
abilităţilor de orientare autonomă în probleme practice, cultivarea spiritului investigativ. 
  Activizarea eficientă presupune pregătirea psihologică (specifică) pentru învăţare, controlul 
şi prevenirea surselor de distorsiune a comunicării didactice activizatoare, organizare şi desfăşurare 
raţională (pe principii psihopedagogice) a învăţării. Eforturile cercetătorilor şi ale practicienilor au 
urmărit perfecţionarea strategiilor de predare-învăţare, valorificând achiziţii ale cercetării 
psihopedagogice, dar şi din alte domenii de cunoaştere. Finalitatea acestor preocupări are în vedere 
realizarea unei activităţi de instruire şi învăţare eficiente. 
1. O direcţie de acţiune în acest sens o constituie reevaluarea metodelor „tradiţionale”, criticate 
mai ales pentru caracterul pasiv al elevilor în procesul de predare-învăţare. Iată câteva procedee 
prin care se poate încerca modernizarea expunerii: folosirea procedeului genetic, a explicaţiei, 
ancorarea în realitatea timpului, sprijinirea pe cercetările personale ale cadrului didactic, anunţarea 
prealabilă a planului şi a obiectivelor urmărite, problematizarea, folosirea unor elemente ale artei 
dramatice, întrebări retorice, luări de poziţie, realizarea unor sondaje de opinie, formularea unor 
judecăţi de valoare, ilustrarea cu ajutorul mijloacelor de învăţământ, folosirea foliilor în prezentare, 
prezentare cu ajutorul calculatorului, expunerea cu oponent, expunerea-dezbatere etc. De asemenea, 
în modernizarea conversaţiei avem în vedere folosirea unor întrebări variate (convergente, 
divergente, de evaluare, problemă, retorice etc.), valorificarea experienţei personale a elevilor, 
folosirea permanentă a modalităţilor de feed-back, utilizarea convorbirii inverse (când elevii pun 
întrebări), întrebări şi răspunsuri date de grupe de elevi etc.  
2.Folosirea strategiilor de tip activ-participativ. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 
tradiţionale, ele marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.  
  Prin metode activ-participative înţelegem toate situaţiile şi nu numai metodele active 
propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe elevi din ipostaza de obiect al formării şi-i 
transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria lor formare. „A activiza înseamnă, deci, a 



mobiliza/angaja intens toate forţele psihice de cunoaştere ale elevului, pentru a obţine în procesul 
didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv-educative, optimale în toate 
componentele personalităţii.” Această direcţie importantă de modernizare a strategiilor didactice 
valorifică achiziţiile cercetărilor psihopedagogice. Acestea subliniază ca interiorizarea operaţiilor în 
plan mintal să se realizeze pe baza acţiunilor în plan extern cu obiectele (Piaget, Galperin), pun în 
evidenţă rolul grupului în care se învaţă pe baza conflictului socio-cognitiv dintre participanţi 
(Doise ,Mugny). Psihologia cognitivă a subliniat importanţa mecanismelor de procesare intelectuală 
a informaţiei primite (care presupune o implicare activă a structurilor intelectului).  
   Puşi în situaţii variate de instruire, profesorii, împreună cu elevii trebuie să folosească acele 
strategii didactice de tip activ-participativ, având în vedere şi valenţele formativ-educative ale 
acestor metode, procedee, mijloace de învăţământ, moduri de organizare a învăţării. Efectele în plan 
formativ-educativ se referă la implicaţiile lor asupra dezvoltării structurilor intelectuale ale copilului 
(care vor conduce la noi acomodări, ce vor permite – în spiritul teoriei lui Piaget- asimilări 
superioare). Sunt încercări în psihopedagogia contemporană de constituire a unei adevărate didactici 
a intelectului, care să valorifice potenţialul intelectual al individului. Omul nu este numai intelect, el 
are în substanţa sa originară şi capacitatea de vibra în faţa lumii (prin intermediul valorilor morale, 
estetice, religioase, profesionale, al „noilor educaţii”). Acestor domenii trebuie să le acordăm atenţia 
cuvenită deoarece aici ne confruntăm cu cele mai mari probleme, care vor avea concecinţe negative 
asupra proiectării viitorului. 
3.Accentuarea fără precedent a caracterului euristic al strategiilor didactice 
Folosirea unor strategii de tip euristic, similare cercetării ştiinţifice a dat rezultate bune în planul 
însuşirii temeinice a cunoştinţelor, al formării priceperilor, deprinderilor etc. Puşi în ipostaza unor 
mici cercetători, elevilor le face plăcere să redescopere adevăruri ale ştiinţei, confirmând sugestia pe 
care o făcea Rousseau în lucrarea Emil sau despre educaţie. 
 4.Diversificarea metodologiei didactice. Sub fiecare metodă de predare stă ascunsă o ipoteză 
asupra mecanismului de învăţare al elevului(Mircea Maliţa). 
   Educatorii trebuie să se preocupe de găsirea unor metode şi procedee variate adaptate 
diferitelor situaţii de instruire în care elevii vor fi puşi. Pe baza metodelor pe care le stăpâneşte, 
educatorul va încerca noi metode de predare. Este loc în acest domeniu pentru manifestarea 
imaginaţiei şi creativităţii didactice, cu efecte pozitive nu numai asupra elevilor, ci şi asupra 
dascălului. 
5. Folosirea cu precădere a unor metode de tip acţional, cu caracter aplicativ 
Învăţământul românesc se confruntă şi cu nota sa predominant teoretizantă, chiar cu tendinţe de 
supraîncărcare informaţională. De aceea, efortul educatorilor trebuie canalizat în direcţia 
operaţionalizării cunoştinţelor, care va conduce la o creştere a interesului şi motivaţiei elevilor 
pentru diferite domenii ale cunoaşterii, îi va pregăti mai bine pe aceştia din perspectiva integrării în 
viaţa socială. 
6. Însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală constituie o altă direcţie de acţiune de 
modernizare a strategiilor didactice, cu importante valenţe formative, dar şi urmărind pregătirea 
individului pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă de-a lungul vieţii.  
7. Învăţarea asistată de calculator (IAC) are în vedere utilizarea acestui mijloc modern de 
învăţământ în procesul de predare-învăţare. Calculatorul îl ajută pe profesor să predea, pe elev să 
înveţe, dar nu poate asigura suplinirea integrală a efortului celor doi actori principali ai scenei şcolii. 
Direcţiile de acţiune în acest sens au în vedere dotarea şcolilor cu calculatoare, iniţierea elevilor şi 
cadrelor didactice în utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare (inclusiv în sistemul de 
învăţământ deschis şi la distanţă), proiectarea şi utilizarea în procesul de predare-învăţare a 
softurilor educaţionale, integrarea „autostrăzilor informaţionale” (internet) în circuitul instructiv-
educativ etc.  
8. Îmbinarea activităţii frontale cu cea pe grupe şi individuale. 
9. Realizarea diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire etc.  
  Educatorul ajunge în timp la un adevarat repertoriu de strategii didactice experimentând si 
aplicându-le diferentiat. Relatia dintre obiective, continuturi si strategii confera specificitatea unui 



program de instruire. Strategia are un caracter normativ în sensul ca sugereaza un traseu general de 
parcurs, dar totodata ea nu este un traseu unic si definitiv, deoarece ea nu exclude modificari si 
ajustari în raport de derularea procesului si de obiectivele propuse. Strategia, fiind legata de 
obiective operationale si continuturi scolare, are implicatii directe privind performanta scolara, 
deoarece rezultatele scolare sunt dependente de modul de aplicare si dirijare de catre profesor a 
interactiunilor dintre strategiile didactice si obiectivele didactice. 
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548. ÎNVĂȚAREA ÎN CONTEXT SOCIAL 

”SORTAREA & STRUCTURAREA NOȚIUNILOR” 
 

Dir. Prof. psih. Heber Mariana, C.S . E. I. "Constantin Păunescu" Recaş,  
Prof. Iliaș Claudia, C.S.E.I"Constantin Păunescu" Recaş, Jud. Timiș 

 
Pentru un sistem de învățământ cu o calitate reală trebuie ca întreaga societate să se 

mobilizeze. Acest fapt înseamnă acces la materiale foarte valoroase, care determină calitatea 
sistemului de învățământ cum ar fi: 

- programe 
- manuale 
- standarde 
- echipamente  
- dezvoltarea unui concept de perfecționare a cadrelor didactice  
- formarea formatorilor workshop la începutul anului școlar pentru cunoașterea elevilor, 

deprinderea și reglementarea lucrului pe grupe  
- echipa de profesori care predau la o clasă, aceeași pe parcursul anilor de studiu  
- colaborarea cu companiile pentru realizarea tematicii de instruire practică 

  
Învățarea în context social - Forma socială: munca indivială și în echipă. 
Atunci când se pregătește o oră, oricare ar fi subiectul ei, profesorul, trebuie să aibă, înainte 

de toate, o idee clară asupra noțiunilor științifice vizate, adică ceea ce vrea să înțeleagă și să rețină 
elevii. Pentru aceasta, se recomandă ca profesorul să se limiteze la câteva noțiuni fundamentale,  
formulate în termeni simpli, accesibili, să evite încărcătura de termeni științifici noi, inutili pentru 
acumularea reală de cunoștințe. 

Colaborarea grupurilor bazată pe reguli sau în perechi stimulează comunicarea, conștiința de 
a fi responsabil și încrederea în sine. 

Dacă printr-o cooperare de succes învățatul pare mai ușor, crește motivația de a prelua 
independent alte noi sarcini. 

Învățare prin sortare: - Munca individuală: 

Sortați noțiunile pe două rânduri după -5min  
S-a înțeles     /      nu s-a înțeles  

 

 
 
 
 
 
 
“S-a înțeles” înseamnă: Puteți explica noțiunea pe scurt într-una sau două propoziții  
Munca în echipă:  
Căutați cu partenerul dvs răspunsuri pentru noțiuni pe care nu le-ați înțeles: 
 

1 

2 



 

             10min 
 
 
 
 

 
 
 
 
            

 
 

În trei sau patru:  10min 
 

Dacă încă NU S-A ÎNȚELES – cartonașele au rămas, formați grupe de trei sau patru pentru a le 

explica.          
 

 
 
 
Alcătuirea structurilor: 
Numiți aceleași cartonașe cu noțiuni ca și înainte pentru tema de sortare.  
Grupați cartonașele într-o structură rezonabilă –  După termenii hiponimi, cauza și urmarea, relația 
etc.  
Lipiți cartonașele pe o hârtie și completați rețeaua prin săgeți, linii, simboluri și/sau culori, pentru a 

scoate în evidență conexiunile. 15min. 

Munca în doi  
 
 

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantaje: 
- elevii sunt activi ,își explică reciproc 
- elevii au timp pentru procesare individuală 
- evidențează importanța implicării elevului în procesul învățării 
- elevii pot să pună întrebări-să înțeleagă ușor răspunsurile celorlalți elevi 
- stimulează capacitățile creative, originalitatea și spiritul de independență și inițiativă 
- dezvoltă spiritul de cooperare și deschidere spre interacțiune. 
Dezavantaje:  
- necesită o perioadă de timp mai mare în elaborare și derularea activității 
- se poate strecura subiectivitatea 
- necesită resurse materiale adecvate 
- elevii pot fi influențați de soluțiile anterioare,intrând într-un blocaj 
Concluzie:  

În învățământul modern sarcina principală a profesorului nu este de a preda, ci de a-i 
deprinde pe elevi cu arta de a învăța, de a le insufla pasiune pentru cunoaștere. 
 
” Școala o face dascălul, nu clădirea. Aceasta din urmă e numai necesară, pe când profesorul 
este indispensabil… Factorul principal, ce dă viață școlii este profesorul.” 
 

 Anton Velini, 1860 
 

 Bibliografie: Naela Costică, Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iași, 2008 

 
 
 
  



 
549. REZUMAT REVISTA „UN MĂRŢIŞOR PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ” 

 
Prof. Pasăre Daniela, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 

 
Revista „Un mărţişor pentru literatura română” este „oglinda” proiectului educațional 
„CĂLĂTORI ÎN LUMEA LUI CREANGĂ”. În ea au fost publicate lucrări proprii ale elevilor și 
cadrelor didactice participante precum și etapele desfășurării proiectului.   
De Mărţişor (1 Martie), în incinta Shopping City Suceava s-a desfăşurat Festivalul-concurs „Un 
mărţişor pentru literatura română”, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, 
coordonatoarea proiectului fiind prof. Daniela Pasăre. 
Ajunsă deja la a V-a ediţie, manifestarea face parte din proiectul educaţional „Călători în lumea lui 
Creangă”, concurs cuprins în CAEJ/2017. Fiind organizată sub forma unui festival-concurs cultural 
artistic, vizând folclorul, tradiţiile, obiceiurile, manifestarea se doreşte a fi o evocare pertinentă a lui 
Ion Creangă, cel ce a fost şi va rămâne pentru eternitate cel mai iubit şi mai cunoscut povestitor 
român, supranumit şi «Împăratul poveştilor»”. 
Ideea acestui proiect educaţional a apărut ca expresie a înţelegerii unor noi modalităţi de abordare şi 
implicare a factorilor responsabili în actul educaţiei. Relaţiile de cooperare şi colaborare între 
membrii diferitelor instituţii implicate în proiect se reunesc într-un scop central comun: elevul şi 
problematica vieţii sale în condiţiile actuale. Prin modul de abordare a scopului propus, şi anume 
participarea activă la propria formare, putem afirma că proiectul are o latură umanitaristă care se 
armonizează şi corespunde cerinţelor imperative ale elevilor: nevoia de cunoaştere, comunicare, 
relaţionare, dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, sensibilităţii contribuie la formarea unor laturi ale 
personalităţii elevului, care îl vor ajuta să aibă un status în societate. Ţinta declarată a proiectului a 
fost cunoaşterea şi valorificarea literaturii româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea ei 
generaţiilor actuale şi viitoare. 
La ediţia din acest an a Festivalului-concurs „Un mărţişor pentru literatura română” au 
participat 350 elevi din 14 şcoli din municipiul Suceava şi din judeţ: şcolile gimnaziale nr. 8, nr. 10, 
nr. 9 „Ion Creangă”, nr. 11 „Miron Costin”, nr. 10, nr. 3, „Ghica Voievod” din Suceava şi şcolile 
gimnaziale nr. 1 Bogdăneşti, Calafindeşti, Văratec, Ipoteşti, Stroieşti, Adâncata şi Măzănăeşti.  
          Mulțumim sponsorilor și partenerilor pentru generozitatea de care au dat dovadă și fără de 
care nu am fi putut organiza în bune condiții acest concurs. Suntem onorați că îi avem de 5 ani 
lângă noi: ISJ SUCEAVA, CCD „GEORGE TOFAN” SUCEAVA, SHOPPING CITY SUCEAVA, 
ALEXANDRIA LIBRARII,  FLORĂRIA LORA  GARDEN, TIPOGRAFIA SC ACCENT PRINT 
SRL, SALON „PERFECT STYLE” SUCEAVA. 
         O mențiune specială pentru sponsorul principal SHOPPING CITY SUCEAVA, care a oferit 
cadouri tuturor participanților.  
Spectacolul s-a desfășurat pe două secțiuni distincte:  
I. SECȚIUNEA SPECTACOL: 
- teatru (piese, șezători, obiceiuri populare, poezii etc. )  
- interpretare muzicală (cântece și jocuri populare).  
          II. SECȚIUNEA:  creaţii  plastice/colaje și felicitări/ mărțișoare (lucrările au fost expuse 
în expoziții la ISJ și CCD Suceava).   
 
S-au acordat 34  premii, reprezentând un procent de 10% din numărul de participanți. Au fost 3 
secțiuni ale concursului și 4 categorii de vârstă, fiecărei categorii fiindu-i alocate 2 premii I, 2 
premii II, 2 premii III și 2 mențiuni + Premiul Special al Juriului (TROFEUL CONCURSULUI). 
 
  

http://www.crainou.ro/2017/03/06/un-martisor-pentru-literatura-romana-2/


 
550. PLANIFICARE  CALENDARISTICA ANUALA 

CLASA PREGATITOARE C, O ORA PE SAPTAMANA 
 

Profesor Limba Franceza, Avram Veronica Georgiana 
Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, Braila 

 
după programa şcolară aprobată prin ordin al ministrului nr.3418/19.03.2013 
S1-DIRE BONJOUR/AU REVOIR- 
S2-LA FAMILLE-LA MERE, LE PERE, LE FRERE, LA SOEUR 
S3-AUDITIE FRERE JACQUES 
S4-A L’ECOLE, A LA MAISON 
S5-ON CHANTE! DUR DUR D’ETRE BEBE 
S6-LES SAISONS 
S7-LES JOURS DE LA SEMAINE 
S8-1-10-ON APPREND A COMPTER! 
S9-LES COULEURS 
S10-AUDITIE 
S11-AUDITIE-PETIT COCHON 
S13-LA FAMILLE II 
S14-AU CLAIR DE LA LUNE- AUDITIE 
S15-LA COREGRAPHIE-VOCABULAIRE DE BASE 
S16-AUDITIE-DES CHANTS SPECIFIQUES 
S17-BILAN 
S18-BILAN 
S19-SUR LE PONT D’ AVIGNON-AUDITIE 
S20-INDILA-AUDITIE 
S21-VOYAGE VOYAGE-AUDITIE 
S22-ETRE-ACTIUNE 
S23-AVOIR-ACTIUNE 
S24-CINE FACE ACTIUNEA?JE, TU, IL , ELLE, NOUS, VOUS, ILS, ELLES 
S24-AUDITIE-J’AI FAIM, J’AI SOIF 
S25-ON CHANTE!REVISION DES CHANSONS 
S26-AUDITIE-PETIT COCHON 
S27-AUDITIE-PETIT MOUSTIQUE 
S28-DISCUSSION-LA LANGUE ROUMAINE, LA LANGUE FRANCAISE 
S29-BILAN 
S30-AUDITIE, VIZIONARE 
S31-COLORIER-LES COULEURS 
S32-AUDITIE L’ALOUETTE 
S33-AUDITIE IMNUL FRANTEI, LA MARSEILLAISE 
S34-AU REVOIR POUR LA CLASSE PREPARATOIRE 
 
Observatii-CD-UL ,CASETOFONUL REPREZINTA BAZA PLANIFICARII PROPUSE. 
METODE FOLOSITE-REPETITIA (IN COR, INDIVIDUALA),INVATAREA PRIN 
DESCOPERIRE,COLORATUL 
INSTRUMENTE AJUTATOARE-FISE CUPRINZAND IMAGINI PROPUSE SPRE A FI 
COLORATE,VOCABULARUL STUDIAT+TRADUCEREA ACESTUIA.  
 
  



 
551. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar, Mazilu Alina-Maria 

Școala Gimnazială Verești, Jud. Suceava 
 
Clasa: a IV-a  
Aria curriculară: Om și societate 
Disciplina: Geografie 
Subiectul: Pământul românesc 
Tipul lecţiei: recapitulare și consolidare 
Obiectiv fundamental:  consolidarea cunoștințelor referitoare la  elementele de geografie a 
României: relieful, apele, clima, vegetația naturală, animalele sălbatice, oameni și locuri, 
dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul științific specific geografiei și a interesului 
pentru studiul acesteia 
 
Competențe specifice: 
           1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;  
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă; 
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale; 
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, 
țării și lumii contemporane 
 
Obiective operaționale: 
 O1 - să identifice pe harta fizică a României treptele și unitățile de relief cerut; 
 O2 -  să selecteze răspunsul corect al întrebărilor tip grilă;  
 O3  - să completeze spațiile libere din enunțurile date cu termeni potriviți; 
            O4  - să stabilească valoarea de adevăr a afirmațiilor date; 
 O5  - să specifice elementele cerute de expresiile date; 
O6 - să precizeze  câteva informații despre imaginea redată de puzzle. 
O7 - să dovedească interes pentru lecție, concretizat în participarea activă; 
 
Strategii didactice: 

• Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, jocul didactic, problematizarea, 
munca independentă. 

• Mijloace didactice: hartă, panou pentru silabe,  plicuri, puzzle, bănuți,  fișe de lucru, fișă de 
evaluare, diplome. 

• Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
• Resurse temporale: 45 minute 
• Resurse umane: 21 elevi 

 
Material bibliografic:  

 Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru învăţământul primar clasa a 
IV-a, Geografie  

 „Geografie – manual pentru clasa a IV-a”,T. Piţilă, C. Mihăilescu, 
  Ed. Aramis,2006 

 „Îndrumător pentru utilizarea manualului Geografia României –clasa  
a IV-a”, E. Nicoară, M. Peneş, Ed. Aramis,1998 

 „Ghicitori şi jocuri geografico-istorice”, E. Nicoară, L. Stan, A. Nicolae, Ed. 
Aramis, 1998 

  



 
Nr. 
crt. 

Momente 
pedagogice 

Obiective 
operaţionale 

Dozare Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 

Moment 
organizatoric 
 

 
 
 

 
 
 

• Pregătesc materialele necesare 
bunei desfășurări a lecției. Creez 
condiţii optime pentru desfăşurarea 
orei de geografie. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. 
 
 
 
 

Captarea 
atenției 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 min. 
 

Elevii vor avea de răspuns la niște 
întrebări. Pentru răspunsurile 
corecte vor primi niște silabe, pe 
care le vor ordona pentru a 
descoperi două cuvinte, ”Pământul 
românesc”. 

 
 
explicația 
conversația 
exercițiul 
 
 

 
 
 
Panou cu 
jetoane cu 
silabele 
 

 
 
 
frontal  
 
 

observarea 
sistematică 
aprecieri 
verbale 
capacitatea de 
a răspunde 
corect 

 
3. 

 
Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
 

 
 
 

 
1 min. 
 
 
 

     Recapitularea cunoștințelor 
despre  formele de relief, apele, 
clima, vegetația naturală, animalele 
sălbatice, oamenii și locurile 
pământului românesc printr-un joc –
concurs „Cine știe câștigă”. 
      Sunteți împărțiți  în patru grupe. 
      Vom rezolva mai multe 
exerciții, iar fiecare exercițiu 
rezolvat corect va fi răsplătit cu un 
bănuț. La sfârșitul concursului se va 
realiza un clasament al grupelor în 
funcție de bănuții adunați și se va 
desemna grupa câștigătoare.  

 
 
 
 
 
explicaţia 
conversaţia 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 

 
 
 
 
observarea 
sistematică 
 
capacitatea de 
înțelegere a 
obiectivelor  

4. Consolidarea 
cunoștințelor 

 
 
 

 
 
 

Elevii vor specifica formele de relief 
întâlnite în țara noastră. Fiecare 
grupă va reprezenta o formă de 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
28 min. 

relief: grupa munților, grupa 
dealurilor, grupa podișurilor, grupa 
câmpiilor. 
Concursul care se va desfășura 
cuprinde 3 probe: 
 
Proba 1 ”Ghici cine e?” 
 
Fiecare grupă va avea de găsit 
răspunsul la niște ghicitori. Pentru 
răspunsul corect se va primi un 
bănuț. Vor da exemple de munți, 
podișuri și dealuri, câmpii și le vor 
localiza pe harta fizică a României. 
 
Ghicitori despre forme de relief: 
 
Au păduri de brad, 
Vârfuri ascuțite, 
Cărări șerpuite, 
Culmi încărunțite; 
Locu-i minunat 
Pentru colindat. 
                     ( munții) 
 
Culmile sunt mai domoale, 
Pantele sunt mai ușoare. 
Păduri de stejari și fag, 
Ne întâmpină cu drag. 
Vii, livezi, cărbuni și sare 
Ce formă de relief e oare? 
                        (dealuri și podișuri) 
 
Locul neted și întins, 

 
explicaţia 
conversaţia 
jocul didactic 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri 
 
jetoane cu 
ghicitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
observarea 
sistematică 
 
aprecieri 
verbale 
 
capacitatea de 
a preciza 
soluțiile 
ghicitorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O2 
 
 

 
 
 
 
 
 
O3 
O4 
O5 
 
 
 
 
 

C-un covor de grâu cuprins. 
                              (câmpia) 
 
Spune locul unde oare 
Dunărea se varsă-n mare 
Și-o comoară minunată 
De plante și animale 
Se arată. 
                            (Delta Dunării) 
 
Proba a II-a ”Guri și urechi” 
       Vor ieși în fața clasei câte doi 
elevi din fiecare grupă pentru a 
forma echipa ”gurilor”. Cei rămași 
în bănci vor face aprecieri asupra 
modului în care ”gurile” citesc și 
rezolvă cerințele. ( Anexa 3, cu 
întrebările cu răspunsuri tip grilă).  
Se acordă recompense, câte un 
bănuț pentru fiecare răspuns corect. 
 
Proba a III-a ”Descoperă și 
denumește imaginea!” 
Sarcina 1 
Elevii vor avea de rezolvat 
exercițiile de pe fișa de lucru. 
(Anexa 4). Pentru fiecare exercițiu 
lucrat corect vor primi o piesă dintr-
un puzzle și câte un bănuț. După ce 
vor obține toate piesele vor realiza 
puzzle-lul surpriză și vor descoperi 
imaginile: 
• Statuia lui Decebal  
• Palatul Culturii din Iași 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jocul didactic 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jocul didactic 
exercițiul 
problematizarea 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plicuri 
 
jetoane cu 
întrebări 
cu 
răspunsuri 
tip grilă 
 
 
 
 
 
fișe de 
lucru 
 
puzzle 
 

pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sistematică 
 
aprecieri 
verbale 
 
capacitatea de 
a descoperi 
soluțiile 
ghicitorilor 
 
 
 
 
capacitatea de 
a selecta din 
variantele 
date răspunsul 
corect 
 
 
 
 
capacitatea de 
a scrie 
formele de 
relief indicate 
pe hartă și de 
a le localiza 
pe hartă, de a 
completa 
spațiile libere 
din enunțurile 
date cu 
termeni 



 

 

 

 

 

 

 

 
O6 

• Lacul Sfânta Ana 
• Peștera Muierilor (Anexa 6) 
   Grupa care va descoperi corect 
imaginea va primi câte 1 bănuț. 
   Sarcina 2 
      Liderul grupei va specifica 
câteva informații despre conținutul 
fiecărei imagini redat de puzzle. 
Pentru informațiile corecte fiecare 
grupă va primi câte doi bănuți. 

 
 
 

 
 
 
 

potriviți, de a 
stabili valoare 
de adevăr a 
afirmațiilor 
date, de a 
exemplifica 
diverse 
cerințe. 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obţinerea 
performanţei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          O2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fişă de evaluare 
Alege varianta corectă: 
1.Podișul Moldovei se află în partea 
de:  
a) Est; 
b) Nord-Vest; 
c) Sud. 
2. La vărsare Dunărea formează: 
a) o deltă; 
b) o insulă; 
c) un lac. 
3. Un oraș din câmpia de vest este: 
a) București; 
b) Deva; 
c) Timișoara. 
4. Dunărea străbate: 
a) două țări și cinci capitale; 
b) zece țări și patru capitale; 
c) opt țări și patru capitale. 
5. România are o climă: 
a) temperată; 
b) caldă; 
c) rece. 
6. Lacul Roșu este: 

 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
munca 
independentă 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
fişă de 
evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
aprecieri 
scrise 
individuale 
 
capacitatea de 
a alege 
varianta 
corectă 
 
 
 
 



a) lac vulcanic; 
b) lac de acumulare; 
c) lac de baraj natural. 

7. 
 
 

Fixarea 
cunoştinţelor 
 

 
 

 
2 min. 
 

-Ce am lucrat astăzi la ora de 
geografie? 
 

conversația 
explicația 

 
 

frontal 
 
 

capacitatea de 
a răspunde 
corect 

8. 
 
 
 
 

Încheierea și 
analiza lecției 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1 min. 

Se vor face aprecieri asupra modului 
în care au răspuns elevii în cadrul 
orei. Se va stabili grupa 
câștigătoare. Elevii vor fi stimulați 
prin calificative  și acordarea 
diplomei „Cine știe câștigă”. 

conversaţia 
explicaţia 

bănuți 
diplome 
 
 
 

frontal 
 
individual 
 
 

aprecieri 
verbale și prin 
stimulente 
 
 

 
ANEXA 1 

 
  



ANEXA 2 
GHICI  CINE  E? 

 
1. Au păduri de brad, 

Vârfuri ascuțite, 
Cărări șerpuite, 

Culmi încărunțite; 
Locu-i minunat 
Pentru colindat. 

                       ( munții) 
 
 

2. Culmile sunt mai domoale, 
Pantele sunt mai ușoare. 
Păduri de stejari și fag, 
Ne întâmpină cu drag. 

Vii, livezi, cărbuni și sare 
Ce formă de relief e oare? 

                                        ( dealuri și podișuri) 
 
 

3. Locul neted și întins, 
C-un covor de grâu cuprins. 

                                     (câmpia) 
 
 

4. Spune locul unde oare 
Dunărea se varsă-n mare 
Și-o comoară minunată 

De plante și animale 
Se arată. 

                                             (Delta Dunării) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXA 3 
GURI ȘI URECHI 

Grupa I 
1. Cele mai înalte vârfuri muntoase din țară noastră se află în: 

a) Carpații Orientali; 
b) Carpații Meridionali; 
c) Carpații Occidentali. 

 
2. Marea Neagră este: 

a) mai mică decât suprafața României; 
b) mai mare decât suprafața țării; 
c) are aceeași suprafață ca și suprafața țării. 

 
            Grupa a II-a 

1. În pădurile de conifere trăiesc animale ca: 
a) căprioara, lupul, vulpea; 
b) capra neagră, ursul, cerbul carpatin; 
c) hârciobul, popândăul, șoarecele de câmp. 

 
2. Siretul și Prutul se află în: 

a) Moldova; 
b) Transilvania; 
c) Oltenia. 

 
              Grupa a III-a 

1. În zona de câmpie se dezvoltă: 
a) vegetație ierboasă; 
b) păduri de conifere; 
c) păduri de foioase. 

 
2. România are: 

a) 41 de județe; 
b) 39 de județe; 
c) 42 de județe. 
 

               Grupa a IV-a 
1. Dunărea izvorăște din: 

a) Munții Carpați; 
b) Munții Pădurea Neagră; 
c) Munții Alpi. 
 

2. Clima din țara noastră este: 
a) tropicală; 
b) temperată; 
c) rece. 

  



ANEXA 4 
 
Nume și prenume:___________________________________________________                 
 

FIȘĂ DE LUCRU (1) 
 

1. Scrie forma de relief situată la punctele indicate pe hartă : 
  

  
 

            
     

A 
                                                                      

 
            

                       
 
C  B    

 
 

 
A:_______________________________________ 
B:_______________________________________ 
C:_______________________________________ 

  
 

2. Completează  spațiile libere cu termenii potriviți: 
 
• .............................................. sunt tineri, formați mai ales prin încrețirea scoarței 
terestre, dar și în urma erupției unor vulcani. 
• Locul unde se întâlnesc două ape curgătoare se numește ....................................... .  
• .......................................................... este formată din totalitatea plantelor spontane 
răspândite pe suprafața pământului. 
• Așezările urbane întinse, cu un număr mare de locuitori și care sunt mari centre 
economice și culturale se numesc................................. . 
 

3. Adevărat sau fals? 
 
a) Subsolul dealurilor și podișurilor din România este bogat în zăcăminte de petrol și 
gaze naturale, cărbune, sare, ș.a. (.......) 
b) Mai multe sate care se gospodăresc împreună formează un oraș. (.......)  
c) Marea Neagră se varsă în Dunăre. (........) 
 

4. Numește: 
a) un oraș din Podișul 

Moldovei:.................................................................................................................. 
b) un râu care nu se varsă direct în Dunăre: 

................................................................................................. 
c) plante și animale din lunci și 

deltă:.......................................................................................................... 



Nume și prenume:___________________________________________________                 
 

FIȘĂ DE LUCRU (2) 
 

1. Scrie forma de relief situată la punctele indicate pe hartă : 
  

  
 

            
     A 

 
                                                         B            

 
            

                      C 
 
      

 
 

 
A:_______________________________________ 
B:_______________________________________ 

            C:_______________________________________ 
 

2. Completează  spațiile libere cu termenii potriviți: 
 
• .............................................. sunt forme joase de relief (200-300m) întinse și netede, 
cu soluri fertile.  
• Râurile mai mici care se varsă în râurile mai mari se numesc ...................................... . 
• .........................înseamnă temperatura, precipitațiile și vânturile într-un  anumit loc și 
la un moment dat.  
• Locuitorii de la sate formează populația .............................. . 
 

3. Adevărat sau fals? 
 
a) Cel mai înalt vârf muntos din țara noastră este  Vârful Moldoveanu. (.......) 
b) În satele de câmpie oamenii cultivă viță de vie și pomi fructiferi. (........) 
c) Sfânta Ana este singurul lac de baraj natural din țara noastră. (........) 

 
4. Numește: 

 
a)limita între Carpații Orientali și Carpații 
Meridionali:............................................................................ 

b) cele mai importante vânturi din 
țară:....................................................................................................... 

c) apă care străbate capitala 
țării:............................................................................................................. 



 
Nume și prenume:___________________________________________________                 
 

FIȘĂ DE LUCRU (3) 
 

1. Scrie forma de relief situată la punctele indicate pe hartă : 
  

  
 

            
     

                                                                   C 
                                                                      

        A 
            

                       
 
     B 

 
 

 
A:_______________________________________ 
B:_______________________________________ 

            C:_______________________________________ 
 

2. Completează  spațiile libere cu termenii potriviți: 
 
• .............................................. reprezintă o treaptă intermediară de relief, cu înălțimi 
cuprinse între 200 și 800 de metri. 
• Locul de unde ia naștere o apă curgătoare se numește..................................... .  

                    • ................................ cuprinde toate animalele sălbatice. 
                    • ................................  sunt cele mai mari unități administrative-teritoriale și cuprind 
mai multe orașe și comune. 
 

3. Adevărat sau fals? 
 
a) În Lunca și Delta Dunării cresc păduri de foioase. (.......) 
b) Râul Olt este din grupa râurilor din Sud. (......) 
c) Temperatura diferă de la un anotimp la altul și de la o treaptă de relief la alta. 

(.......) 
 

4. Numește: 
 

a) un râu din grupa de 
Sud:.................................................................................................................. 

b) județul din care face parte localitatea din care trăiești: 
............................................................................ 

c) plante și animale din 
câmpii:.................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
............... 



 
 
Nume și prenume:___________________________________________________                 
 

FIȘĂ DE LUCRU (4) 
 

1. Scrie forma de relief situată la punctele indicate pe hartă : 
  

  
 

            
     

 
                                                                      

B 
C           A 

                       
 
      

 
 

 
A:_______________________________________ 
B:_______________________________________ 

            C:_______________________________________ 
 

2. Completează  spațiile libere cu termenii potriviți: 
 
• ..............................................  sunt fragmentate de ape și presărate cu depresiuni, iar 
solul din zonă este potrivit pentru cultura viței de vie și a pomilor fructiferi. 
• Cea mai mare apă curgătoare din România este............................................... . 
• Modul în care evoluează temperatura, precipitațiile și vânturile pe o perioadă 
îndelungată de timp, pe un anumit teritoriu se numește ................................ . 
•..........................................  este capitala țării noastre. 
 

3. Adevărat sau fals? 
 
a) Populația de la sate este mai numeroasă decât cea de la orașe. (........) 
b) Delta Dunării se află în centrul țării. (......) 
c) Constanța este cel mai mare port al țării la Marea Neagră. (......) 

 
4. Numește: 

 
a) bogății din subsolul 
câmpiilor:.................................................................................................................. 

b) un podiș din Sud-Estul 
țării:...................................................................................................................... 

      c) un lac de 
acumulare:.................................................................................................................................. 



ANEXA 5 
Nume și prenume:.............................................................................                    Data:........................ 

EVALUARE 
 
              Alege varianta corectă: 
 
             1. Podișul  Moldovei se află în partea de: 
                       a) Est;                   b) Nord – Vest;                    c) Sud; 
 

 2.  La vărsare Dunărea formează: 
                      a) o deltă;                        b) o insulă;                                 c) un lac; 
 
  3. Un oraş din Câmpia de Vest este: 
                      a) Bucureşti;                   b) Deva;                                      c) Timişoara; 
  
             4. Dunărea străbate: 
                       a) două țări și cinci capitale;          b) zece tări și patru capitale;         c) opt țări și 
patru capitale; 
 
             5. România are o climă: 
                       a) temperată;                   b) caldă;                 c) rece; 
 
             6. Lacul Roșu este: 
                       a) lac vulcanic;               b) lac de acumulare;                c) lac de baraj natural. 
 
 

552. FORMULAR DE APLICAȚIE 
 

Prof. Focșa Constantin  
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, Jud. Vaslui, România 

 
 
 
 

 Nume profesor(i) 
coordonator(i): 

 FOCȘA CONSTANTIN 

 Email:  focsaconstantin2@yahoo.com 
 Școala: 
  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” 
VASLUI, JUD. VASLUI, ROMÂNIA 

 Titlul proiectului:  DREPTURILE OMULUI – DREPTURILE 
TUTUROR 

 Datele proiectului: Decembrie 2016- iunie 2017 
Numărul elevilor care vor fi 
implicați în acest proiect 

 110 (din clasele a VII-a și a VIII-a) 
 180 (din clasele V-VI) 

 Numărul estimat de 
profesori, membrii ai 
comunității sau alți 
adulți care vor fi 
implicați în proiect: 

 
48 + 4 = 52 

 Suma totală solicitată 
(maxim 1300 lei): 

 1300 lei 



 Scurtă descriere: 
Proiectul „DREPTURILE OMULUI – DREPTURILE TUTUROR” se dorește să devină un proiect- 
ștafetă al Școlii Gimnaziale „ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI (județul VASLUI) și să fie reluat an 
de an. Punctul de plecare este schimbarea datorată globalizării și tehnicizării societății 
contemporane, iar obiectivul major îl reprezintă însăși misiunea școlii, și mai ales a disciplinelor 
școlare Istorie și Cultură civică, de a cultiva copiilor și tinerilor  conștiința apartenenței la o 
comunitate/un orizont de istorie locală  și să dezvolte acele competențe esențiale în devenirea 
viitorilor adulți și cetățeni (de comunicare, sociale și civice, digitale, de empatizare și exprimare, 
culturală, de toleranță  etc). 
 
Descrierea proiectului 
Obiectivele principale ale proiectului sunt:  
 Cultivarea respectului și a unei atitudini pozitive față de diversitate. 
 Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și argumentelor celorlalți. 
 Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală și inter-generațională. 
 Conștientizarea propriei identități în cadrul comunității locale. 
 Dezvoltarea abilităților de gândire critică și argumentare. 
 Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale. 

 
• O descriere detaliată a proiectului și a planurilor de implementare: ce vă propuneți să 

realizați și de ce; 
Proiectul „DREPTURILE OMULUI – DREPTURILE TUTUROR”  este inițiat de elevii clasei a 
VIII-a de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI și reprezintă diseminarea 
opționalelor  de la disciplina Istorie: „ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL” (anii școlari 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) și „ISTORIA MINORITĂȚILOR DIN 
ROMANIA” (evrei, italieni) (anii școlari 2016-2017, 2017-2018).   
În activitățile proiectului sunt implicați direct  (preiau ștafeta) elevii clasei a VII-a din școală. 
Aceștia au deja sau vor dezvolta pe parcursul desfășurării activităților proiectului: 

a) un bagaj de cunoștințe legate de Holocaustul din timpul celui de Al Doilea Război mondial 
și alte evenimente cu caracter asemănător; 

b) un set de competențe și atitudini socio-civice și culturale: de empatizare, de toleranță etc. 
c) un set de competențe, deprinderi și abilitați: gândire critică și argumentare, TIC etc. 

Există și un număr de 180 de elevi din clasele V-VI, care sunt implicați indirect în calitate de 
spectatori la activitatea „Proces împotriva Intoleranței și a Indiferenței” și vizitatori ai expozițiilor 
de desene și postere realizate de elevii claselor VII-VIII.  
În condițiile continuării proiectului, a predării ștafetei,  acești elevi vor fi printre cei implicați direct 
în activitățile viitoare. 
 

• Perioada și programul activităților și evenimentelor; 
1. Ianuarie 2018: activitatea „COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI”: 

prezentare power-point, masă rotundă, expoziție de desene, realizarea panoului activității; 
vizită virtuală la Auschwitz-Birkenau cu elevii claselor a VIII-a. 

2. Februarie 2018: activitatea „PROCES ÎMPOTRIVA INTOLERANȚEI și INDIFERENȚEI” 
organizat de elevii claselor a VIII-a; 

3. Martie 2018: activitatea „MĂRTURII ALE SUPRAVIEȚUITORILOR” cu invitarea 
domnului Liviu Beriș, prin intermediul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului 
din România; cu participarea elevilor claselor a VII-a; 

4. Mai 2018: activitatea „POVEȘTILE COMUNITĂȚII. PE URMELE HOLOCAUSTULUI”, 
proiect de istorie orală realizat de elevii clasei a VII-a. 

5. Iunie  2018: vizită la Sinagoga și Muzeul Comunității Evreiești din Bacău, cu participarea 
elevilor claselor VII-VIII. 

 



• Numărul estimat de: 
 Elevi: 110 de elevi (cls VII-VIII)  implicați în activități; 180 de elevi (cls V-VI) în calitate 

de spectatori/ vizitatori 
  Profesori: 23 (învățători, diriginți, profesor de limbi moderne, profesor de educație plastică, 

profesor de educație tehnologică, profesor de TIC, bibliotecar documentarist, cei 2 directori 
ai școlii și profesor de istorie etc.)  

 Părinți: 23  
 membrii ai comunității: 5 reprezentanți ai autorităților locale, între 15 și 20 de  intervievați 

 
Rezultatele urmărite 
Proiectul își propune:   

A. să contribuie la formarea și dezvoltarea competentelor cheie în formarea elevilor și viitorilor 
adulți:  

• comunicarea în limba maternă și nu numai: limbaj științific, exprimare corectă și flexibilă, 
obținerea informațiilor și posibilitatea transpunerii lor în context, comunicare 
intergenerațională; 

• competențe sociale și civice: documentare și cercetare pe o temă dată/studiu de caz, 
cunoașterea problemelor comunității vasluiene, lucrul în echipă, toleranță la opiniile 
celorlalți, creativitate; 

• competențe digitale: folosirea logisticii (reportofon, telefon, camera, PC, videoproiector etc.) 
precum și a metodelor și tehnicilor de folosire  a informațiilor (proiectul asistat de 
tehnologie, interviul); 

• sensibilizare și exprimare culturală: comunicare intergenerațională, cunoașterea istoriei 
comunității vasluiene, cunoașterea problemelor comunității vasluiene, raportarea la studii de 
caz/experiențe personale; 

• a învăța să înveți: posibilitatea participării la propria formare prin organizarea discuțiilor de 
grup/frontale, raportarea la experiența acumulată în cadrul proiectului/a unei activități din 
cadrul proiectului etc. 

 
B. să îmbunătățească  calitatea vieții la nivelul comunității vasluiene,  prin promovarea 

dialogului social prin implicarea membrilor comunității (invitați, intervievați) 
C. să pună bazele unei arhive de istorie orală  a școlii noastre (și care va fi pusă la dispoziția 

comunității); 
D. să disemineze proiectul și activitățile lui  prin crearea unor expoziții, pagini wiki/web, 

articole etc. și participarea la concursuri (concursul interjudețean „Holocaust - Never again!” 
și concursul național „Memoria holocaustului”) și activități tematice locale și nu numai. 

 
Bugetul proiectului: 
Buget propriu (fonduri proprii): 200 lei (hârtie xerox albă și color, tuș negru și color, folii 
protectoare, dosare plastic, bibliorafturi, CD-uri, DVD-uri) 
Buget bursă: 1300 lei (reportofoane, numărul este direct determinat de prețul achiziționării) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 APPLICATION FORM 
  

 Name(s) of the teacher(s) 
leading this 
project/coordinators: 

 FOCȘA CONSTANTIN 

 Email:  focsaconstantin2@yahoo.com 
 School: 
  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN 
CEL MARE” VASLUI, JUD. VASLUI, 
ROMÂNIA 

 Title of the project: 
 

 THE HUMAN RIGHTS – THE 
RIGHTS OF ALL   

 Dates of the 
project(anticipated beginning 
and ending dates): 

December 2016- June 2017 

Estimated number of students your 
project will reach: 

 110 ( VIIth -VIIIth grades) 
 180 (Vth-VIth grades) 

 Estimated number of 
educators, community 
members or other adults 
involved into project: 

 
48 + 4 = 52 

 Total amount requested (up to 
1300 RON): 

 1300 lei 

  
 Short description: 
  The project ’’THE HUMAN RIGHTS – THE RIGHTS OF ALL’’ is meant to 

become a model- project of ’’ȘTEFAN CEL MARE’’Secondary School (VASLUI county) 
and to be restarted every year.The starting point is changing due to globalisation and 
technicization of contemporary society and the major objective is the very mission of the 
school, and especially school subjects such as History and Civic Culture, to cultivate to 
children and young people the conscience of belonging to a community /a horizon of local 
history and to develop skills essential to becoming adults and citizens(of communication, 
social and civic, digital, of empathy and expression, cultural, of tolerance etc.). 

 
 Project Description 

Main objectives:  
 →The development of respect and of positive attitude towards diversity. 
→Flexible and tolerant approach of other views and arguments. 
→The development of interest in intercultural and inter-generational communication. 
→ Awareness of one’s own identity within local community. 
→ Developing critical thinking and reasoning skills. 
→Developing civic behavior by practicing social skills. 
 

   A description of the project in detail and of implementation plan: what you propose to 
realise and why; 

The project ’’THE HUMAN RIGHTS-THE RIGHTS OF ALL’’ – is initiated by the eighth grade 
students of ‘’ȘTEFAN CEL MARE’’Secondary School   VASLUI and represents the dissemination 
of optional subject, History:’’THE JEWISH HISTORY. HOLOCAUST’’(school years2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) and ’’THE MINORITIES HISTORY IN 
ROMANIA’’ (Jews, Italians), (school years 2016-2017, 2017-2018). 
   Directly involved in project activities are students of VII th grade. They already have and will 
develop during the project: 



a)→a knowledge base of the Holocaust during the Second World War and other events of similar 
character; 
b)→a set of skills and socio-civic and cultural attitudes: empathy, tolerance etc. 
c)→a set of skills and abilities: critical thinking and reasoning, ITC etc. 
 
 
 There are a total of 180 students from Vth and VI th grades who are indirectly involved as 
spectators at work ‘’Lawsuit against intolerance and indifference’’and visitors to exhibitions of 
drawings and posters made by students of VIIth and VIIIth grades. 
 Regarding the continution of the project, of handing over, students will be involved directly in the 
future activities.  
 
     →Time and activities and events program 
 

• Perioada și programul activităților și evenimentelor; 
    1.→January 2018: Activity ’’Commemorating Holocaust victims’’: power-point presentation, 
roundtable, drawing exhibition, realisation of activity panel, virtual visit to Auschwitz-Birkenau 
with eighth graders.  
    2→February 2018:  Activity  ’’LAWSUIT AGAINST INTOLERANCE AND 
INDIFFERENCE’’ organised by VIIIth grade students; 
    3→March 2018: Activity  ’’TESTIMONIES OF SURVIVORS’’, Mr. Liviu Beriș invited via 
National Institute of Holocaust Study in Romania’’, with seventh graders.  
    4→May 2018: Activity  ’’COMMUNITY STORIES. IN THE FOOTSTEPS OF 
HOLOCAUST’’, project of oral history realised by seventh graders. 
    5→June 2018: Visit to Synagogue and Museum of Jewish Community’’, with seventh and eighth 
graders. 
 
     Estimated number of : 
 → Students: 110 students (VIIth-VIIIth grades) involved in activities, 180 students (Vth –VIth 
grades) as spectators/visitors. 
 →Teachers: 23 (primary teachers, form teachers, teacher of foreign languages, teacher of art, 
teacher of technological education, ICT teacher, librarian, the two headmasters and teachet of 
History  etc.). 
 →Parents: 23 
 →Members of community: 5 representatives of local authorities, between 15 and 20 interviewed 
people. 
 
   Desired results 
   The project aims: 
 
A. →to contribute to the formation and development of key skills in training students and future 

adults. 
→communication in the mother tongue and beyond: scientific language, proper and flexible 
expression, getting information and their transposition into context, inter-generational 
communication. 
→social and civic competences: documentation and research on a specific subject/case study, 
knowledge of community problems in Vaslui, teamwork, tolerance to others’opinions,  
→digital competence: use of logistics (recorder, telephone, camera, personal computer, video 
projector etc.), methods and techniques for using the information ( technology assisted project, 
interview). 



→cultural awareness and expression: inter-generational communication, knowledge of  history of 
Vaslui community, knowledge of Vaslui community issues , reporting on case studies/personal 
experiences. 
→learning to learn: opportunity to participate in their own development by organising group/front 
discussions, reporting the experience of project/project activities etc. 
 
B. to improve the quality of life in Vaslui community, promoting social dialogue by involving 

community members (guests, interviewed people). 
C. to establish an oral history archive in our school (it will also be made available to the 

community). 
D. disseminate the project and its activities by creating exhibitions, wiki/web articles etc. And 

participation in competitions (inter-county contest  ’’Holocaust – Never again!’’) and local 
themed activities and more. 

 
 
Budget of the Project 
Own budget (own funds): 200 lei (white and colour photocopying paper, black and coloured ink, 
protective sheets, plastic folders, binders, CDs, DVDs). 
Budget scholarship: 1300 lei (recorders, number is determined by purchase price). 
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Autor, 
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ARGUMENT 

 

Programa scolara „Educatie pentru sanatate prin sport” isi propune sa vina in 
intampinarea nevoilor fundamentale de educatie ale copiilor, in dezvoltarea armonioasa a 
personalitatii  elevilor, prin transmiterea de informatii, formarea de atitudini si deprinderi 
indispensabile unui comportament responsabil si sanatos.  

Aceasta programa vizeaza in principal  

- promovarea sanatatii si starii de bine a elevului, respectiv functionarea optima din 
punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emotional, social si spiritual; formarea unui 
stil de viata sanatos; 

- dezvoltarea personala a elevului, respectiv autocunoasterea si construirea unei imagini 
pozitive despre sine; comunicarea si relationarea interpersonala; controlul stresului; 
dezvoltarea carierei personale; 

- preventia, respectiv prevenirea accidentelor si a comportamentelor cu risc pentru 
sanatate; prevenirea atitudinii negative fata de sine si viata; prevenirea conflictelor 
interpersonale, a dezadaptarii sociale si a situatiilor de criza; 

- dezvoltarea motricitatii generale concomitent cu formarea abilitatilor pentru un regim 
de viata echilibrat; 

- fair-play-ul, respectiv formarea unor atitudini corecte in concursurile sportive, de 
respect fata de parteneri/adversari si fata de cerintele regulamentelor sportive; 

- cultivarea simtului estetic, respectiv dezvoltarea gustului pentru arta coregrafica si 
dans; dezvoltarea gustului pentru frumos; 
 
 

                           

 



I.OBIECTIVE CADRU 

 
1. Utilizarea unor notiuni, norme si principii specifice educatiei pentru 
sanatate. 
2. Formarea unor atitudini si comportamente responabile privind starea 
de sanatate. 
3. Dezvoltarea motricitatii generale si a capacitatii de efort. 
 

 
II.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ şi ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE 

 
1. Utilizarea unor noţiuni, norme si principii specifice educaţiei pentru 

sănătate si sportului 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
La sfarsitul clasei aV-a elevul va fi capabil: 

1.1 sa identifice modificarile organismului la pubertate, folosind un limbaj adecvat 
1.2 sa explice diferentele dintre starile de sanatate/discomfort fizic/psihic si de boala 
1.3 sa identifice sursele de informatie corecta in probleme de sanatate si regim de viata 

echilibrat 
1.4 sa execute in mod independent exercitii fizice 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

• exercitii de reprezentare a organismului la pubertate 
• activitati pe grupe si/sau ateliere 
• vizionarea de filme didactice 
• interpretarea unor scenarii, piese, roluri cu continut specific 
• activitati sportive/jocurisportive/intreceri sportive 
• discutii in cadrul activitatilor desfasurate in grup 
• elaborarea de proiecte 
• exercitii de documentare 
• realizarea de portofolii, pliante, brosuri 
• activitati de grup 
• activitati sportive in echipa 

 
2. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de 

sănătate 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

2.1 sa aplice regulile de igiena personala si igiena a mediului  
2.2 sa ia decizii responsabile/corecte in situatii de amenintare a starii de sanatate 
2.3 sa practice independent exercitiul fizic si jocurile sportive 
2.4 sa dezvolte relatii sanatoase interpersonal si cu mediul 



2.5 sa se implice in activitati de prevenire si combatere a factorilor de risc asupra sanatatii 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

• compararea starii de sanatate cu starea de boala 
• initierea si desfasurarea unor jocuri pe teme de igiena sportului 
• studii de caz, jocuri de rol 
• predictii despre starea de sanatate in conditii de suprasolicitare fizica, psihica, consum de 

alcool sau droguri 
• compararea starii de sanatate cu starea de boala 
• participarea la jocuri sportive cu caracter competitional 
• invatarea , consolidarea si perfectionarea deprinderilor motrice, a elementelor si procedeelor 

tehnico-tactice specifice jocurilor sportive 
• realizarea de proiecte, portofolii 

 
3. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva situaţii problemă privind sănătatea şi 

mediul 
3.1. sa identifice nevoia de ajutor si sa acorde primul ajutor in cazul unor urgent medicale 
simple 

3.2. sa aprecieze efectele pe termen scurt si lung ale factorilor de risc pentru sanatate 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

• Masuri de prim ajutor in caz de insolatie, accidente ale sistemului locomotor, respirator, 
circulator 

• Tratamentul de urgenta in caz de febra, voma, diaree, lesin 
• Formularea si rezolvarea de situatii problema privind starea de sanatate 
• Clasificarea factorilor de risc din mediul intern/extern 
• Masuri pentru organizarea competitiilor sportive in conditii de securitate 
• Realizarea de proiecte, portofolii 
• Confectionarea de afise, pliante, planse, benzi desenate 

 
CONTINUTURI 

I. Notiuni elementare de anatomie si fiziologia 
sportului 
 
1. Cresterea si dezvoltarea organismului la 
pubertate 
2. Parametrii efortului in timpul antrenamentului 
sportiv 

 
 

 



II. Igiena personala 
 
1. Modalitati de prevenire a bolilor 
2. Atitudinea fata de bolnavi 
3. Igiena si anotimpul 
4. Igiena echipamentului sportive 
5. Igiena bazelor sportive 

 
 

 
III. Activitate si odihna 
 
1. Regimul de munca si odihna al elevului de 
gimnaziu 
2. Curba capacitatii de efort: zi, saptamana, an 
3. Relatia efort–odihna in antrenamentul sportiv 

 

 
IV. Sanatatea alimentatiei 
 
Piramida alimentelor  
Ghidul alimentatiei sanatoase 
Regimul alimentar al sportivilor 

 
 

 

 
V. Consumul si abuzul de substante toxice 
 
Droguri licite si droguri ilicite 
Libertate sau dependent: sa stii sa spui nu 
drogurilor 
Antidopingul–lupta impotriva folosirii substantelor 
interzise in sportul de performanta. 

 

 
VI. Formarea, consolidarea si perfectionarea 
deprinderilor motrice 
 
Deprinderi motrice specifice jocurilor sportive 
Invatarea, consolidarea si perfectionarea 
elementelor si procedeelor tehnice specifice  
jocurilor sportive 
Utilizarea elementelor si procedeelor tehnice 
invatate in conditii de concurs 

 

 



VII. Primul ajutor in caz de accidente 
 
Primul ajutor in caz de fracturi, luxatii, entorse 
Primul ajutor in caz de hemoragii 

 

 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 
 

1. Probe practice 
2. Proiecte 
3. Portofolii 
4. Concursuri sportive 
5. Probe orale             
6. Miniproiect 
7. Probe scrise 

 

RESURSE MATERIALE 
- obiecte de igienă personală; 
- seturi de planşe, fotografii; 
- benzi desenate, carţi; 
- diascop, retroproiector, diapozitive; 
- bloc de desen, creioane colorate, hârtie glasată  
 
FORME DE ORGANIZARE 
*  activităţi frontale cu toţi elevii; 
*  activităţi individuale şi pe grupe; 
* activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali; 
* jocuri, concursuri. 
 

 
 

 



 

STANDARDE CURRICULARE 
DE PERFORMANŢĂ 

 
O1: Utilizarea unor notiuni, norme si principii specifice educatiei pentru sanatate si sportului 

• Identificarea principalelor părţi ale organismului, utilizând termeni de anatomie 
• Identificarea transformărilor corpurilor prin creştere , folosind termini specifici de 

anatomie 
• Identificarea  diferentelor dintre starile de sanatate/discomfort fizic/psihic si de boala 
• Identificarea surselor de informatie corecta in probleme de sanatate si regim de viata 

echilibrat 
• Executarea in mod independent a exercitiilor fizice 

 

O 2: Formarea unor atitudini si comportamente responsabile privind starea de sanatate 

• Aplicarea corectă a normelor igienico-sanitare 
• Identificarea rolului activităţii fizice si al odihnei în menţinerea sănătăţii 
• Utilizarea corectă a noţiunilor privind calitatea produselor alimentare şi a proceselor din 

mediul înconjurător 
O 3: Dezvoltarea capacitatii motrice 

• Educarea calitatilor motrice specifice jocurilor sportive 
• Formarea, consolidarea si perfectionarea deprinderilor motrice 
• Invatarea elementelor si procedeelor tehnice specifice jocurilor sportive 

 

BIBLIOGRAFIE  

• Ministerul Educaţiei Naţionale, programe şcolare pentru disciplina opţională ,,Educaţie pentru 

sănătate”, Bucureşti, 2004 

• Programul Naţional ,,Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”, Editura Sistem, 

Bucureşti , 2005, autori: Gabriela Bărbulescu şi Daniela Isidor 

• ,,Educaţie pentru sănătate”, Editura Carminis, Piteşti, 2005 , autori: Ileana Dumitru şi Emilia 

Păunescu 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

Nr. 

crt 

Unităţi de 

învăţare 

Ob. 

ref. 
Conţinuturi 

Nr.

ore 

Săpt. Sem. 

 

1. 

 

Notiuni 
elementare 
de anatomie 
si fiziologia 
sportului 

O1 Cresterea si dezvoltarea organismului la pubertate: 
 

4 1, 2, 3,   

4 
I 

Parametrii efortului in timpul antrenamentului 
sportiv 

7 10-16 II 

Recapitulare/Evaluare 1 5 I 

1 16 II 

 

2. 

             

Igiena 
personala 
 

O1 Igiena si anotimpul 
Igiena echipamentului sportiv 
Igiena bazelor sportive 

6 1, 2, 

3, 4, 

5,   6 

 

I 

Modalitati de prevenire a bolilor 
Atitudinea fata de bolnavi 

4 4-8 II 

Recapitulare/Evaluare 1 6 I 

1 9 II 

 

3. 

 

Activitatea și 
odihna 
 
 

O2 Regimul de munca si odihna al elevului de 
gimnaziu 
Curba capacitatii de efort: zi, saptamana, an 

3 1, 2, 

3 

 

I 

Relatia efort–odihna in antrenamentul sportiv 
 

7 10-16 II 

Recapitulare/Evaluare 1 3 I 

1 16 II 

 

4. 

 

Sanatatea 
alimentatiei 

O2 Piramida alimentelor  
Ghidul alimentatiei sanatoase 

4 4, 5, 

6,   7 

 

I 

Regimul alimentar al sportivilor 1 8-9 I 

Recapitulare/Evaluare 
 

2 10 I 

5. Consumul si 
abuzul de 
substante 
toxice 
 

O2 Droguri licite si droguri ilicite 
Libertate sau dependent: sa stii sa spui nu 
drogurilor 

4 10-14  

II 

Antidopingul lupta impotriva folosirii substantelor 4 12-16 II 
 interzise in sportul de performanta. 
 

Recapitulare/Evaluare 1 16 II 



 

 

 

 
  

 

5. 

Formarea, 
consolidarea, 
perfectionarea 
deprinderilor 
motrice 
 

O3 

 

Deprinderi motrice specifice jocurilor sportive 
Invatarea, consolidarea si perfectionarea 
elementelor si procedeelor tehnice specifice  
jocurilor sportive: 
BASCHET: 
-pozitia fundamentala,  
-prinderea, tinerea, protectia si pasarea mingii cu doua maini 
de la piept, de pe loc si urmata de deplasare 
-oprirea intr-un timp 
-aruncarea la cos de pe loc 
-driblingul 
-depasirea 
-demarcajul 
-actiunea tactica “Da si dute” 
-apararea “om la om” 
-asezarea in atac “in potcoava” 
Fotbal: 
-lovirea mingii cu interiorul labei piciorului 
-sutul la poarta 
-preluarea mingii cu interiorul labei piciorului 
-conducerea mingii 
 
FOTBAL: 
-lovirea mingii cu interiorul labei piciorului 
-sutul la poarta 
-preluarea mingii cu interiorul labei piciorului 
-conducerea mingii 
-repunerea mingii in joc, de la margine 
-deposedarea adversarului de minge 
-procedee specifice portarului 
-sistemul de joc 1-3-2 
-marcajul si demarcajul 
-depasirea 
Utilizarea elementelor si procedeelor tehnice 
invatate in conditii de concurs 
joc cu tema 
-joc cu reguli reduse 
-joc pe teren redus 
-notiuni de regulament 

16 2-17 I 

16 2-17 

 

II 

 

6. 
Primul ajutor  
in caz de 
accidente 
 
 

O2 

Primul ajutor in caz de fracturi, luxatii, entorse 
Primul ajutor in caz de hemoragii 
 

7 3-10 II 

Recapitulare/Evaluare 1 10 II 



554. PROIECT  DIDACTIC 
 

Prof. Ramona Popa 
Liceul Cu Program Sportiv Vaslui 

 
                                                                                                     TEMELE  LECTIEI 
                                                                                                      1. CONSOLIDAREA BLOCĂRII  ARUNCĂRILOR 
DATA:                                                                                              LA POARTĂ. 
DURATA: 120’ 
GRUPA: Junioare II                                                                   2. CONSOLIDAREA FAZEI a II- a A ATACULUI 
EFECTIV: 16 sportive 
FELUL ANTRENAMENTULUI: fizic-tehnic 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala LPS  Vaslui                      
MATERIALE: mingi de handbal, jaloane, maieuri, fluier 
PROFESOR: RAMONA POPA 

VERIGA CONŢINUT ŞI MIJLOACE DE 
ACŢIONARE 

DOZARE FORMAŢII ŞI INDICAŢII 
METODICE 

OBS 

 
 
 
 
 

Partea 
pregătitoa

re 
 

15’ 

 
• Organizarea colectivului de 

elevi. 
• Anunţarea temelor lectiei. 
• Subiectii sunt răspândiţi pe 

jumatate de teren. Doi dintre ei 
vor pasa intre ei si vor  trebui 
sa atingă cu mingea pe unul 
dintre ceilalti sportive. Cel 
atins va efectua 5 flotări. Cei 
care vor prinde sunt anunţaţi 
nominal de prof. 

• Exercitii pentru influentarea 
selectiva a aparatului 
locomotor: 

 Din stând cu picioarele uşor 
depărtate cu mâinile pe şolduri, 
se va efectua rotarea capului, 
spre stânga/dreapta. 

 Din stând cu picioarele usor 
departate se vor efectua rotari 
de brate spre inaite/inapoi. 

 Din stând cu picioarele usor 
departate se vor efectua 
extensii ale bratelor cu arcuire. 

 Din stând cu picioarele usor 
depărtate se vor efectua 
rasuciri ale trunchiului cu 
bratul intins pe directia de 
rasucire a trunchiului. 

 Din stând cu picioarele usor 
departate si mainile pe solduri, 
se vor efectua rotari ale 
trunchiului. 
 
 

 

 
 
 

2’ 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 

        8’ 
 
 
 
 
 

  

 
O O O O O O O O O O O O  
 
 

 
 

 
 

 
Se va lucra sub formă de cerc. 

 
 
Braţele şi picioarele 
întinse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se lucrează sub formă de cerc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reguli de 
handbal 



 Din stând cu picioarele usor 
departate se vor efectua 
extensii ale trunchiului cu 
arcuire cu bratele sus, apoi 
aplecari ale trunchiului, 
mainile vor atinge varful 
picioarelor. 

 Din stând cu picioarele usor 
departate si mainile pe 
genunchi se vor efectua rotari 
ale genunchilor spre interior si  
exterior. 

 Din stând cu picioarele usor 
departate si bratele spre inainte 
se vor efectua fandari laterale. 

 Din aşezat se vor efectua 
exercitii de stretching. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea 
fundament 
    
     70’ 

I. CONSOLIDAREA 
BLOCARII 
ARUNCARILOR LA 
POARTA 
 

1.  În aparare - un  jucator 
aparator este situat la linia 
spatiului de poarta pe postul de 
intermediar stanga.  
În atac – un jucator este situat 
in centru fara minge, alt 
jucator in  la linia spatiului de 
poarta pe postul de intermediar 
dreapta, cu minge prastie. 
Ceilalti jucatori sunt asezati pe 
pozitie de intermediar dreapta , 
fiecare jucator are minge.  
Aparatorul va bloca mingea 
prastie, dupa care se va deplasa 
cu pasi adaugati si va bloca 
mingea aruncata de 
intermediar. Intermediarul in 
atac va pasa la centru in timp 
ce aparatorul blocheaza 
mingea prastie, dupa care va 
reprimi si va arunca . 

2. Doi jucatori sunt situati la linia 
spatiului de poarta. Restul de 
jucatori sunt asezati pe doua 
coloane pe postul de 
intermediar stang/drept. Langa 
aparatori vor fi asezati doi 
jucatori cu cate o minge 
prastie. 
In aparare – aparatorul stang 
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Aruncari 
de pe  
picioare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accent pe 
blocarea 
aruncarilor. 
 
 
Accent pe 
gruparea 
jucatorilor 
aparatori si 
pe pozitia 
fundamenta
la cu bratele 
sus. 



va bloca mingea prastie dupa 
care se va deplasa lateral sa 
blocheze aruncarea 
intermediarului care va primi 
pasa de la intermediarul opus. 
Aparatorul drept va executa 
acelasi exercitiu dup ace 
aparatorul stang a blocat 
amandoua mingi. 

3. Trei jucatori aparatori sunt 
situati astfel: unul aparator 
central, iar ceilalti doi situati in 
extrema, fiecare la nivelul unui 
jalon. Ceilalti jucatori sunt 
situati la nivelul postului de 
intermediar stanga/dreapta. 
În atac - jucatorul de pe postul 
de intermediar stang se va 
deplasa in dribling spre poarta, 
va face fenta de aruncare, dupa 
care va  pasa intermediarului 
dreapta care care se va deplasa 
in viteza pentru a prinde 
mingea si pentru a arunca. 
În apărare – aparatorul lateral 
stang si cel din centru se vor 
deplasa unul langa celalalt 
pentru a bloca, iar dupa pas 
aparatorul central se va deplasa 
in partea opusa ca impreuna cu 
aparatorul lateral drept sa 
blocheze aruncarea 
intermediarului din atac care 
vine pentru a arunca la poarta. 

4. Trei jucatori aparatori vor fi 
asezati la linia spatiului de 
poarta: unul in centru iar 
ceilalti doi pe postul de 
intermediar stang/drept. 
Ceilalti jucatori sunt asezati in 
atac pe postul de centru si 
intermediar stanga/dreapta. 
In atac jucatorii vor pasa de la 
unul din intermediar spre centru, 
acesta din urma va efectua cu 
celalalt intermediar incrucisare 
simpla. Intermediarul va arunca la 
poarta din saritura. 
În apărare jucatorii se vor 
deplasa cu pasi adaugati , se vor 
apropia unul de celalalt si vor sari 
impreuna pentru a bloca 
aruncarea intermediarului din 
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blocarea 
aruncarilor. 
 
 
Accent pe 
gruparea 
jucatorilor 
aparatori si 
pe pozitia 
fundamenta
la cu bratele 
sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accent pe 
blocarea 
aruncarilor. 
 
 
Accent pe 
gruparea 
jucatorilor 
aparatori si 
pe pozitia 
fundamenta
la cu bratele 
sus. 
 
 
 
 



atac. Se va continua cu acelasi 
exercitiu pe partea opusa. 

5. Trei jucatori aparatori vor fi 
asezati la linia spatiului de poarta: 
unul in centru iar ceilalti doi pe 
postul de intermediar stang/drept. 
Ceilalti jucatori sunt asezati in 
atac pe postul de centru si 
intermediar stanga/dreapta. 
În atac jucatorii vor pasa de la 
unul din intermediar spre centru, 
acesta din urma va efectua cu 
celalalt intermediar incrucisare 
simpla. Intermediarul va arunca la 
poarta din saritura. 

            În apărare – jucatorul central va 
            intampina pe corespondentul sau 
          din  atac, iar  dupa  aceasta  se va 

            retrage  cu  pasi   adaugati  langa 
            colegul   intermediar   pentru     a 
            bloca   aruncarea   la   poarta     a 
            intermediarului     din      atac. Se    

         va continua  cu  acelasi  exercitiu 
             pe partea opusa.  

6. Trei jucatori sunt dispusi la linia 
spatiului de poarta pe potul de 
centru , respectiv intermediar 
stang/drept. 
Doi jucatori(fix) sunt situati in 
atac la linia spatiului de poarta 
pe postul de intermediar 
stang/drept. Restul jucatorilor 
sunt asezati in atac pe postul 
de centru si in termediar 
stang/drept. 
În atac jucatorii vor pasa de la 
unul din intermediar spre 
centru, acesta din urma va 
efectua cu celalalt intermediar 
incrucisare simpla. 
Intermediarul va arunca la 
poarta din saritura precedata de 
schimbare simpla de directie 
spre centru. 

            În apărare jucatorul central va 
            intampina pe corespondentul sau 
            din  atac, iar  dupa  aceasta  se va 
            retrage  cu  pasi   adaugati  langa 
            colegul   intermediar   pentru     a 
            bloca   aruncarea   la   poarta     a 

intermediarului     din      atac. 
Jucatorul intermediar din aparare 
va fi situat dupa jucatorul fix din 
atac, iar dupa ce intermediarul din 
atac va face schimbarea de 
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directie, acesta va trece de 
jucatorul fix si va sari la blocaj 
impreuna cu centrul aparator. Se 
va continua cu acelasi exercitiu pe 
partea opusa. 
  

II. CONSOLIDAREA FAZEI   
A II-A IN ATAC 

 
1. Trei jucatori sunt asezati la 

linia spatiului de poarta pe 
postul de extrema, intermediar 
si centru. Ei se vor deplasa in 
pozitie de aparator sub forma 
de cerc, intre linia spatiului de 
poarta si linia de aruncare 
libera. La semnal ei vor alerga 
in mare viteza si se vor deplasa 
in coloana dupa cum urmeaza: 
extrema1, centrul 2, 
intermediarul 3. Portarul va 
pasa la intermediar, 
intermediarul la centru, centrul 
la extrema care se afla la linia 
de aruncare libera din terenul 
advers. Jucatorul 2 dupa ce 
paseaza la 1 se va deplasa pe 
postul de centru, iar jucatorul 3 
va veni in vieza pe postul de 
intermediar, va primi pasul de 
la extrema(1) si va arunca la 
poarta. 

 
 
 

2. Trei jucatori sunt asezati la 
linia spatiului de poarta pe 
postul de extrema, intermediar 
si centru. Ei se vor deplasa in 
pozitie de aparator sub forma 
de cerc, intre linia spatiului de 
poarta si linia de aruncare 
libera. La semnal ei vor alerga 
in mare viteza si se vor deplasa 
in coloana dupa cum urmeaza: 
extrema1, centrul 3, 
intermediarul 2. Portarul va 
pasa la intermediar, 
intermediarul la centru, centrul 
la extrema care se afla la linia 
de aruncare libera din terenul 
advers. Jucatorul 3 dupa ce 
paseaza la 1 se va deplasa pe 
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Accent pe 
pozitionare
a corecta a 
jucatorilor 
pe lateral 
aproape de 
linia de 
margine a 
terenului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accent pe 
pozitionare
a corecta a 
jucatorilor 
pe lateral 
aproape de 
linia de 
margine a 
terenului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



postul de centru, iar jucatorul 
(2) va veni in viteza pe postul 
de intermediar, va primi pasul 
de la extrema(1) si va pasa la 
centru(3) care va arunca la 
poarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Se repeta exercitiul 2 , doar ca 
se va lucra pe amandoua parti 
ale terenului, vor fi 6 jucatori(3 
pe o parte si 3 pe cealalta 
parte) si se va finaliza de pe o 
parte de pe intermediar si pe 
cealalta parte din centru. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jucatorii vor efectua ducerea 
mingii pe faza a II-a pe 
amandoua partile cu mentiunea 
urmatoare: pe partea dreapta, 
jucatorul din centru, dupa ce 
va pasa la extrema, va pleca pe 
postul de pivot si va fi angajat 
de jucatorul din centru de pe 
partea cealalta. Pe partea de pe 
care a plecat jucatorul 
transformat in pivot, va arunca 
la poarta jucatorul intermediar. 

 
 

 
 

5. Jucatorii vor efectua ducerea 
mingii pe faza a II-a pe 
amandoua partile cu mentiunea 
urmatoare: pe partea dreapta, 
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jucatorul din centru, dupa ce 
va pasa la extrema, va pleca pe 
postul de pivot si va fi angajat 
de jucatorul intermediar de pe 
partea cealalta dupa ce s-a 
efectuat bloc plecare intre 
intermediar si pivot. Pe partea 
de pe care a plecat jucatorul 
transformat in pivot, va arunca 
la poarta jucatorul intermediar. 

 
 

6. Acelasi exercitiu ca exercitiul 
nr.5, jucatorii vor pleca pe faza  
a II-a si se va lucre cu o 
singura minge. Pe partea 
dreapta se va pleca fara minge, 
iar jucarul din centru va pleca 
pe pivot si se va aseza central 
la linia spatiului de poarta. Pe 
partea stanga se va duce 
mingea pe faza a II-a, iar cand 
mingea va ajunge la centru, 
acesta va scoate la incrucisare 
pe jucatorul intermediar drept, 
care va arunca la poarta peste 
pivot. 
 

 
 
 

7. Acelasi exercitiu ca exercitiul 
nr.6 doar ca se va efectua 
incrucisare dubla si va arunca 
la poarta unul din intermediari 
din pozitie central. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Acelasi exercitiu ca exercitiul 
nr.6 doar ca dup ace s-a 
efectuat incrucisarea simpla, se 
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va continua cu atac succesiv, 
iar finalizarea va fi de pe pivot, 
intermediar sau extrema. 
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- Mers, mişcări de respiraţie, 
stretching. 

- Aprecieri şi recomandări  
- Salutul  
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555. CORESPONDENŢĂ ȘI TEHNICI DE SECRETARIAT 
 

Tatiana Blănaru 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

 
În actuala revoluție tehnico-stiintifică informatică, telecomunicatiile, producerea și 

comunicarea informației au devenit prioritați incontestabile, dar cu largi aplicații în viata stiintifică, 
economică si socială. În acest context a apărut o disciplină relativ recentă: birotica - termenul fiind 
introdus în limbajul cotidian în jurul anului 1976. Birotica vizează automatizarea activităților 
administrative și de birou depășind cadrul tehnic al proceselor administrative. Birotica este un nou 
mod de utilizare a calculatoarelor electronice și a devenit posibilă o data cu răspândirea pe scară 
largă a microcalculatoarelor care au pătruns în orice birou și în orice secretariat al unei organizații 
sau instituții sporind considerabil productivitatea si calitatea muncii administrative. 

Birotica s-a născut din necesitatea integrării mijloacelor și tehnicilor muncii administrative 
și de birou cu tehnicile de comunicatie si de prelucrare automată a datelor, urmărind cresterea 
performantei si calitătii muncii de secretariat si de birou în toate domeniile de activitate. 

Pe de altă parte biroul în general, secretariatul în special a devenit unul dintre cele mai 
importante locuri de muncă în societatea contemporană; secretariatul a căpătat functii si roluri 
multiple si complexe comparativ cu deceniile anterioare. Aceste transformări sunt valabile si în 
cazul societătii românesti. Principalele functii care revin secretariatului în prezent sunt următoarele: 
prelucrarea informatiilor, documentarea, functia de reprezentare, functia de filtru si legatura cu 
conducerea, functia de asistare directă a managementului. 

După cum se poate observa în activitatea de secretariat si în aceea a secretarelor (asistent 
manager) predomină procesele informationale si decizionale, informatia oferind suportul pentru 
decizia managerială, iar comunicarea de informatii si de decizii ocupând o pondere importantă într-
o organizatie. 

În literatura de specialitate, secretariatul este definit ca un nucleu cu activitati, atributii si 
sarcini individuale complexe. În zilele noastre activitatea de secretariat presupune un complex de 
activitati si tehnici de lucru specifice (activitati de documentare, corespondenta, protocol, arhivare 
de documente s.a.). 

O abordare evolutiva a meseriei de secretar nu se poate realiza decât în contextul evolutiei 
istorice a managementului si a mijloacelor de comunicatie. Înca din fazele de început, în practicarea 
acestei meserii, descoperim trei coordonate esentiale care i-au marcat functionarea pâna astazi: 

• meseria de secretar a aparut si a functionat întotdeauna pe lânga factorii de decizie ai vietii 
economico- sociale; 

• tratarea informatiei scrise, a stat la baza acestei activitati si, 
• confidentialitatea, a constituit o cerinta esentiala sub aspect deontologic. 

Coordonata confidentialitatii este sugerata chiar de termenul "secretar"(a), provenind din 
latinescul "secretum" (secret, taina) si desemnând o persoana care stie si pastreaza secrete. 

Sub aspect practic, meseria de secretar precedă - în timp istoric, aparitia denumirii sale. 
Daca tinem cont de faptul ca primele forme ale scrierii au aparut din necesitatile administratiei de 
stat de a emite dispozitii, de a da ordine si a administra bunuri, putem lega aparitia acestei meserii 
de casta scribilor, secretarii autoritatilor, considerati a constitui prima celula a birocratiei, în 
Orientul antic. 

În special, în perioada faraonilor egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori 
specializati în comunicarea scrisa. 

Problema confidentialitatii se punea, la vremea respectiva, numai pe cale orala, fiind extrem 
de rare persoanele care stiau sa citeasca. 

Asa se explica si practica unor autoritati de a taia limba scribilor, spre a se asigura de 
pastrarea secretului profesional. 



Termenul grammatikos, denumind în limba greaca si profesia de "secretar", poate fi 
considerat cel mai sugestiv, în ceea ce priveste posibilitatile asocierii acestei meserii cu începuturile 
scrierii.  

Treptat, prin trecerea de la un sistem economic la altul si prin evolutia mijloacelor de 
comunicatie, se contureaza alte coordonate functionale ale acestei profesii. 

In perioada feudalismului, o data cu schimbarile produse în sistemele de conducere prin 
aparitia anumitor grade de ierarhizare si, prin aparitia hârtiei ca suport informational, munca de 
secretariat capata contururile specializarii.   

 Astfel, persoana desemnata cu titlul de secretar, în Evul Mediu, se ocupa de corespondenta 
monarhului sau a unor înalti demnitari. Aceasta presupunea mentinerea în continuare, a sarcinilor 
initiale de caligrafiere a textelor, la care sau adaugat alte operatiuni de expediere dar si de evidenta a 
circulatiei documentelor scrise.  

In epoca moderna, o data cu patrunderea masinilor de scris mecanice în structurile 
administrative, imaginea secretarei se va asociata atât de profund cu acest mijloc de imprimare a 
textelor, încât activitatea sa se va confunda pâna în epoca contemporana, cu aceea de dactilograf. 

Trebuie sa precizam, însa, ca din punct de vedere istoric, aceasta meserie a apartinut 
barbatilor, pâna la începutul secolului XX, când au început sa fie promovate drepturile cetatenesti 
refuzate femeii secole de-a rândul. Nici Revolutia Franceza cu ideile ei luminoase nu a avut curajul 
sa lanseze femeia în viata administrativa, dar a declansat goana dupa o egalitate de sexe.  

În epoca contemporana, conform statisticilor, 95% din functiile de secretar sunt ocupate de 
femei, în special în tarile Europei Occidentale, ele dovedindu-se mai dotate decât barbatii în 
domeniul competentei sociale si al inteligentei emotionale. Se conturează, astfel, noi cerinte, privind 
practicarea acestei profesiuni. Managementul modern, cristalizat ca stiinta tot la începutul secolului 
XX, dezvoltă noi valori, privind resursele umane si resursele informationale, la aceasta aducându-si  
contributia stiinte precum sociologia, psihologia, ergonomia. 

Noile dimensiuni ale managementului au presupus, desigur, si reevaluarea auxiliarului sau 
de baza, secretariatul.  În spatele acestui curent ascensional se afla si dezvoltarea continua a 
tehnologiilor informationale si comunicationale care au revolutionat viata birourilor. Astazi, 
competentele secretariatului impun în egala masura, cunostinte, informatii si deprinderi cerute 
muncii traditionale secretariale la care se adauga altele noi: domeniul biroticii. Abordând, cerintele 
actuale ale acestei profesiuni, la modul general, putem enumera: stapânirea procedeelor de citire si 
scriere rapida; utilizarea calculatorului în editarea de texte si pentru baze de date; utilizarea 
celorlalte aparatelor de tratare a informatiei si comunicatie; cunoasterea principiilor de organizare a 
timpului si a documentelor; posedarea si si exercitarea a 1-2 limbi de circulatie internationala; 
cunostinte generale de statistica si contabilitate; abilitati de comportament în relatiile cu publicul si 
alti factori; Din aceasta perspectiva, activitatea secretariatelor devine tot mai complexa si 
specializata. Secretara este tot mai implicata în procesul de gândire fiind nevoita de multe ori sa 
preia parti din activitatile conducerii spre a le prelucra independent, sa gestioneze fluxuri de 
informatii si timpul managerilor, sa manevreze mijloace tehnice de tratare a informatiei si de 
comunicatie. 

Posibilitatile sale de degrevare a actiunilor managementului sunt nelimitate. 
Cu privire la perspectivele acestei profesii, în lumea occidentală s-au exprimat trei curente 

de opinie: 
a) într-o prima categorie se încadreaza cei care considera ca rolul secretarei este depasit si ca în 
viitor va disparea. Argumentele care se aduc în acest sens, privesc evolutia rolului calculatorului 
pentru activitatea fiecarui manager si de aici, ideea ca, în timp, calculatorul va ajunge sa suplineasca 
rolul secretarei; 
b) în a doua categorie pot fi încadrati cei care considera ca, dimpotriva, rolul secretarei este în 
continua crestere si ca nici calculatorul nici altceva nu va reusi s-o suplineasca; 
c) un al treilea curent, sustine ca, în perspectiva, secretara îsi va depasi statutul profesional actual, 
fiind tot mai implicata în activitati paraprofesionale în care competentele ei sa impuna cunostinte 
noi din alte domenii (economie, management, juridic), alaturi de cele traditionale. 



Privita din aceasta perspectiva, activitatea secretariatelor nu va mai fi exercitata de oricine si 
oricum. 

În tarile occidentale se experimenteaza si testeaza pentru viitor, secretariate pe domenii, 
echipe de secretariat pentru prestari de servicii birotice sau pentru lucru la distanta. 

Activitatea de secretariat se exercita în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, 
indiferent de domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe lânga 
un post de conducere, secretariatul efectueaza lucrari de natura administrativa, de rutina, pentru 
degrevarea titularului functiei în cauza. În echipa manager-secretara, o sarcina unica este finalizata 
prin contributia celor doua persoane. Astfel, managerul concepe un document, sau aplica o rezolutie 
pe o cerere. Secretariatul va prelua, în continuare, toate operatiunile ce tin de redactarea, stilizarea, 
distribuirea sau memorarea informatiilor prelucrate.                    

 Complexitatea procesului de munca, variaza în functie de dimensiunea si complexitatea 
structurii organizatorice, de stilul de management, de dotarea tehnica si nivelul de pregatire al 
secretariatului. 

Literatura de specialitate, privind managementul competitiv, considera ca utilizarea eficace a 
secretariatului, constituie o modalitate esentiala de amplificare a eficacitatii muncii manageriale. 

Un secretariat bine organizat si competent potenteaza munca managerului prin mai multe 
elemente: 

• degreveaza managerul de o serie de actiuni de rutina, pur administrative, contribuind, astfel, 
la utilizarea rationala a timpului de lucru de care el dispune; 

• creeaza conditiile preliminare pentru realizarea de catre manager a unor contacte operative si 
eficiente cu persoane din interiorul si exteriorul organizatiei; 

• asigura vehicularea corespunzatoare a informatiilor la nivelul conducerii firmei, cu 
deosebire în perimetrul esalonului superior al acesteia; 

• contribuie decisiv la organizarea rationala a activitatii managerilor de nivel superior din 
cadrul firmei (directori generali, directori executivi). 
Aceste elemente stau la baza principalelor functii ce revin secretariatului: 

• Functia de tratare a informatiilor; 
• Functia de documentare;  
• Functia de "filtru" si legatura în contactele conducerii; 
• Functia de asistare directa a managerului; 
• Functia de reprezentare. 

Notiunea de corespondenta include forma scrisa pe care o iau relatiile dintre doua sau mai 
multe persoane (de obicei sub forma unor scrisori). Dupa cum scrisorile se adreseaza unor persoane 
juridice, sau fizice, acestea alcatuiesc subiectul corespondentei oficiale sau private. 

Corespondenta oficiala cuprinde totalitatea scrisorilor si actelor, care circula între persoane 
juridice sau între o persoana fizica si o persoana juridica, în scopul stabilirii unor relatii între ele. 

Între o scrisoare si act exista urmatoarele deosebiri: 
• scrisoarea este o comunicare adresata în scris unei persoane; actul este o dovada scrisa prin 

care se constata un fapt, se reglementeaza o obligatie etc. 
• actul are titlu, scrisori purtatoare de titlu se întâlnesc mai rar; 
• actul are specificat în cuprinsul sau titularul în folosul caruia se face constatarea; 
• majoritatea actelor sunt tipizate; în cazul scrisorilor, tipizarea este rar întâlnita; 
• scrisorile sunt înregistrate în Registrul de intrare-iesire; actele au numere proprii de ordine, 

pe baza carora se tine evidenta emiterii si circulatiei lor (în Registrul de intrare-iesire sunt 
înregistrate scrisorile însotitoare ale actelor); 

• scrisorile pot fi redactate si semnate de orice functionar cu delegatie de corespondent; actele 
nu pot fi întocmite si semnate decât de functionari investiti printr-o dispozitie expresa a unui act 
normativ cu aceste drepturi; 

• actul circula de la autor la beneficiar însotit de o scrisoare; când nu se foloseste scrisoarea 
însotitoare, actul nu poate fi înmânat beneficiarului decât prin luare de semnatura; 



Sfera corespondentei oficiale este larga, ea cuprinzând probleme cu continut economic, juridic, 
administrativ, diplomatic etc. Distantele dintre partenerii de afaceri, problemele care apar, ulterior 
încheierii tranzactiilor, fac necesara comunicarea prin intermediul corespondentei oficiale. 

De remarcat ca predominant este continutul economic al scrisorilor oficiale ca urmare a unei 
economii diversificate si în continua dezvoltare. 

Importanta activitatii de corespondenta consta în faptul ca: 
• este un element de baza pentru stabilirea relatiilor între unitatile economice, între persoanele 

fizice si persoane juridice care sunt obligate sa-si rezolve anumite probleme în comun; 
• ofera posibilitatea consemnarii scriptice a unei activitati; 
• constituie un element de înregistrari contabile; 
• serveste ca proba în justitie; 
• permite, prin asamblarea scrisorilor ce privesc o anumita problema, constituirea unui ciclu 

de corespondenta ce oglindeste aparitia, modificarea sau stingerea unor relatii între persoane 
juridice sau între persoane fizice si persoane juridice. 

• devine o bogata sursa de documentare prin constituirea unui fond arhivistic redând stadiile 
evolutiei raporturilor economice, precum si ale evolutiei vocabularului din domenii diferite de 
activitate. 
 
 
  



 
556. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Alexandra Georgiana Poenaru 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț 
 
Clasa: a VIII-a  
Aria curriculară: Om și societate 
Disciplina: Cultură Civică 
Unitatea de învățare: Proprietatea 
Subiectul lecției: Proprietatea 
Tipul lecției: Recapitulare și evaluare 
Scopul lecției: de recapitulare și evaluare a cunoștințelor referitoare la proprietate și totodată de a 
dezvolta la elevi capacitatea de exprimare și gândire critică 
Durata: 50 minute 
Competențe generale 
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere 
şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 
2. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor 
grupuri 
Competențe specifice 
1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă 
4.2. Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept 
4.3. Manifestarea respectului faţă de proprietate 
Competențe derivate: 

• Definirea conceptelor de proprietate, economie de piață (O1) 
• Precizarea  formelor de proprietate (O2) 
• Explicarea succintă a  dreptului la proprietate (O3) 
• Menționarea situațiilor de încălcare a dreptului la proprietate(O4) 
• Evidențierea caracteristicilor unei economii de piață (O5) 

Metode: conversația examinatoare, dezbaterea, explicația, metoda cubului 
Mijloace de învățământ: fișe de lucru, manualul, cartoane colorate, baloane, cub 
Organizarea activității: activități frontale, individuale, grupe 
Material bibliografic : Manualul de « Cultură civică », clasa a VIII-a, Editura Sigma, Editura 
Humanitas, Editura Corint, Constituția României 
Locul de desfășurare : sala de clasă 
Pentru realizarea acestui proiect didactic am utilizat programa pentru cultura civică, clasa a VIII-a, 
aprobată prin Anexa nr.3 la ordinul Ministrului Educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009 

 
Momente
-le lecției 

 
C
d 

 
Conținut 

Strategia didactică Tim
p 

Evaluar
e 

Metode Mijloace Organizar
e 

 

Moment 
organiza 
toric 

 - notez absenţii; 
-stabilesc climatul socio-afectiv 
necesar desfăşurării lecţiei ; 
-anunț modul de desfășurare a 
lecției. 

Conver-
sația, 
 

Catalog,  
cub 

frontal 2 formativ 

Preciza-
rea 
conținut
u-lui 

 - materialul ce urmează a fi 
recapitulat presupune discutarea 
următoarelor conținuturi: 
-definiția proprietății, formele 

Explica-
ția 
 

Foi 
flipchart 

frontal 3 formativ 



proprietății, dreptul la proprietate, 
încălcarea dreptului la proprietate, 
evoluția formelor de proprietate, 
economia de piață și proprietatea, 
caracteristicile economiei de piață. 
Elevii vor fi împărțiți în șase echipe, 
își vor stabili un lider apoi vor alege 
câte un balon ce conține câte o 
sarcină specifică în acord cu metoda 
cubului. Elevii vor rezolva sarcinile 
apoi vor prezenta colegilor 
concluziile.  

Recapitu
-larea  
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ului 
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C
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
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C
4 

Proprietatea se definește prin 
asamblul bunurilor pe care le 
stăpânește o persoană, o familie sau 
o instituție; raportul social privind 
dreptul unei persoane, familii sau 
instituții asupra bunurilor. O 
peroană poate deveni proprietar prin 
donație, moștenire, cumpărare.  
Bunurile se pot afla în proprietate 
privată sau în proprietate publică. 
-Proprietatea privată sau particulară 
are un caracter personal. 
Proprietarul are control deplin 
asupra bunurilor pe care le posedă. 
Proprietatea publică presupune 
folosirea bunurilor în comun; o 
persoană care utilizează un bun aflat 
în proprietate publică nu poate 
interzice altora să îl întrebuințeze. 
-Drepturile pe care le au oamenii 
asupra bunurilor se numesc drepturi 
de proprietate.  Posesorul unui bun 
are puterea de a interzice altora să îl 
utilizeze. Proprietarii au drept de 
control asupra bunurilor pe care le 
posedă cât și drepturi asupra 
veniturilor pe care le aduce bunul 
respectiv.  
-Dreptul de proprietate este apărat 
de lege care pedepsește încălcarea 
lui. Astfel se întâmplă în caz de furt, 
tâlhărie sau abuz în administrarea 
unor bunuri. Bunurile furate sunt 
adeseori vândute. Pentru 
cumpărători există riscul ca bunurile 
să le fie confiscate spre a fi restituite 
proprietarilor de drept. 
-Constituția României prevede 
dreptul la proprietate, conform 
art.41 

Metoda 
cubului 

Baloane, 
foi 
colorate, 
cubul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupe 15 sumativ 
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-Economia de piață este definită 
drept sistemul economic în care 
deciziile privind alocarea resurselor 
existente sunt luate de producători și 
consumatori în funcție de interesele 
lor personale. 
-La baza economiei de piață se află 
proprietatea privată, care îi dă 
individului dreptul de a iniția 
afaceri, de a le organiza după cum 
crede că este mai bine, de a angaja 
lucrători care să folosească bunurile 
sale în activități economice și de a-
și însuși câștigul realizat. 
-Caracteristicile unei economii de 
piață: proprietatea privată, libera 
inițiativă, motivația economică, 
concurența, piața și prețurile libere, 
rolul limitat al statului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare 
scrisă 

 După realizarea sarcinilor elevii vor 
primi un test de evaluare. 

Explicația teste Indivi-dual 20 sumativ 

Aprecie-
rea 
rezultate-
lor 

 Profesorul corectează câteva teste și 
face câteva aprecieri generale. 

Conver-
sația 

Foi 
flipchart  

frontal 10 formativ 

 
Fișă de lucru – Metoda cubului 
1. Descrie în ce constă dreptul de proprietate 
2. Compară proprietatea privată cu cea publică 
3. Asociază ideea de proprietate și economia de piață 
4. Analizează caracteristicile economiei de piață 
5. Aplică cuvintele corespunzătoare în text: protecție, societățile primitive, dreptatea, comunității,  
oameni, evul mediu,  proprietari, grecii 
În decursul timpului formele de proprietate s-au modificat. În ..................., oamenii foloseau în 
comun pământul, uneltele și animalele. Acestea erau proprietatea .................. . Bunurile necesare 
existenței erau împărțite în mod egal. În Antichitate, ......................și romanii puteau stăpâni nu 
numai bunuri ci și .................. . Sclavii munceau în gospodărie, la câmp, în ateliere. Ei nu aveau 
nimic al lor, nici măcar propria persoană. În ........................, seniorii, ..................................de 
pământuri, primeau de la supușii lor produse, servicii și bani în schimbul ................................în fața 
unor atacuri războinice. Ei făceau legea pe domeniul pe care îl stăpâneau și împărțeau....................... 
.  În capitalism, proprietarul poate decide dacă utilajele pe care le-a cumpărat vor fi utilizate într-o 
activitate sau alta, de o persoană sau alta.  
6. Argumentează de ce este necesar ca proprietatea să fie apărată de lege.  
 
TEST 
1. Completați spațiile libere din enunțurile de mai jos cu termenii potriviți: (1punct, 0.25x4) 
1. Posesorul unei suprafețe de pământ de numește.......................... 
2. El a dobândit calitatea de ..................prin ................. , ..................sau ........................... . 
3. Proprietatea poate izvorâ din ......................................... . 
4.Atributele proprietății sunt: 
1..............................2............................3....................................4.......................... 



2. Dreptul de proprietate presupune și o serie de responsabilități ale proprietarului. Asociați 
fiecăruia din drepturile de mai jos câte o responsabilitate: (1.5 puncte, 0.50x3) 
1. dreptul de a poseda o mașină ..................................................... 
2. dreptul de a te juca la calculatorul propriu.................................................. 
3. dreptul de a decide dacă vei tăia pădurea de salcâmi primită 
moștenire................................................................. 
3. Menționează dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false prin încercuirea variantei 
corecte: (1 punct, 0.25x4) 
1. În România, tranziția spre economia de piață a presupus ca primă măsură reconstituirea dreptului 
e proprietate. A/F 
2. Drepturile pe care le au oamenii asupra bunurilor se numesc drepturi de proprietate. A/F 
3. Proprietatea nu este apărată de lege. A/F 
4. Proprietarii nu au drept de control asupra bunurilor pe care el poseda și nici asupra veniturilor pe 
care le aduce bunul respectiv. A/F 
4. Alegeți varianta corectă: (0.50 puncte, 0.25x2) 
1. Încălcarea dreptului de proprietate se poate realiza prin: 
a. furt      b. dispoziție            c. uzufructul           d. posesiune 
2.Caracteristica economiei de piață care limitează puterea vânzătorilor și a cumpărătorilor și 
împiedică abuzurile, se numește: 
a. libera inițiativă     b. concurența     c. motivația economică     d. tranzacție 
5. Menționează 3 caracteristici ale economiei de piață (1.5 puncte, 0.50x3) 
1.........................................2..........................................3.............................................. 
6. Realizează câte o propoziție cu fiecare dintre următoarele cuvinte:  dreptul de proprietate, 
proprietatea, proprietate publică (1.5 puncte, 0.50x3) 
 
7. Un proverb foarte cunoscut este „Prietenul la nevoie se cunoaște”. Să presupunem că unul 
dintre prietenii voștri are o firmă de publicitate și se află într-o situație dificilă întrucât o firmă 
concurentă i-a atras majoritatea clienților prin practicarea unor tarife mai mici. Încercați să vă 
ajutați prietenul sugerându-i cel puțin trei  idei care l-ar ajuta să-și recâștige clienții și să câștige 
în competiția cu cealaltă firmă. (2  puncte) 
 
 

557. ARTĂ PRIN MIŞCARE 
 

Prof.Furcoi Mădălina- Adnana 
Școala Gimnazială “Ștefan Ciobotărașu”, Lipovăț 

 
Într-o lume tot mai izolată, mai putin dispusă pentru socializare, educaţia si-a multiplicat 

necontenit formele de organizare. Proiectele educaţionale reprezintă o alternativă prin care 
educaţia se poate realize într-un mod plăcut şi, în acelaşi timp, eficient. Activităţile sportive, dar şi 
cele cultural-artistice sunt, de obicei, apreciate de către elevi şi se constată o implicare intensă a 
acestora în desfăşurarea propriu-zisă.  Este necesar ca școala să se afle în dialog autentic și 
permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punți de legătură între nevoile educaționale și 
perspectivele de dezvoltare economică. 

 



La nivelul cel mai înalt, sportul dă copilului șansa de a trăi şi achiziţiona o serie de 
rezultate pozitive, cum ar fi gestionarea contextului concurențial, a provocărilor, a interacţiunilor 
și a competențelor sociale, îmbunătăţirea abilităţilor personale şi dezvoltarea fizică. Într-un mediu 
sigur şi pozitiv, abilităţile şi competenţa copilului se manifestă în mod adecvat în acord cu 
provocările pe care le oferă disciplina sportivă. De asemenea, sportul asigură învăţarea şi 
respectarea normelor comune de comportament, regulamentul unei discipline sau competiții dând 
posibilitatea copiilor să asimileze informații despre responsabilităţile unui individ şi ale membrilor 
grupului sau echipei din care fac parte.  
           Scopul derularii activitatilor sportive propuse in cadrul proiectului este   de a dezvolta 
dragostea pentru mişcare in vederea fortificarii organismului si întăririi sănătăţii, dezvoltarea 
trăsăturilor pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play 
într-o competiţie sportivă.  Elevii din cele două şcoli implicaţi în proiect vor desfăşura împreună 
activităţi sportive care îi vor modela şi îi vor apropia. 
          Activităţile de modelare a lutului FIMO în vederea obţinerii de mărţişoare,broșe,cercei si 
inele pentru organizarea expoziţiei cu vânzare reprezintă şi o ocazie prin care relaţiile de 
colaborare între elevii din cele două şcoli partenere se vor consolida.  
 

 
În acest context, colaborarea dintre elevii, cadrele didactice și părinții  școlii nu este un proces 
spontan,ci unul minuțios gândit și eliberat, ce presupune o activitate 
organizată,susținută,conștientă,îndreptată spre problemele educative ale tinerii generații. În cadrul 
acestei perspective inedite,parteneriatul educațional este o prioritate a strategiilor orientate către 
dezvoltarea educației românești. 
 

 
 
 
 
 



Modelăm lut fimo 

 
 
Cercei 

 
 
Mărțișoare și brose 

 
 
Inele 

 
 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional „Artă prin mişcare” ţintim 
dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de educaţie fizică şi sport, crearea de legături trainice între 
elevi ce aparţin unor şcoli diferite, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi, mai important, 
implicarea activă desfăşurarea fiecărei etape. 
  



 
558. PROIECTUL 

„URMĂTORUL  PAS, LICEUL” 
ÎN DOMENIUL ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE 

 
Profesor: Nicolae Mateș 
Profesor: Emilia Vințan 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 
     ● ARGUMENT 
 
          Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial elevul trebuie să facă prima opţiune care-i va marca 
puternic drumul în viaţă, cadrul didactic va trebui să fie în măsură să realizeze o apreciere 
prospectivă a aptitudinilor, capacităţilor de care dispune acesta. Elevii trebuie ajutaţi să-şi cunoască 
posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele profilului liceului pe care vor să-l urmeze  în 
continuare  şi la solicitările profesionale  pentru care urmează să se pregătească. Şcoala trebuie să 
asigure informaţii referitoare la profilele fiecărei unităţi  şcolare spre care se pot îndrepta şi la 
solicitările profesionale legate de un domeniu sau altul de activitate. 
Orientarea şcolară şi profesională a elevilor se realizează nu numai în cadrul orelor de dirigenţie şi 
în cadrul activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de curs. În cadrul 
predării fiecărui  obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale ale orientării 
profesionale: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor; informarea elevilor în legătură cu 
instituţiile şcolare şi profesionale spre care se pot îndrepta după absolvire; educarea intereselor cu 
direcţionare profesională net exprimată.        
 

• SCOPUL PROIECTULUI 
1. Asigurarea educaţiei şi formării profesionale de calitate; 
2. Continuarea studiilor după absolvire în nivelul superior; 

 
● OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 *Autocunoaşterea si descoperirea personalităţii; 
*Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială; 
* Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană  
*Dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării; 
*Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.     
    
● PARTICIPANŢI:  - elevii claselor a VIII – a; 
                      - diriginţi; 
                      - părinţi; 
                      - cadre didactice; 
                      - parteneri educaţionali.  
  
● DURATA: Anul şcolar 2016-2017 
 
● GRUP ŢINTĂ:  
direct: elevii claselor a VIII- a A, B, C 
indirect: părinţii acestora 
 
● PARTENERI  EDUCAŢIONALI:   
- reprezentanţi ai comunităţii locale; 
- reprezentanţi ai unor meserii; 
- părinţii elevilor; 
- cadre didactice de la licee.             



 
 ● MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:     
- referate;  
- broşuri; 
- pliante; 
- afişe; 
- articole din ziare; 
- reţeaua şcolara din Deva; 
- chestionare. 
 
 
ECHIPA DE  PROIECT:  
-Prof. Nicolae Mateş 
-Prof. Emilia Vințan 
 
 
 ● EVALUAREA PROIECTULUI 
                                                               

Produse ale 
activităţilor 

Metode de 
evaluare Rezultate calitative Obstacole 

 Chestionare 
 Planşa cu tema: 
„Profesiile 
mileniului III” 
 Schema „Legi, 
principii şi reguli ale 
învăţării eficiente” 
 Vizite la liceele 
din oraş 

 Observare directă, 
 Procese verbale 
 Discuţii cu părinţii 

 Decizia definitivă a 
elevilor cu privire la liceul 
pe care vor să-l urmeze 
 Realizarea acordului 
formal între opţiunile 
şcolare ale elevilor şi 
dorinţa părinţilor 
 

 Dezinteresul unor 
părinţi 
 Dezinteresul unor 
cadre didactice 
 Situaţiile familiale ale 
unor elevi 
 Neadaptarea în 
colectiv a unor elevi 

 
 
     
● MOD DE REALIZARE : 
                       

Perioad
a 

 
ACTIVITATEA 

Colaboratori Locul de 
desfășura
re 

Sept. Şedinţă cu părinţii şi elevii claselor a VIII-a, în care se discută 
problemele organizatorice si se prezintă planul de activităţi 
pentru anul şcolar 2017-2018. Au loc discuţii cu profesorii care 
predau la clasă; 

Părinţi, elevi, 
profesorii care 
predau la 
clasă, 
diriginte. 

Sala de 
clasă 

Aplicare de chestionare pe tema orientării şcolare şi profesionale 
a elevilor clasei a VIII-a; 

Diriginţi, 
elevi. 

Sala de 
clasă 

Aplicare de chestionare părinţilor în care să-şi prezinte acordul 
sau dezacordul cu privire la opţiunile copiilor lor; 

Părinţii,  
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

Oct. ,,Ştiu să mă prezint? Completarea unui C.V.  şi redactarea unei 
scrisori de intenţie (accept) în învăţământul liceal; 

Elevi, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

 
Nov. Întâlnire cu părinţii şi elevii claselor a VIII-a  pe tema: 

,,Prelucrarea regulamentului şi metodolgiei  admiterii în anul 
şcolar 2017-2018”; 

Părinţii, elevi 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 



Completarea opţiunilor pentru continuarea studiilor după 
absolvirea ciclului gimnazial; 

Elevi, diriginţi. Sala de 
clasă 

 
Ian. 

Întâlnire  cu părinţii pe tema: „Relaţia părinţi-copii în perioada  
actuală”(chestionar); 

Părinţii, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

Test de personalitate; Elevi, diriginţi. Cabinet 
AEL 

Prezentarea: filierelor, profilelor, specializărilor din cadrul 
liceelor; 

Părinţii, 
elevii, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

 
 
 
Feb. 

Şedinţă cu părinţii şi elevii claselor a VIII-a,  în care se discută 
situaţia la învăţătură a elevilor; 
 

Părinţii, elevi, 
cadre 
didactice, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

,,Modalităţi de eficientizare a pregătirii elevilor pentru admiterea 
la liceu (referat-dezbatere); 

Părinţii, elevi, 
cadre 
didactice, 
diriginţi. 

 

Mart. Întâlnire cu părinţii şi elevii claselor a VIII-a, pe tema: „Discuţii 
pe marginea orientării şcolare şi profesionale a elevilor”; 

Părinţii, elevi, 
cadre 
didactice, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

Apr. 
 
 
 
 

Completarea opţiunilor pentru continuarea studiilor după 
absolvirea ciclului gimnazial; 

Elevi. Sala de 
clasă 

,,Domenii profesionale, planificarea carierei (lecţie 
demonstrativă); 

Elevi, părinţi, 
diriginţi. 

Cabinet 
AEL 

           
Mai 

Întâlnire cu părinţii pe tema: „Părinţi şi profesori în faţa 
catalogului”; 

Părinţii,  
cadre 
didadctice. 

Sala de 
clasă 

Prezentarea reţelei şcolare; Părinţii, elevii, 
cadre 
didactice, 
diriginţi. 

Sala de 
clasă 

„Săptămâna porţilor deschise” (vizitarea liceelor din Deva); Părinţii, elevii, 
cadre 
didactice, 
diriginţi. 

Liceele din 
Deva 

Iunie 1. Informarea părinţilor şi elevilor clasei a VIII-a cu privire la 
completarea corectă a fişelor cu opţiuni şcolare a elevilor; 
2. Cursul festiv de absolvire; 

Elevi, părinţi, 
diriginţi, 
directori, 
profesori. 

Sala de 
clasă 
 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Dr. Mihai Jigău - ”Ghid Consiliere și orientare”, București, 2000; 
Baban A. - Consiliere educațională - ghid metodologic, Imprimeria ”Ardealul” Cluj, 2001. 
 
  



 
559. PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL DE VOLUNTARIAT 

„UN ZÂMBET PE CHIPUL LOR” 
EDIȚIA I 
2016-2017 

 profesor Socol Valeriu 
                                                                                   Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu” 
 
 REZUMATUL PROIECTULUI  
   La acest proiect s-a estimat participarea unui numar de 150 de elevi din învățământul 
primar, gimnazial și liceal. Beneficiarii direcți ai acestui proiect au fost elevii din învațământul 
primar, gimnazial și liceal, cadrele didactice implicate în realizarea proiectului, iar beneficiarii 
indirecți au fos părinții elevilor cât și familiile nevoiașe.Activitățile propuse pentru proiectul „Un 
zâmbet pe chipul lor” în ordinea desfășurării lor au fost: ,,Să dăruim de Crăciun și vizită la căminul 
de bătrâni din orașul Roznov. Partenerii implicați în organizarea acestui proiect au fos Primăria 
orașului Roznov, Căminul de bătrâni Roznov, Protopopiatul orașului Roznov și cadrele didactice 
din Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu’’ din orașul Roznov. 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
  Argument  
      Organizarea activităților de voluntariat  la nivelul comunității locale, este unul din cele mai 
indicate mijloace de popularizare a activităților de caritate în rândul elevilor.  Unitatea noastră  de 
învățământ încurajează desfășurarea unor astfel de acțiuni, deoarece acestea sunt și un mijloc de 
culturalizare temeinica în diverse domenii ale cunoașterii. Relațiile interumane, cunoștințele și 
prieteniile capătă avânt în aceste activități luând amploare și uneori pot dura toată viața. 
Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 
comunitate, de binele făcut aproapelui, astfel persoanele pot să îşi exercite drepturile şi 
responsabilităţile de membri ai comunităţii lor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite 
culturi. Scopul proiectului este de a forma copiii şi adolescenţii din Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset 
Roznovanu” din orașul Roznov, în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme 
sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.  
   Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor şi în care copiii şi tinerii, cu sprijinul 
dascălilor joacă rolul principal, pune bazele unor activităţi de continuitate în plan local şi a unor 
proiecte de lungă durată, care se adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu 
doar simptomelor, îşi propune să crească impactul şi să întărească pe cât posibil comunitatea şi 
chiar să influenţeze politicile şi practicile sociale în plan local. Noul proiect a avut la bază 
experienţa deosebit de preţioasă pe care liceul nostru o posedă graţie numeroaselor activităţi de 
voluntariat desfăşurate în anii anteriori de către profesori şi elevii lor. 

Obiectivele generale ale proiectului 
- cultivarea şi exersarea competenţelor de leadership; 
- înţelegerea problemelor sociale, culturale, educaţionale etc. din societatea în care trăiesc; 
- cultivarea sentimentului de a fi util; 
- realizarea de contacte utile, necesare ulterior în propria carieră; 
- gestionarea de calitate a timpului liber. 

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  
- responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 
educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie; 
- formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat; 
- dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin 
care se acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor; 
- cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală; 
- alcătuirea unui club al voluntarilor care să îşi perpetueze activitatea pe termen lung (chiar şi în 
calitate de absolvenţi, tinerii vor fi încurajaţi să activeze în cadrul clubului); 



Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari. 
   Acest proiect s-a adresat elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal care și-au manifestat 
interesul de a participa la acest proiect, cadrele didactice implicate în organizarea activităților 
propuse spre realizare. Ca beneficiari indirecti menționăm părinții elevilor, persoanele nevoiașe din 
orașul Roznov. 

Durata proiectului  
Prima ediție a proiectului „Un zâmbet pe chipul lor” s-a desfășrat începând cu data de 14. 

12.2016  și s-a finalizat în data de 13.04. 2017.  
Modalităţi de  monitorizare şi evaluare: realizarea unor materiale power-point  cu activitățile   

desfășurate în cadrul proiectului și publicarea lor pe site-ul Liceului Tehnologic ,,Gh.Ruset 
Roznovanu”  și în mass-media locală. 

Descrierea activităţilor 
Activitatea nr.1 
- Titlul activităţii: ,,Să dăruim de Crăciun”; 
- Data desfasurarii: 14.12.2016; 
- Locul desfăşurării: oraș Roznov 
- Participanţi: elevii din clasele I-XII, cadre didactice și familiile nevoiașe din orașul Roznov; 
- Responsabil: profesor coordonator proiect Socol Valeriu și profesorii parteneri în proiect; 
- Beneficiari: elevii și cadrele didactice implicate în proiect; 
  Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea unui album cu fotografii.  
Activitatea nr.2 
- Titlul activității-Vizită la Căminul de bătrâni din orașul Roznov și Protopopiatul Roznov 
- Data desfășurării:13.04.2017; 
- Locul desfășurării-căminul de bătrâni Roznov; 
- Participanţi: elevii claselor V-XII, cadre didactice și bătrânii din Căminul cu persoane vârstnice; 
- Parteneri: Primaria orașului Roznov, Căminul de bătrâni din Roznov, Protopopiarul Roznov; 
- Responsabil: profesor Socol Valeriu și profesorii parteneri în proiect; 
- Beneficiari: elevii și cadrele didactice implicate în proiect; 
- Modalităţi de monitorizare şi evaluare: toate activitățile vor fi filmate, se vor realiza materiale 
power-point ulterior fiind publicate pe site-ul Liceului Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu” Roznov. 

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
Prin implementarea acestui proiect sa urmărit antrenarea unui numar cât mai mare de elevi 

în activități de voluntariat, ameliorarea unor probleme ale comunităţii, cultivarea sentimentului de a 
fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit. Pentru profesorii implicaţi s-a urmărit 
conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale, implicarea în organizarea şi 
derularea unor activităţi cu caracter non-formal, posibilitatea dezvoltării personale în spiritul 
valorilor europene ale educaţiei. 

Pentru partenerii implicaţi în proiect s-a avut în vedere posibilitatea de a se implica activ în 
crearea unui cadru moral şi educaţional necesar dezvoltării şi formării elevilor, conştientizarea 
rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
Toate activitățile au fost fotografiate, realizându-se materiale power- point care au fost 

publicate pe site-ul Liceului Tehnologic ,, Gh. Ruset Roznovanu” Roznov  precum și realizarea 
unui portofoliu care a cuprins toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului. 

Evaluarea cantitativă-numărul de elevi și cadre didacice care au implementat proiectul, date 
statistice cu privire la nevoile familiilor nevoiașe. 

Evaluarea calitativă-dezvoltarea motivației și sensibilizării prin activitațile realizate, gradul 
de implicare a elevilor în derularea proiectului, stimularea interesului pentru activitatea în grup. 

Evaluarea internă- la nivelul școlii, coordonatorul de proiect. 
Evaluarea externă-inspectori școlari pentru educație formală și nonformală. 

  



 
560. LESSON  PLAN 

 
Prof. Pleșu Mariana 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, Slobozia/ Ialomița 
Grade:5th 
Level: Bigginers 
Lesson: Six of a kind  
Time: 50 minutes 
 
Description of the class: 
      The students in this class are boys and girls between the ages of 10-11. 
      The class is heterogeneous, consisting of weaker students as well as better ones 
Recent work: 

• The students have been practicing vocabulary related to physical description 
• They have worked on improving their reading skills 

Lesson’s aims: 
• To revise vocabulary related to family members 
• To improve listening and speaking skills 

Operational objectives: 
     By the end of the lesson the students should be able to: 

1. Solve a crossword related to family members 
2. Listen to an interview for general understanding 
3. Listen to an interview for specific information 
4. Ask and answer in order to find their families 
5. To introduce their family to the other students 

Aids: worksheets, flipchart, cassette player, role cards, post-it-uri 
 
Activity 1: Warm-up game: Unchained words 
Aim: to help students feel relaxed  and enjoy themselves 
Procedure: 
The teacher tells the students they are going to play a word game and explains the   
rules and then demonstrates it with one of the students in the class. A student is invited  
to say a word, and the following student has to say another word beginning with the  
ending letter. The student who makes a mistake or is not able to come up with a word 
is eliminated from the game. The game goes on until most of the students are  
eliminated. 
      Interaction: GrW    Timing: 5 mins 
Activity 2 
Aim: to revise family relationship using the genitive apostrophe 
Procedure: 
 The students are offered a crossword related to family relationship which they have to  
solve working in pairs. The teacher asks them to exchange their crossword with another 
pair whose work they have to check and correct if necessary. In order to check their  
answersthe teacher asks different students to read the clues and the answer . 
      Interaction: PairW         Timing: 10 minutes 
Activity3 
Aim: to listen to an interview  for general understanding 
Procedure: 
 The teacher tells the students they are going to listen to an interview and they have to 
 choose the correct  answer in order to say what the topic of the interview is. One student  
is invited to read his answer while the rest of the class check their work. 



(Worksheet, exercise I) 
       Interaction: IndW              Timing: 5mins 
Activity 4 
Aim: to listen to an interview for specific information 
Procedure: 
 The students are asked to read thequestions, listen to the tape and answer the  
questions. If necessary, the tape is played twice so that the students can complete the  
task. The exercise is checked in pair and then with the whole class. 
(Worksheet, exercise II) 
                                                           Interaction:IndW/ PairW     Timing: 10mins 
Activity 5: Game– The Four Families Game 
Aim:to have students ask and answer in order to find their new families 
Procedure: 
 The teacher gives out the students some cards she has prepared  in advance and allows  
a little time for them to familiarize themselves with the details on the cards. She asks the 
students not to show their cards to the other students. Then she explains them that the   
object of the game is for everyone to find the other members of their family. To do this  
they must move around the classroom, asking questions to identify the other members 
of the family.  
The teacher demonstrates to the class what they are supposed to do. 
Once the game is over the teacher asks some pairs to act out their dialogue. 
Interaction: Pairw&GrW    Timing: 15 mins 
Anticipated problems: 
 In case the students finish their game earlier than planned, the teacher ask the students  
 to choose a representative of the group who will introduce the members of the new  
family to the rest of the class. 
Throughout the lesson the teacher will encourage the students, monitor and help them  
so that they can complete the given task(s). 
 
Homework and assessment                                                                                 Timing: 5 mins 
The teacherassigns the homework for the next English class, which is to write a short  
text about a member of their family.( name, age, occupation, physical description, likes  
and dislikes). 
She thanks all the students for their activity, congratulates the most active ones and  
marks the better ones. 
The teacher invites the students to draw a smiling face on the post-it if they enjoyed the  
activities or a sad on  if they didn’t like it, and stick them on the table.  
 
  



 
561. BODY 

 
Manole Elena, 

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 
 
 

1. Read the text and then choose YES/NO: 
This is Belle. She is a kind and beautiful  girl. She is tall and thin. She has got 
long, brown hair. Her eyes are brown and her nose is small. Her mouth is small, 
too. She is wearing a beautiful long, yellow dress. She is lovely. 
1. This is Snow White.                                          Yes/No 
2. Belle’s hair is  long and black.                          Yes/No 
3. Belle  is a pretty  girl.                                         Yes/No            
4. Her eyes are green and her nose is small.          Yes/No 
                         5. Belle’s dress is wonderful.                                 Yes/No                                                                                                            
2. Underline the correct form 
 1. I have one/two eyes. 
2. Giraffes have  short/ long legs.                                 
3. You are/have a small mouth.                                       
4. Monkeys have long/short legs.                                               

5. I am Pinocchio, I have a short, long nose. 
6. I am Bambi, I have a big/small head.                 
7. I am Elsa, I have brown/blonde hair. 
8. I am Elsa’s sister, I have  black/blue eyes. 
9.I am Rapunzel I have short/long hair. 
10. I am Dumbo, I have a long/short . 
 
3. Describe your favourite character and then draw  it: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

4. This is  TOOTHY. It is a funny and friendly monster. Can you describe it? 
______________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 



4. Read and match:  

 
 
I have two eyes, two long ears, and short hair. 
I don’t have a body but I have two big feet. 
 
I have a very big mouth, a long tongue and many teeth. I also have two feet. 
 
I have a big mouth with thick lips. I have five eyes, a long body and a tail. 
 
I have one eye, two short ears and a big mouth. I have two hands, two legs and six toes. 
 
 

562. PROIECTUL EDUCAŢIONAL „ALEGE SĂ CREŞTI SĂNĂTOS!” 
 

Prof.  Anghel Gabriela, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Vaslui 
 

În contextul învăţământului actual, când în şcoală nu doar se transmite informaţie, ci trebuie 
să se formeze la elevi capacitatea să opereze cu aceasta, să poată acţiona adecvat în diverse situaţii, 
o schimbare de optică, de strategii şi practici educaţionale devine condiţie esenţială în asigurarea 
calităţii în educaţie. 

O modalitate eficientă de abordare a educaţiei o reprezintă şi proiectele educaționale ce 
determină creșterea motivației elevilor pentru cunoaştere şi învățare, posibilitatea cercetării și 
investigării  realității înconjurătoare,  îmbunătățirea colaborării  și comunicării dintre ei. 

Alege să creşti sănătos!, este un astfel de proiect din domeniul educaţiei pentru sănătate care 
a avut în vedere formarea comportamentului responsabil faţă de propria persoană şi faţă de cei din 
jur, prin stimularea motivaţiei pentru menţinerea sănătăţii organismului şi derularea de acţiuni de 
conștientizare a importanţei unui stil de viaţă sănătos.  

Perioada de implementare a proiectului a fost: noiembrie 2016-iunie 2017, cu elevi din clasa 
a VII-a, de la Şcoala Gimnazială „M. Eminescu”, sat Laza, având ca parteneri: Asociaţia Serviciilor 
Sociale Crasna, Cabinetul Medical Individual Laza, Biblioteca din Comuna Laza, Primăria Laza. 
Alături de dimensiunea educativă, proiectul s-a axat şi pe dimensiunea participativă,  formând elevi-
promotori ai unui stil de viaţă sănătos, printr-o gamă variată de activităţi formale, non-formale şi 
informale cu caracter practic, interactiv şi sesiuni informative privind sănătatea, activităţi practice, 
interactive, ducând astfel la schimbarea comportamentului.. 

În acelaşi timp a fost şi o modalitate de prezentare a unui exemplu de bună practică la nivel 
local, contribuind la crearea unei culturi responsabile, pro-active, participative, o cultură civică şi 
educaţie pentru sănătate în beneficiul dezvoltării personale şi profesionale a beneficiarilor direcţi şi 
indirecţi. 

De asemenea, acest proiect a apărut şi din dorinţa de a implica elevii în activităţi 
extraşcolare legate de probleme de sănătate, pornind de la cele mai banale acte pe care aceştia le fac 
zilnic, până la adoptarea unui stil de viaţă sănătos. Spiritul civic slab dezvoltat, neimplicarea 
elevilor în cunoaşterea unor reguli minime obligatorii de menţinere a sănătăţii organismului, atât în 
cadrul şcolii, cât şi în afara ei, au fost  motivele în plus care au stat la baza implementării acestui 
proiect în şcoală. 



Obiectivul general a constat în formarea comportamentului responsabil faţă de propria 
persoană şi faţă de cei din jur, prin stimularea motivaţiei pentru menţinerea sănătăţii organismului şi 
derularea de acţiuni de conștientizare a importanţei unui stil de viaţă sănătos.  
Activitățile incluse în proiect au fost: Lansarea proiectului (noiembrie); Cunosc şi respect regulile 
de igienă (decembrie), Alimentaţia – factor important pentru sănătatea organismului (februarie), 
Frumusețile și pericolele adolescenței (martie), Primul ajutor în caz de urgenţă (aprilie), Sănătatea 
prin sport (mai), Educaţie pentru sănătate-educaţie pentru viaţă (evaluare finală-concurs judeţean). 
În cadrul acestor activităţi au fost incluse prezentări de informaţii privind reguli de igienă personală, 
a spaţiului şcolar/colectivităţilor, igiena mediului, despre alimentaţie ca factor important pentru 
sănătatea organismului, frumuseţile adolescenţei şi pericolele care pot apărea în timpul acestei 
perioade, cum ar fi sarcinile nedorite, tehnici de acordare a primului ajutor în caz de: hemoragie, 
fracturi, leşin, stop cardio-respirator, despre sport ca factor important privind menţinerea sănătăţii .  

De asemenea, prin aceste activităţi din elevii au avut posibilitatea de a-şi manifesta 
creativitatea şi de a participa la activități practice de acordare a primului ajutor, de a participa la 
competiţii sportive pe echipe şi individuale, aplicând astfel  cunoștințele teoretice în practică, iar 
prin organizarea concursului local „Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă” au posibilitatea 
să se dueleze între ei în cunoștințe despre sănătate.  

Desfășurarea activităților au avut ca rezultat creșterea eficienței educației pentru sănătate, 
formarea la elevi a unor deprinderi şi atitudini referitoare la prevenirea îmbolnăvirii organismului, a 
unor comportamente sănătoase pe termen scurt şi pe termen lung. 
În plus, implementarea acestui proiect educațional a contribuit la  dezvoltarea personală a elevilor, 
prin informarea, antrenarea, asistarea și monitorizarea achiziționării unor competențe de 
comunicare, dezvoltare personală, lucru în echipă, motivarea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 
IMAGINI DE LA DERULAREA PROIECTULUI 

  

   

   



563. PROIECT JUDEŢEAN  DE EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT 
PROIECTE CARITABILE ”DIFERIȚI, DAR UNIȚI” 

 
prof. Gîtlan Maria 

prof. Gîtlan Dănică 
Clubul Copiilor Tg. Neamţ, Tg. Neamţ, Jud. Neamţ 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ 
 
CLUBUL COPIILOR TG. NEAMŢ 
 
 
 
 
 

ORGANIZEAZĂ 
PROIECTUL  JUDEŢEAN 

 
DIFERIȚI,  DAR  UNIȚI 

 
 
 
 
 
 
„Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor. “  
                                                                                                    (Joohn Fitzgerald Kennedy) 
 
                    DOMENIUL  EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT,      
            PROIECTE CARITABILE 
 
Ediţia  a-III-a 
ianuarie-decembrie 2018 
Coordonator proiect: prof. Gîtlan Maria, Clubul Copiilor Tg. Neamț 
Echipa de proiect:  
 

1. director prof. Sauciuc Dana 
2. prof. Gîtlan Dănică, Clubul Copiilor Tg. Neamț; 
3. prof. Gavriloaia Daniela, Clubul Copiilor Tg. Neamț; 
4. șef complex Asaftei Claudiu,  Complex de Servicii  Ozana Tg. Neamț; 
5. prof. Istrate Mariana,   prof. Bogos Ana, Prof. Oltianu Lucia,  prof. Dănilă Mariana, prof. 

Ciudin Brânduşa,  C.S.E.I. Tg. Neamț; 
6. prof. Petrariu Elena, Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac Nicolau” Vînători; 
7. ed. Petruț Iuliana, Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i Piatra Neamț 
8. ing. Ciubotaru Tincuţa, Fundaţia Filantropică Omenia Tg. Neamţ 
9. prof. Costan Iulia şi prof. Drăghiceanu Daniela, Palatul Copiilor Piatra Neamţ 

 
  



 
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 
B.1. Titlul proiectului: PROIECT JUDEŢEAN  DE EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT,     
   PROIECTE CARITABILE ”DIFERIȚI, DAR UNIȚI” 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: proiect educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile. 
 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:    
- Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 
B4: Ediţia nr. III 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activitățiilor: Complex de Servicii  Ozana Tg. Neamț,     
     ianuarie-decembriei 2018 
B6: Număr participanţi la proiect: 50 elevi, 10 cadre didactice, 1 preşedinte fundaţie, 1 șef centru. 
B7: Bugetul proiectului: 
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 
100 - 100 
 
B8: Proiectul este cu participare:    Xdirectă  
 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 50 elevi, 10 cadre didactice,1 
preşedinte fundaţie , 1 şef centru; 

b. Beneficiari direcți: elevi de la Complex de Servicii  Ozana Tg. Neamț, Fundația WKMS 
– Să-i ajutăm iubindu-i Piatra Neamț, C.S.E.I. Tg. Neamț, Clubul Copiilor Tg. Neamţ; 

 Beneficiari indirecți: colegii elevilor implicați în proiect; familiile elevilor implicați în 
proiect; 
voluntari, cadrele didactice din club, Complex de Servicii  Ozana Tg. Neamț; comunitatea locală. 

c. Activităţi propuse în ordinea în care se vor desfăşura: 
  
       c.1. ianuarie: - constituirea unei baze de date cu profesorii voluntari participanți la proiect; 
                           - formarea grupului țintă; 
       c.2. februarie: - confecţionarea de felicitări şi mărţişoare cu scopul de a obţine fonduri pentru  
                               copii din centrul de zi de Fundaţia Filantropica Omenia Tg. Neamţ  
       c.3. martie:- expoziție de felicitări şi mărţişoare cu vânzare la Fundaţia Filantropica Omenia 
Tg.  
                            Neamţ 
        c.4.aprilie: - Sărbătorile pascale la români – Sărbătorile pascale la români –expoziție de 
felicitări  
                           şi ornamente cu vânzare la Fundaţia Filantropica Omenia-Tg. Neamţ                           
       c.5.mai: pregătire spectacol şi expoziţie dedicate  Zilei Internaționale a Copilului 
       c.6.iunie - 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului, expoziție lucrări „Copilăria” 
                     - spectacol 
       c.7. octombrie  - Carnavalul toamnei 
       c.8. noiembrie: - expoziție „Ziua Drepturilor Copiilor ” C.S.E.I. Tg. Neamț 
       c.9. decembrie - expoziție de felicitări şi ornamente de Crăciun cu vânzare la Fundaţia  
                                  Filantropica Omenia-Tg. Neamţ  
d.  Descrierea activităţii principale: 
 Activitatea este tip proiect de educație civică, voluntariat, proiecte caritabile  şi se 
realizează prin desfășurarea de activități practice în fiecare miercuri  între orele 15-17 la Complexul 
de Servicii  Ozana Tg. Neamț cu ajutorul elevilor voluntari de la cercul de artă textilă-creaţie 



confecţii, Clubul Copiilor Tg. Neamț, iar ca feed-beak realizarea unor activități cultural-artistice și 
de divertisment împreună și cu ceilalți parteneri conform graficului. 
 
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 
 Implementarea proiectului „Diferiți, dar uniți” va avea impact asupra: 
- grupului țintă (formarea și valorificarea de către elevi a unor competențe în planul abilităților     
  practice, comunicării, petrecerea timpului liber activ și creativ, mărirea interacțiunii, integrarea și   
   incluziunea socială; 
- clubul ca organizație (creșterea prestigiului în comunitate și extinderea parteneriatelor); 
- partenerilor din proiect (dobândirea unor abilități, informații, promovare); 
- comunității locale (realizarea de activități  civice, voluntare, cultural-artistice). 
  
 D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării porneşte în proiectarea strategiei de dezvoltare a activităţii 
educative şcolare şi extraşcolare de la faptul că educaţia complementară formală – nonformală 
asigură plus valoarea sistemului educaţional. Educația formală din școală, prin orele de la clasă, 
acoperă într-o mică măsură pregătirea practică a copiilor noștri, astfel încât aceștia să-și poată 
dezvolta abilitățile practice și înclinațiile spre diverse meserii sau să-și descopere diferite aptituni. 
Copiii trebuie ajutați să-și descopere potențialul creativ, să-și dezvolte personalitatea prin 
autocunoaștere, să-și dezvolte competențele  practice. Programul de voluntariat întreprins pentru 
desfășurarea de activități după-școală completează dezvoltarea adevărată a copilului. Știm că la 
nivelul comunității locale o mare parte a părinților fie au plecat la lucru în străinătate, fie nu au 
posibilitatea de a ajuta proprii copii în descoperirea și stimularea aptitunilor personale.  
 Proiectul, aflat în al doilea an de implementare, reprezintă o alternativă timidă pentru  
situațiile prezentate mai sus. Prin activitățile propuse în  proiect, elevii au posibilitatea să-și 
descopere talentele, să  socializeze și  să se joace într-un mediu sigur, non-violent, sunt stimulați să 
lucreze, să împărtășească experiențe culturale, artă populară, să-și dezvolte competențe practice.   
 
D.2. Scopul proiectului 
 Crearea de alternative în petrecerea timpului liber pentru elevii de la Complexul de Servicii  
Ozana Tg. Neamț prin activităţi practice, creative, imaginative şi expresive folosite drept adevărate 
“vehicule” în vederea integrării sociale (fiind în acelaşi timp educative şi plăcute). 
  
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului 
- îmbunătățirea   performanțelor școlare,  a  dezvoltării   capacităților  de  decizie,  inițiativă,  a     
   competențelor de comunicare, artistice, culturale, a spiritului de lucru în echipă   pentru grupul  
   țintă format din 18 elevi de la Complexul de Servicii  Ozana Tg. Neamț; 
- dezvoltarea spiritului cultural, civic și social în rândul grupului țintă și a voluntarilor implicați în  
  proiect; 
- egalitatea șanselor,  nedescriminarea şi respectarea demnității copiilor; 
- diseminarea rezultatelor proiectului în 5 instituții, într-un interval de 10 luni. 
 
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul 
- elevi din ciclu  primar, gimnazial şi liceal Clubul Copiilor Tg. Neamț, Complex de Servicii  Ozana 
Tg. Neamț, C.S.E.I. Tg. Neamț și Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i Piatra Neamț 
 
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți 
 -50 elevi; unitățile partenere;  
 - colegii elevilor, comunitatea locală, voluntarii, cadrele didactice din instituțiile partenere . 
 
D.6. Durata proiectului: ianuarie-decembrie 2017 



 
D.7. Descrierea activităţilor 
 Proiectul ”Diferiți, dar uniți” se va desfășura pe parcursul anului școlar 2017-2018 și are 
următoarea structură: 
 

ACTIVITATEA ELIGIBILĂ PARTENERI RESPONSABIL ORIZONT 
DE TIMP 

Pregătire în domeniul artă textilă și 
creaţie confecţii 

Cercul de artă textilă-
creaţie confecţii 
 

Prof. Gîtlan Maria săptămânal 
miercuri 
(15-17) 

Constituirea unei baze de date cu 
profesorii participanți la proiect 

Cercul de artă textilă-
creaţie confecţii 

Prof.Gîtlan Maria 
 

ianuarie 

Confecţionarea de felicitări şi 
mărţişoare cu scopul de a obţine 
fonduri pentru copii din centrul de zi 
de Fundaţia Filantropica Omenia-
Tg. Neamţ 

Cercul de artă textilă-
creaţie confecţii 
Complex de Servicii  
Ozana Tg. Neamț 

Prof.Gîtlan Maria 
 
Șef. complex Asaftei 
Claudiu 

Februarie 
 

Expoziție de felicitări şi mărţişoare 
cu vânzare la Fundaţia Filantropica 
Omenia-Tg. Neamţ 

Toate instituțiile 
implicate în proiect 

Toate cadrele 
didactice implicate în 
proiect 

Martie 

Sărbătorile pascale la români –
expoziție de felicitări şi ornamente 
cu vânzare la Fundaţia Filantropica 
Omenia-Tg. Neamţ 

Toate instituțiile 
implicate în proiect 

Toate cadrele 
didactice implicate în 
proiect 

Aprilie  

Pregătire spectacol şi expoziţie 
dedicate  Zilei Internaționale a 
Copilului 
 

Toate instituțiile 
implicate în proiect 

Prof.Gîtlan Maria 
Prof.Gîtlan Dănică 
Prof. Gavriloaia 
Daniela 
 

Mai 

1 Iunie – Ziua Internațională a 
Copilului, spectacol şi expoziție 
lucrări cu tema „Copilăria” 

Toate instituțiile 
implicate în proiect 

Toate cadrele 
didactice implicate în 
proiect 

Iunie 

Carnavalul toamnei Cercul de artă textilă-
creaţie confecţii 
Complex de Servicii  
Ozana Tg. Neamț 

Prof.Gîtlan Maria 
Șef. Complex Ozana 
Asaftei Claudiu 
 

Octombrie 
 

Expoziție „Ziua Drepturilor 
Copiilor” – C.S.E.I. Tg. Neamţ 
 

Cercul de artă textilă-
creaţie confecţii 
Complex de Servicii  
Ozana Tg. Neamț 
C.S.E.I. Tg. Neamţ 

Prof.Gîtlan Maria 
Șef. complex Asaftei 
Claudiu 
Cadre didactice 
C.S.E.I. Tg. Neamţ 

Noiembrie 

1.Serbare de Crăciun 
2.Expoziție de felicitări şi ornamente 
de Crăciun cu vânzare la Fundaţia 
Filantropica Omenia-Tg. Neamţ 
 
Finalizarea proiectului 

  
Toate instituțiile 
implicate în proiect 

 
Toate cadrele 
didactice implicate în 
proiect 

 
Decembrie 

 
  



D.8. Diagrama Gantt a activităților  
 

Obiectiv 
specific 

Luna/Activitatea I II III IV V VI X XI XII Respon-
sabili 

 
Diseminarea 
rezultatelor 
proiectului în  
unitățile 
școlare,  

Constituirea unei 
baze de date cu 
profesorii participanți 
la proiect 

X         Gîtlan 
Maria 

Realizarea unor 
materiale electronice 
cu rezultatele proiec-
tului  

        X 
 
 

Gîtlan 
Maria 

Diseminarea 
rezultatelor  în cele 5 
instituții 

         
X 

Echipa de 
proiect 
 

Stimularea 
creativităţii, 
imaginaţiei şi  
 cultivarea 
simţului practic 
prin utilizarea 
diverselor      
tehnici şi 
operaţii de lucru 
la realizarea  
 produselor de  
îmbrăcăminte   

Carnavalul toamnei       X   Gîtlan M. 
Asaftei C.  

Serbare de Crăciun 
  

        X Gîtlan M. 
Gîtlan D. 
Asaftei C. 

Confecţionarea de 
felicitări şi mărţişoare 

 X        Gîtlan M.  

Pregătire spectacol şi 
expoziţie dedicate  
Zilei Internaționale a 
Copilului 
 

    X     Echipa de 
proiect 

Susţinerea 
performanţe-lor 
şcolare la nivel 
înalt prin 
stimularea şi 
promovarea 
capacităţilor 
creatoare ale 
elevilor în 
organizarea de 
expoziţii 

Expoziție „Ziua 
Internațională a 
Drepturilor Copiilor  

       X  Echipa de 
proiect 
 

Expoziție de felicitări 
şi ornamente de 
Crăciun 

        X Echipa de 
proiect 

Expoziție “Mărțișorul 
românesc” 

  X       Echipa de 
proiect 

Sărbătorile pascale la 
români – expoziție 
Fundaţia Omenia 

   X      Echipa de 
proiect 
 

Expoziție  şi 
spectacol de Ziua 
Internațională a 
Copilului 

     X    Echipa de 
proiect 
 

Îmbunătăţirea 
imaginii 
clubului  şi 
deschiderea  
lui spre 
comunitate 

Toate activitățile 
desfășurate în cadrul 
proiectului 

X X X X X X X X X Echipa de 
proiect 
 

 
 
 



D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
- cultivarea şi valorificarea potenţialul creator, al imaginaţiei şi al gustului pentru frumos la  elevi; 
- implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 
activităţi     
  cu caracter extracurricular; 
- dezvoltarea abilităților practice, aptidunilor artistice ale elevilor; 
- dezvoltarea competențelor lingvistice, civice, tehnologice,  culturale; 
- promovarea și valorificarea valorilor tradiționale artistice, a meșteșugurilor; 
- consolidarea relațiilor școală-familie-comunitate; 
- implicarea cadrelor didactice în creearea de  alternative la petrecerea timpului liber al elevilor într-
un  
  cadru organizat, util și plăcut. 
 
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
- numărul de elevi înscriși și participanți în activitățile proiectului; 
- număr de voluntari participanți; 
- număr de participări și premii obținute la concursuri școlare, spectacole, festivaluri, târguri  
  meșteșugărești; 
- patru expoziții organizate cu produse realizate în cadrul proiectului; 
- vizibilitate în media scrisă și video locală, site-uri de socializare,etc.; 
- concordanța  dintre grupul ţintă - obiective-activităţi - evaluare; 
 
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
Suntem în al doilea an de implementare prin finanțare proprie și sponsorizări a activităților 
desfășurate prin voluntariat  și considerăm că acest proiect poate fi continuat în aceleași condiții și 
pe viitor. 
 
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi 
în timpul implementării proiectului 
Proiectul va fi promovat și mediatizat permanent  prin numărul de participări la concursuri și 
simpozioane, contul de facebook al instituțiilor și Fundaţia  Filantropica Omenia-Tg. Neamţ. 
 
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  
- Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamţ – asigura publicarea proiectului pe www.isjneamt.ro; 
- Complex de Servicii  Ozana Tg. Neamț, șef complex Asaftei Claudiu- 0741634050; 
- Asociația Folkloriamo Mărțișor Via Nievo, 2/B-46100 Rovigo-Italia, aedooo@alice.it, pres. Tacu 
Nicoleta-393314801687 - asigură spaţiul pentru expoziţia din martie; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț, str. Veniamin Costachi, nr.5, tel./fax. 
0233791875, e-mail: cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.ro, prof. Bogos Ana-0749936077, 
ani.bogos@yahoo.com , prof. Istrate Mariana-0746211519, Prof. Oltianu Lucia-074131009, Prof. 
Dănilă Mariana-0726703057 
- Fundatia WKMS – Sa-i ajutam iubindu-I, Vicepresedinte Peter Maag, Telefon 0233/224645 
e-mail: wkmsromania@gmail.com, ed. Petruț Iuliana, tel. 0745905748, iulianapetrut@yahoo.com 
 
DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 
crt. Descrierea cheltuielilor* 

Fonduri 
proprii 

Finanţare 
solicitată Total        

sumă 

 

Materiale consumabile (ace , foarfece, 
materiale textile, fire textile, etamină, 
hârtie, lipici, cartoane colorate, etc.) 

        100          -      100 

 TOTAL RON         100           -      100 

http://www.isjneamt.ro/
mailto:aedooo@alice.it
mailto:cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.ro
mailto:ani.bogos@yahoo.com
mailto:wkmsromania@gmail.com
mailto:iulianapetrut@yahoo.com


D.11 Bugetul ultimelor 2 ediții: 
 

Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de 
la Ministerul 
Educației 

Contribuţie 
proprie/alte surse 

- - - - - 
 
Coordonator/i (nume și semnătură): prof. Gîtlan Maria 
 
Director unitate (nume și semnătură): prof. Sauciuc Dana 
 
Raportul proiectului „Diferiți, dar uniți”, ediţia I 
 
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1.09.2016-20.12.2016, având ca parteneri: Complex de Servicii  
Ozana Tg. Neamț, Biblioteca Orășenească Tg. Neamţ, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. 
Neamț şi Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i Piatra Neamț . 
Principalele activităţi ale proiectului: 
- septembrie: - constituirea unei baze de date cu profesorii voluntari participanți la proiect; 
                 - formarea grupului țintă; 
- activități practice în fiecare miercuri  între orele 15-17 la Complexul de Servicii  Ozana Tg. Neamț 
cu  ajutorul elevilor voluntari de la cercul de artă textilă - Clubul Copiilor Tg. Neamț; 
- octombrie  - Carnavalul măștilor și  parada personajelor 
-  noiembrie  - expoziție „Ziua Drepturilor Copiilor ” - Biblioteca Orășenească 
-  decembrie - serbare de Crăciun – parada Crăciuniţelor și a măștilor tradiționale               
                                 - expoziție “Vis de Crăciun” Biblioteca Orășenească și  D.G.A.S.P.C. Neamț 
                                 - realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și  transmiterea 
 acestora către profesorii implicați; 
         -  diseminarea rezultatelor; 
 Proiectului „Diferiți, dar uniți”este un proiect de educație civică, voluntariat, proiecte 
caritabile  şi se realizează prin desfășurarea de activități practice în fiecare miercuri  între orele 15-
17 la Complexul de Servicii  Ozana Tg. Neamț cu ajutorul elevilor voluntari de la Clubul Copiilor 
Tg. Neamț, iar ca feed-beak realizarea unor activități cultural-artistice și de divertisment în fiecare 
lună împreună și cu ceilalți parteneri conform graficului. 
    Bugetul - 100 lei din venituri proprii cheltuiți pe materiale consumabile necesare realizării 
lucrărilor şi expozițiilor. 
    Rezultate – produse, impact:        
- îmbunătățirea   performanțelor școlare,  a  dezvoltării   capacităților  de  decizie,  inițiativă,  a     
   competențelor de comunicare, artistice, culturale, a spiritului de lucru în echipă   pentru grupul  
   țintă format din 18 elevi de la Complexul de Servicii  Ozana Tg. Neamț; 
- dezvoltarea spiritului cultural, civic și social în rândul grupului țintă și a voluntarilor implicați în  
  proiect; 
- egalitatea șanselor,  nedescriminarea şi respectarea demnității copiilor; 
      Promovare și diseminare:  
- organizarea de expoziţii cu lucrările realizate în cadrul cercului şi cele ale partenerilor la Clubul  
   Copiilor, Biblioteca Orășenească Tg. Neamţ şi Centrul de Servicii Ozana Tg. Neamț; 
- organizarea de spectacole  de modă cu obiectele vestimentare realizate în cadrul cercului; 
- promovarea proiectului la comisiile metodice şi cercurile pedagogice; 
- postarea tuturor activităţilor pe facebook-ul cercului Creaţie Confecţii Tg. Neamţ (albume) 
şi Biblioteca Orăşenească (fotografiile bibliotecii). 
 
Coordonator: prof. Gîtlan Maria 
Director unitate: prof. Gîtlan Dănică  



 
564. RECEPTAREA TEXTULUI POETIC ARGHEZIAN ÎN GIMNAZIU 

PROIECT DIDACTIC 
 

prof. Lupescu Daniela 
Şcoala Profesională „Ionel Teodoreanu”, Localitatea: Victoria, Judeţul: Iaşi 

 
 Clasa a VII-a 
 Profesor: Lupescu Daniela 
 Obiectul: Limba şi literatura română 
 Subiectul lecţiei: Psalmul VI, de Tudor Arghezi 
 Tipul lecţiei: receptarea  textului liric 
Strategia didactică 
  Metode şi procedee: lectura expresivă a poeziei, conversaţia euristică, lectura selectivă,  
                                     învăţarea prin  descoperire, problematizarea. 
  Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea în perechi, în alternanţă cu  
                                     activitatea individuală şi activitatea frontală. 
  Mijloace didactice:  fişe de lucru, volume de poezii, tabla, manualul. 
  Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare. 
I. Motivaţia 

• Lecţia dezvoltă gândirea critică şi contribuie la consolidarea unor atitudini şi deprinderi 
privind receptarea textului liric. 

• Elevii aprofundază caracteristicile genului liric, figurile de stil şi modurile de expunere. 
 
II. Competenţe specifice 
    1. enunţarea mesajului textului parcurs; 
    2. identificarea ideilor poetice din textul literar; 
    3. precizarea modului de expunere; 
    4. identificarea procedeelor de expresivitate artistică; 
    5. numirea sentimentelor exprimate în  poezie. 
                                                            III. Condiţii prealabile  
 Prin conversaţie catehetică elevii vor prezenta tematica generală a poeziilor lui Tudor 
Arghezi.  
            Se actualizează cunoştinţele despre psalmul religios, insistându- se pe sentimentele 
exprimate şi    atitudinea psalmistului faţă de divinitate. 
                                                           VI. Desfăşurarea lecţiei  
    Evocarea 
 Elevii vor citi sau vor recita poezia, după care se citeşte tema rezolvată acasă, în care au avut 
de precizat sensul unor cuvinte. 
                Realizarea sensului 
Întrucât este un text greu de receptat pentru elevii de clasa a VII- a, realizarea sensului se va face 
prin rezolvarea, frontal şi individual, a exerciţiilor de pe fişă. 
1. Precizează genul literar în care se încadrează textul. 
2. Identifică trăsături specific genului indicat. 
3. Mărcile eului liric fac  referire la: 
    a)  două personaje necunoscute 
    b)   poetul şi divinitatea 
    c)   poetul şi iubita sa 
4. Textul este conceput ca o căutare. Identifică verbele ce sugerează căutarea. 
5. Cine este în ipostaza de: 
    - căutător: 
    - căutat (vânat) :  



6. Scopul căutării este... 
7. Identifică metaforele ce denumesc divinitatea. 
8. Identifică în primele 2 strofe 3 perechi de antonime. 
9. Grupează termenii din perechile de antonime în două coloane. 
10. Termenii identificaţi sugerează: 
    a) atitudunea eului liric în faţa divinităţii 
    b) modul în care se realizează căutarea 
    c) stările între care se zbate eul liric 
11 Extrage versurile ce sugerează că, pentru poet, divinitatea este o certitudine/ o incertitudine. 
12. La ce tip de cunoaştere recurge poetul?  Identifică versul. 
13. Din confruntarea cu divinitatea poetul iese: 
     a) învingător 
     b) învins 
     c) sfâşiat de îndoieli 
14. În final, sentimentul eului liric este: 
      a) de bucurie 
      b) de singurătate 
      c) de umilinţă 
    Reflecţia 
Lucrând în perechi, precizaţi câteva asemănări şi deosebiri între  psalmul religios şi cel laic. 
    Extensia 
Într- o compunere de 20- 30 de rânduri, argumentează că textul studiat este o creaţie lirică. 
 
 
 
                                                    Psalmul VI 
                                                                  de Tudor Arghezi 
 
1. Precizează genul literar în care se încadrează textul. 
 
2. Identifică:  
    - mărcile eului liric: 
    - modul de expunere: 
 
3. Mărcile eului liric fac  referire la: 
    a)  două personaje necunoscute 
    b)   poetul şi divinitatea 
    c)   poetul şi iubita sa 
 
4. Textul este conceput ca o căutare. Identifică verbele ce sugerează căutarea. 
    - 
 
5. Cine este în ipostaza de: 
    - căutător: 
    - căutat (vânat) :  
 
6. Scopul căutării este... 
 
7. Identifică metaforele ce denumesc divinitatea. 
    -  
 
8. Identifică în primele 2 strofe 3 perechi de antonime. 



 
9. Grupează termenii din perechile de antonime în două coloane. 
    -                                                   - 
     
10. Termenii identificaţi sugerează: 
    a) atitudunea eului liric în faţa divinităţii 
    b) modul în care se realizează căutarea 
    c) stările între care se zbate eul liric 
 
11 Extrage versurile ce sugerează că, pentru poet, divinitatea este o certitudine/ o incertitudine. 
 
 
12. La ce tip de cunoaştere recurge poetul?  Identifică versul 
 
 
13. Din confruntarea cu divinitatea poetul iese: 
     a) învingător 
     b) învins 
     c) sfâşiat de îndoieli 
 
14. În final, sentimentul eului liric este: 
      a) de bucurie 
      b) de singurătate 
      c) de umilinţă 
 
 

565. PROGRAMA OPȚIONAL 
 

Prof. Budur Liliana  
Școala Gimnazială, Sf. Nicolae, Vînători, Loc. Vînători, Jud.Galați 

 

                                                Programa Opțional 

 
Denumirea opționalului: Să scriem corect în limba română! 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Tipul de opțional: La nivelul disciplinei 
Durata: un an școlar (2017-2018) 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Sf. Nicolae, Vînători 
Propunător: Prof. Budur Liliana 
Clasa: a VI a 



              ,,…iar limba noastră , de cincizeci de ani ne tot batem capul și nu reușim s-o scriem cu 
litere străbune cum se cade... De ce oare? Numai și numai fiindcă ne-a intrat în cap că o știm , fără 
a-nvăța s-o scriem. .”(I. L. Caragiale) 
 
                                                                        Argument  
                 Acest opțional își propune trecerea în revistă  a celor mai importante noțiuni teoretice, pe 
care orice elev de clasa a VI-a trebuie să le cunoască și să și le însușească. Cursul are ca scop 
înlănțuirea logică a informațiilor, găsirea unor căi de parcurgere conștientă a teoriei, a analizei 
gramaticale precum și, o recapitulare amplă a tuturor cunoștintelor de gramatică. Totodată, 
opționalul oferă elevilor posibilitatea de a-și consolida cunoștințele de limbă română într-un mod 
sistematizat, în cadrul instituționalizat al școlii. Demersul educativ va stimula elevii spre un efort 
personal în înţelegerea noţiunilor de limbă, a sistemului pe care le formează acestea şi a relaţiilor 
dintre ele. Astfel, îi orientăm pe elevi nu spre o învăţare bazată pe memorizare, ci spre înţelegerea 
conştientă, cât mai profundă şi mai eficientă în influenţe educative. Opţionalul cuprinde conţinuturi 
ce readuc în discuţie noţiuni de morfologie şi sintaxă, fiind conceput atât ca o sinteză teoretică, cât 
şi ca un ghid practic pentru buna însuşire a elementelor de structură ale limbii române. 
Concluzionând, putem afirma că intenţiile acestui curs opţional sunt recapitularea, aprofundarea şi 
sistematizarea cunoştinţelor de limbă şi, desigur, nu în ultimul rând, trezirea şi sporirea interesului 
elevilor pentru o utilizare corectă şi eficientă a limbii române 
Valori  și  Atitudini: 
 

• Cultivarea unei atitudini pozitive fată de limba română; 
•  Recunoașterea rolului limbii române pentru dezvoltarea personală şi îmbogătirea 

orizontului cultural; 
• Dezvoltarea gândirii autonome, critice si creatoare; 
• Formarea unei atitudini combative fată de folosirea gresită a limbii române; 

Competente generale:  
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse 
 
Competențe specifice și exemple de activități de învățare 
 
Competențe specific Activități de învățare 
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând 
la categoriile semantice studiate şi la 
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, 
pentru exprimarea nuanţată 
2.2 utilizarea relaţiilor de sinonimie, de 
antonimie, de omonimie în organizarea 
mesajului oral 

-exerciții de stabilire a formelor corecte ale 
cuvintelor în funcție de categoriile gramaticale 
specifice 
-exerciții de construire a unor enunțuri cu 
antonime, sinonime, paronime, omonime; 
-exerciții de stabilire a sensurilor unor cuvinte 

 
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, 
în diverse tipuri de propoziţii 
 

-exerciții de formare a noilor cuvinte 
-exerciții privind acordul predicatului cu 
subiectul; 

4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul 
redactat, utilizând corect semnele ortografice şi 
de punctuaţie 

-exerciții de exprimare corectă 
-exerciții de explicare a formelor corecte alese; 
-exerciții de ortografie (selectarea formei 
corecte, explicarea formei corecte, explicarea 
unor forme flexionare, corectarea formelor 
greșite într-un text dat) 



4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând 
la categoriile semantice studiate şi la 
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, 
pentru exprimarea nuanţată 
2.5 participarea la diferite situaţii de 
comunicare, manifestând o atitudine favorabilă 
progresiei comunicării 

-exerciții de scriere corectă 
-redactarea unor compuneri gramaticale 
-exerciţii de dezvoltare a imaginaţiei folosind 
părţile de vorbire studiate 

Conținuturi- Semestrul I 
• Prezentarea optionalului; 
• Punctuatia; din tainele virgulei... 
• Scrierea cu literă mică sau mare; 
• Scrierea cuvintelor compuse: adjective, adverbe, conjunctii, interjectii, numerale, prepozitii, 

substantive, verbe; 
• Evită greșelile foarte frecvente! 
• Ortograme și omofone 
• Despărtirea în silabe: exceptii de la regulă; 
• Adjectivul – norme morfologice; 
• Numeralul – norme morfologice; 
• Învață să faci deosebirea!; 
• Substantivul: genul, nominativ-acuzativ singular, genitiv-dativ singular, pluralul; 
• Pluralul substantivelor 

Verbul – norme morfologice; indicații esențiale 
• Cu câți „i” ? 
• Exercitii recapitulative; 

Evaluare sumativă. 
            SEMESTRUL al II-lea 
 

• Dezacordul între subiect si predicat; 
• Greseli de utilizare a prepozitiilor si conjunctiilor;  
• Scrierea si pronuntarea numelor proprii străine; 
• Scrierea cuvintelor cu ortografie neadapatată  limbii române; 
• Eufonie vs. Cacofonie; 
• Accentuarea corectă a cuvintelor; 
• Ordinea cuvintelor (topica); 
• Pleonasmul; 
• Forma corectă a cuvintelor; 
• Clisee şi ticuri verbale; 
• Greseli de pronuntare: hipercorectitudinea; 
• Greseli de natură stilistică; 
• Greseli la nivelul frazei; 
• Studiu de caz: Greseli din mass-media; 
• Exercitii recapitulative; 

Evaluare sumativă. 
 
SUGESTII METODOLOGICE: 
 Activităti de învătare: exercitii de identificare, de scriere corectă, de completare, de 
corectare a unor enunțuri greșite, de analiză gramaticală, scrierea după dictare, studiul   de caz, 
analiza şi sinteza. 
 Modalități  de evaluare: verificarea orală/scrisă, teste cu diverși itemi, proiectul, 
portofoliul,aprecieri verbale, realizarea unor panouri, afișe, autoevaluarea. 



BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Dictionarul explicativ al limbii române, editia a II-a, Bucuresti, Editura Univers 
Enciclopedic, 1996; 

2. Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, editia a II-a, Bucuresti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2005; 

3. Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucuresti, Editura Academiei, 1987; 
4. Gruită, G., Moda lingvistică 2007: norma, uzul si abuzul, Pitesti, Paralela 45, 2006; 
5.  Sădeanu, Florenta, Dictionar de pronuntare. Nume proprii străine, București, Editura 

Enciclopedică Română, 1973. 
6. Romonți, Adrian, Popa, Marius, Cum scriem corect?, București, Editura Delfin, 2013. 
7.  Zafiu, Rodica, Dinică, Andreea, Ești cool și dacă vorbești corect!. Academia Română 

Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Al. Rosetti. 
Webgrafie: 
http://www.cronicacarcotasilor.ro/ 
http://www.cna.ro/Revista-Presei-CNA 
https://www.morfologia.ro/ 
 
 

566. PROIECT DE LECȚIE/ BALADA UNUI GREIER MIC 
 

Prof. Budur Liliana  
Școala Gimnazială, Sf. Nicolae, Vînători, Loc. Vînători, Jud.Galați 

 
Subiectul lecției: Balada unui greier mic, George Topârceanu 
Tipul lecției: receptare a textului literar 
Profesor: Budur Liliana 
Clasa: a V a                                          Plan de lecție  
 
Competențe specifice: 2.2, 4.4,4.2  
 
Obiective de învățare:  
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
01: să răspundă la întrebări privind întelegerea textului literar; 
02: să redacteze o  comunicare dialogată pe baza unor imagini date; 
03: să identifice un substantiv comun și un verb; 
04:să construiască un enunț în care termenul vii să aibă valori morfologice diferite; 
06: să identifice antonime pentru cuvintele subliniate; 
 
Strategia didactică: 
 
Metode și procedee: conversația , explicația, puzzle-ul  literar, explozia stelară, învățarea prin 
descoperire,copacul sentimentelor ; 
 
Forme de organizare a activității: pe grupe, individual, frontal ; 
 
Forme de evaluare: aprecieri verbale 
 
Resurse: 
a)materiale:  fişe de lucru, videoproiectorul, coli de flipchart, tabla, piesele puzzle-ului; 
b) spaţiale: sala de clasa 
c)temporale: 50’  

http://www.cronicacarcotasilor.ro/
http://www.cna.ro/Revista-Presei-CNA


Bibliografie 
 Programa de limba și literatura română 
 George Topârceanu, Balada unui greier mic, Ed. Poseidon, București, 2014. 
 Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii și literaturi române în gimnaziu și liceu, Ed. 

Emia, București, 2015. 
  

 
1.Organizarea clasei(2’): Pregătirea pentru lecţie. 
 
2.Captarea atenției(5’): Profesorul invită elevii să își scrie numele pe o frunză ruginie ori verde. 
Aceștia vin în fața clasei și lipesc frunzele pe crengile copacului desenat pe o foaie de flipchart. 
Fiecare elev își va alege culoarea frunzei în funcție de starea lui emoțională.  Frunza 
ruginie=emoție, tristețe, melancolie. Frunza verde= veselie, bucurie, mulțumire, plăcere, etc. Pe 
frunzele date vor lipi un emoticon corespunzător stării lor. Profesorul întreabă elevii: La ce vă 
anotimp vă gândiți atunci când aveți , în fața voastră, un copac cu frunze ruginii,galbene? 
Elevii: Sunt atenți la indicațiile profesorului.Elevii participă cu interes la discuţie, răspunzând 
întrebărilor profesorului şi exprimându-şi punctul de vedere.Elevii vor răspunde: anotimpul de 
toamnă. 
 
3..Anunțarea titlului lecției și a obiectivelor de învățare: Profesorul anunţă titlul lecţiei şi 
obiectivele de învăţare. Balada unui greier mic, George Topârceanu 
 
4.Desfășurarea activității(25’ ): Profesorul le propune elevilor să asculte,  Balada unui greier mic, 
interpretată de către  prof. Stoicescu Vasile. Pornind de la materialul audio, elevii, organizați pe trei 
grupe, vor avea sarcini diferentiate, pe conținuturi diferite.                   
     Pentru că joaca este începutul cunoașterii, propun să ne jucăm.  Așadar, prima grupa  va realiza 
un puzzle literar. Pe băncile elevilor se află toate piesele puzzle-ului. Trebuie să aranjeze piesele 
jocului, pentru a identifica textul literar propus spre analiză.  După lectura textului,  profesorul 
adresează întrebări elevilor :Care este titlul textului? Dar autorul textului? Care sunt cuvintele-
cheie? Care sunt personajele identificate?Cu ce personaj vă asemănați? De ce? ( Fișa de lucru nr. 
1)A doua grupă  
 Desenul fiind o modalitate de a gândi , propun să vă răsfățați cu o fișă de lucru ce nu conține 
exerciții, ci doar imagini. Pornind de la aceste imagini, construiți o comunicare dialogată. Apoi, cu 
multă încredere și curaj, trebuie să îl prezentați. Puteti folosi și elemente ale comunicării 
nonverbale.(fișa de lucru nr. 2) 
A treia grupă. Profesorul distribuie  elevilor  o fișă de lucru cu diverse exerciții . (Fișa de lucru nr. 
3.) 
Din fiecare grupă,  va fi ales un reprezentant care va  prezinte soluțiile identificate. Profesorul 
stabileşte împreună cu ceilalţi elevi, dacă sunt corecte soluţiile găsite, oferind explicaţiile necesare. 
Elevii: Elevii ascultă  cu atenție. Prima grupă: Rezolvă puzzle-ul literar. Citesc textul identificat. 
Elevii răspund  întrebărilor   profesorului, oferind  răspunsuri adecvat 
 A doua grupă 
Privesc fișa de lucru cu atenție. Pornesc în realizarea comunicării dialogate.  
A treia grupă 
Rezolvă exercițiile din fișa de lucru.  Își prezintă eventualele nelămuriri. 
Elevii examinează produsele celorlalte grupe. Elevii discută şi îşi notează  în caiete unele 
comentarii, neclarităţi ce vor fi adresate celorlalte grupe. 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
567. ,,PERSONAJE ISTORICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ’’  

OPŢIONAL CLASA A V-A 
 

Prof. Lavric Ionela Mirela  
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’, sat Laza Judeţul Vaslui 

 
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’, sat Laza  
Profesor: Lavric Ionela Mirela 
Şcoala Gimnazială ,,Theodor Rosetti’’, Soleşti 
Profesor:  Lavric Iulian 
 
 
 
Personaje istorice în literatura română 
 
 
Clasa a V-a 
AN ŞCOLAR 2017-2018 
1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ 
 
 
 
ARGUMENT 
 
 
Opţionalul Personaje istorice în literatura română îşi propune să vină în ajutorul elevilor de clasa 
a V-a, în vederea însuşirii unor noi cunoştinţe despre viaţa şi activitatea unor personalităţi istorice, 
domnitori români, ale căror figuri şi fapte au fost sursă de inspiraţie pentru diferiţi scriitori români. 
Opţionalul vizează interdisciplinaritatea, fiind o împletire a două discipline destul de importante în 
ciclul gimnazial: limba şi literatura română şi istoria românilor. Adresându-se elevilor de clasa a V-
a, am ales puţine personalităţi istorice, dar cu numeroase informaţii legate de viaţa, activitatea şi nu 
în ultimul rând operele literare în care au fost oglindite aceste personaje istorice. Am ales opere 
literare mai uşor accesibile elevilor, care să le stârnească interesul, în funcţie de particularităţile de 
vârstă ale acestora. O importanţă deosebită o vor avea faptele istorice, lectura unor texte, dar şi 
vizionarea unor filme cu caracter istoric.  
La sfârşitul cursului elevii vor avea un portofoliu care va cuprinde informaţii despre personalităţile 
istorice studiate cât şi analiza literară a textelor în care apar prezentate aceste personaje, materialul 
fiindu-le de mare ajutor pe viitor atât la orele de istorie cât şi la cele de literatură română. 
Cunoaşterea istoriei patriei de către elevi presupune şi aderarea lor afectivă la valorile ei, obiectiv la 
care contribuie în mare măsură literatura. Imaginaţia scriitorului reînvie creator figuri măreţe, 
personalităţi istorice, o întreagă societate căreia îi dă profunzime umană. Prin prezentarea unor 
personalităţi şi evenimente isorice într-o operă literară, elevii vor înţelege mai bine raportul dintre 
realitate şi ficţiune, vor constata că scriitorul se poate abate de la adevărul isoric pentru a da mai 
multă coerenţă personajului sau pentru a spori semnificaţia unui eveniment. Literatura îi poate 
apropia pe elevi de istorie prin caracterul ei atractiv şi prin culoarea evocării. Acest opţional are ca 
scopuri realizarea educaţiei patriotice a elevilor şi îmbogăţirea culturii lor generale, scopuri ce vor fi 
urmărite în stabilirea listei de conţinuturi a programei şi în alegerea unor texte literare - suport, 
adecvate particularităţilor de vârsta ale elevilor. 
 
 
  



 
COMPETENŢE GENERALE – Limba şi literatura română 
 
 
 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi 
producerea textului oral  
 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 
 
COMPETENŢE  GENERALE – Istorie 
 
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu  
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice  
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio- 
culturale  
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente   
 
 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1. să redea conţinutul unor texte epice care             
abordează tema isoriei; 

- exerciţii de lectură a textelor alese; 
- exerciţii de relatare a conţinutului narativ al 
textului; 

2. să identifice trăsăturile unor personalităţi 
isorice ca personaj literar; 

- exerciţii de caracterizare a personajului; 
- exerciţii de lectură selectivă pentru a identifica 
trăsăturile; 

3. să înţeleagă raportul realitate-ficţiune într-o 
operă literară; 

- exerciţii de lectură; 
- exerciţii de identificare a mijloacelor expresive; 
 

4. să identifice modalităţile şi procedeele artistice 
prin care se realizează evocarea; 

- exerciţii de comentariu pe text; 
- exerciţii de lectură selectivă; 

5. să compare două opere literare care evocă 
acelaşi eveniment isoric; 

-exerciţii de identificare a asemănărilor şi 
deosebirilor între cele două texte; 

6. să înţeleagă mesajul educativ, patriotic al 
operelor literare inspirate din istorie; 

- exerciţii de identificare a ideilor fundamentale 
şi a sentimentelor pe care le exprimă autorul; 
- exerciţii de exprimare a opiniei personale; 
 

7. să manifeste interes pentru lectură şi pentru 
studiul celor două obiecte de învăţământ; 

- exerciţii de căutare şi selectare a informaţiilor 
- exerciţii de exprimare a opiniei personale. 
 

 
 
 
 
  



Conţinuturile învăţării 
 
1. Prezentarea opţionalului, a programei şi a obiectivelor – 1 oră 
2. Alexandru Ioan Cuza (viaţa, activitatea, familia, opere reprezentative, legende)  - 9 ore 
3. Ştefan cel Mare (biografie, opere reprezentative, film istoric)  - 7 ore 
4. Evaluare semestrul I – test final  -1 oră 
5. Mihai Viteazul (viaţa şi activitatea, opere reprezentative) – 4 ore 
6. Şcoala Altfel – 1 oră 
7. Vlad Ţepeş (biografie, legende, poveşti, poezii) – 5 ore 
8. Constantin Brâncoveanu (viaţa, activitatea, lectură) - 2 ore 
9. Mircea cel Bătrân (viaţa şi activitatea, operă reprezentativă, film) - 3 ore 
10. Analiza portofoliilor – 1 oră 
11. Evaluare finală – 1 oră 
 
 
Modalităţi de evaluare 
 

• Probe scrise 
• Probe orale 
• Rebusul 
• Portofoliul 

 
 
Bibliografie 
1. Bolintineanu, Dimitrie, Legende isorice, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965 
2. Bălcescu, Nicolae, Opere alese, E.S.P.L.A, Bucureşti, 1960 
3. Alexandrescu, Grigore, Fabule şi alte scrieri, E.P.L., Bucureşti, 1967 
4. Alecsandri, Vasile, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti, 1974 
5. Creangă, Ion, Opere, Editura Minerva, 1979 
6. Coşbuc, George, Poezii alese, Editura Minerva, 1979 
7. Eminescu, Mihai, Opere alese, vol I, Editura Minerva, 1972 
8. Delavrancea, B. Şt., Apus de soare, Editura Tineretului, 1960 
9. Sadoveanu, Mihail, Fraţii Jderi, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982 
 
 
Planificare calendaristică 
An şcolar 2017-2018 
 
 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de  
învăţare 

C.s. Conţinuturi Nr. 
De 
ore 
alocat 

Săpt. Obs. 

1. Prezentarea 
programei 

 Prezentarea 
opţionalului, 
obiective 

1 S1  

2.  Alexandru Ioan 
Cuza 

2,4 Viaţa, activitatea, 
familie, opera, 
legende, anecdote 

9 S2-S10  

3. Ştefan cel Mare 1,2 Biografie, opere 
representative, film 
istoric 

7 S11-S17  



4. Evaluare semest. I 2,6 Probă scrisă 1 S18  
5. Mihai Viteazul 7,4 Viaţa, activitatea, 

opere 
reprezentative 

4 S19-S22  

6.  Şcoala Altfel 7,3  1 S23  
7. Vlad Ţepeş 4,5 Biografie, legende, 

poveşti, poezii 
5 S24-S28  

8.  Constantin 
Brâncoveanu 

3,6 Viaţa, activitatea, 
lectură 

2 S29-S30  

9. Mircea cel Bătrân 4,5 Viaţa, activitatea, 
operă 
reprezentativă, film 

3 S31-S33  

10. Analiza 
portofoliilor şi 
evaluare finală 

6,7 Teste scrise 2 S34-S35  

 
 
  



 
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
SEMESTRUL I ,  ANUL ŞCOLAR  2017/2018 
 
Nr. 
crt. 

Unitatea de 
invatare 

Detalieri de continut C
S. 

Activitati de invatare Resurse Mijloace de 
 evaluare 

Nr.  
ore 

Sapt./ 
data 

Obs. 

1.      Prezentarea 
 programei şi a 
obiectivelor  
 

  Prezentarea programei şi a 
obiectivelor  
 

 -prezentarea programei şi a 
planificării după care vom 
desfăşura orele de opţional; 
-procurarea cărţilor necesare 
din biblioteca şcolii; 

-biblioteca 
şcolară şi 
personală; 

-observaţia 
sistematică; 
-evaluarea  
reciprocă; 

 
 
1 

 
 
S1 

 

2.  Alexandru Ioan 
Cuza 
 

 -Viaţa şi activitatea  Prezentare power-point 
referate 

Cărti,  
videoproie
ctor, 
laptop 

 
-observarea 
sistematică; 
-autoevaluare 

1 S2  

 Ion Roată şi Cuza 
Vodă, de Ion 
Creangă 

-lectura textului 
-personaje, acţiune, rezumat 
-joc de rol 

 
 

-exerciţii de lecturare a operei; 
 -exprimare de mesaj/opinie 
-identificarea personajelor 
 

 
-fişe de 
lucru; 
-joc de rol 

-observarea 
sistematică; 
-portofoliul; 

3 S3-S5  

 Ocaua lui Cuza, 
de Dumitru Almaş 

   -lectura textului 
-interpretarea textului 

 - 
exerciţii de lecturare a operei; 
 -exprimare de mesaj/opinie 
- personaje, idei principale 
 

-DVD-ul 
cu film ; 
-fişe de 
lucru; 
-Joc de rol 

-observarea 
sistematică; 
-evaluarea 
reciprocă; 
 

2 S6-S7  

 Elena Cuza-soţie 
de domnitor 

  -viaţa doamnei Cuza 
 

 - 
exerciţii de lecturare a operei; 
 -exprimare de mesaj/opinie 

 
-fişe de 
lucru; 

-portofoliul; 
-observarea 
sistematică; 
-evaluarea 
reciprocă; 

1 S8  

 Legende despre 
Cuza 

  -Anecdote din viaţa lui 
Cuza- Vodă 
-Cuza la sultan 
-Cuza Vodă şi santinela 
-Cuza Vodă- evaluare 

 - Prezentare power-point 
- lectura operelor de către elevi 
 

-volume 
-fişe de 
lucru; 

-observarea 
sistematica; 

2 S9-10  



3. Ştefan cel Mare - biografie 
 
  

 -referate despre viaţa şi 
activitatea domnitorului 

 -observarea 
sistematică; 
-portofoliul; 

1 S11  

 Muma lui Ştefan 
cel Mare, de 
Dimitrie 
Bolintineanu 

-lectura teztului 
-interpretarea textului 
 

 - caracterizarea de personaje; 
-rezumat, povestire 

-fişe de 
lucru; 
-joc de rol 

-portofoliul; 
-evaluarea 
reciprocă; 

1 S12  

 Dumbrava Roşie, 
de Vasile 
Alecsandri 

-interpretarea textului  -mesjul textului 
-înţelegerea textului 
-personaje şi acţiune 

Fişe de 
lucru 

portofoliu 1 S13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ştefan cel Mare şi 
Vrâncioaia, de 
Alexandru 
Vlahuţă 
 
Stejarul din 
Borzeşti, de 
Eusebiu Camilar 
 
 
Fraţii Jderi, de M. 
Sadoveanu, 
fragment 
 
 
Ştefan cel Mare-
film istoric 
 
 
EVALUARE 
SEM. I 

-lectura textului 
-interpretarea textului 
 
 
 
 
 
 
 
-lectura şi interpretarea 
textului 
 
 
 
 
-figura lui Ştefan cel Mare 
din fragment 
-analiza textului 
 
-vizionare de film 
 
Probă scrisă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-caracterizare de personaje 
-rezumat 
-trăsături definitorii 
 
 
 
-povestire 
- personaje 
-înţelegerea textului 
 
 
 
-rezumat 
-personaje 
-etapele acţiunii 
 
 
 
 
 

 
-fişe de 
lucru 
Joc de rol 
 
 
 
Fişe de 
lucru 
 
 
 
 
Joc de rol 
 
 
 
DVD cu 
film 
videoproie
ctor 
 

 
Evaluarea 
reciprocă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
S14 
 
 
 
 
 
S15 
 
 
 
 
 
S16 
 
 
 
S17 
 
 
S18 

 

 
  



 
568. PROIECT DIDACTIC-CONSILIERE ȘI ORIENTARE-CL.A VIII-A 

 
Prof. Popa Andreea-Oana 

CSEI „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui 
 
Proiect de lectie 
Data:  20.10.2017 
Locul: CSEI „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui 
Propunător: Popa Andreea-Oana 
Clasa: a VIII-a C 
Aria curriculară: Consiliere și orientare 
Disciplina: Dezvoltarea abilităților de viață 
Tema: Mișcare și sănătate 
Tipul activității: Consiliere de grup 
Scopul activității: Formarea de priceperi și deprinderi  privind comportamentele protectoare ale 
sănătății. 
Competenţe generale: Adoptarea unui stil de viață sănătos și proactiv în relație cu sine, cu ceilalți, 
cu mediul. 
Obiective operaționale: 
O1: să completeze ciorchinele despre sănătate; 
O2: să rezolve corect rebusul ; 
O3: să dobândească aptitudini de lucru în echipă ; 
O4: să citească informațiile din fișa primită; 
Strategia didactică: 

• Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, în echipe. 
• Metode didactice: conversația euristică, expunerea, jocul didactic, explicația. 
• Mijloace de învățământ: fișe- Știați că...?,  coli de hârtie, tabla, creta,  fișe cu cazurile, 

bilețele pentru feedback. 
• Resurse didactice: 

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a 
V-a – a VIII-a; 
Programa şcolară pentru disciplina opţională DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ 
(Curriculum la decizia școlii pentru clasele V-VIII). 
 

•  Resurse temporale : 45 minute 
•  Resurse umane : 10 copii 

 
 
  



 
Desfășurarea activității 

 
Momentele activității 

 
Ob.  
op. 

 
Conținut 

Strategia didactică  
Evaluarea Metode și 

procedee 
Mijloace 
didactice 

Forma de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

(1 min) 

- 1. Propunătorul activității se prezintă. 
2. Asigură climatul necesar bunei desfășurări a 

activității. 

conversația - individual - 

2. Captarea atenției 
(6 min) 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

Consilierul scrie pe tablă cuvântul : sănătate. (Anexa 1) 
Elevii sunt rugați să completeze fiecare cu un cuvânt la 
care se gândesc când aud de sănătate (de ce avem nevoie 
pentru a fi sănătoși). 
 (se ascultă răspunsurile elevilor după fiecare întrebare 
adresată); 
Pentru că ați menționat atât de multe cuvinte legate de 
sănătate,vom vorbi astăzi despre unul dintre aceste 
aspecte care ajută la menținerea unei vieți sănătoase. Dar 
pentru a afla despre care aspect este vorba, propun să 
completăm acest rebus simplu și să descoperim împreună 
despre ce vom vorbi astăzi. 
Elevii completează rebusul (Anexa 2). 

conversația - individual  

3. Anunțarea temei și 
a scopului 

(1 min) 

 Este anunțat titlul activității și se notează pe tablă. 
-Scopul activității de astăzi este acela de a forma 
deprinderi și priceperi privind comportamentele 
protectoare ale sănătății. 

conversația tablă, 
cretă/marker 

individual - 

4. Prezentarea 
conținutului și 
dirijarea învățării 

            (40min) 

 
 
 
 
 
 
O3 

- Este importantă mișcarea pentru sănătate? 
- Voi faceti mișcare? Ce jocuri care implică mișcarea 
cunoașteți? 
- La ce vă ajută mișcarea și jocurile ce implică mișcarea? 
- Voi ce faceti în timpul liber? Credeți că e mai bine să 
stați 
la calculator decât să faceți mișcare? 

conversația 
euristică, 
explicația 

 individual  



- Voi practicați vreun sport? 
Întrucât am tot discutat despre mișcare și diverse tipuri 
ale acesteia, am o provocare pentru voi. Voi împărți clasa 
în cinci echipe și voi avea nevoie de 5 elevi care să fie 
„căpitan de echipă”. (se formează cele 5 echipe, se aleg 
cei 5 căpitani și este repartizat câte un sport fiecărei 
echipe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
O4 

Tema propusă este să facă reclamă acelui sport, să facă un 
afiș în care să menționeze de ce este benefic pentru 
sănătate, și să convingă oamenii să se înscrie la acel sport. 
După ce termină, fiecare căpitan de echipă va trebui să 
prezinte celorlalte echipe ideea lor. 
În timp ce elevii lucrează, moderatorul activității trece pe 
la fiecare echipă și îi încurajează pe aceștia, le oferă 
explicații suplimentare unde este cazul, oferă sugestii. 
(20 min). 
Se ascultă cele 5 prezentări și apoi se adresează întrebări. 
(10 min) 
Elevii primesc fișe- Știați că...? (Anexa 3) ce cuprind 
curiozități privind alimentația. 

- Aveți în față o fișă. Haideți să vedem despre ce 
este vorba în această fișă. Cine vrea să citească prima 
afirmație? (Vor fi numiți elevii care doresc să 
răspundă și se vor citi toate afirmațiile din fișă. Se vor 
discuta anumite aspecte legate de temă, în funcție de 
interesul și dorința elevilor).(10 min) 

conversația, 
explicația 
 
 
 
 
 
 
conversația 
expunerea, 
explicația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișe-Știați 
că...? 
 

individual 
pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
pe echipe 
 

Capacitatea 
de a citi 
informațiile 
din fișa 
primită. 

5. Încheierea 
activității 

(2 min) 

 
 

Se formulează concluzii. 
Elevii primesc câte un bilețel și sunt rugați să scrie ce le-a 
plăcut și ce nu le-a plăcut la activitate. 
Elevii primesc feedback pozitiv privind implicarea activă 
în activitate și privind munca depusă în realizarea 
reclamelor. 

conversația - individual - 



ANEXA 1 
 

 
 
 
  



ANEXA 2 

  A 

 

  B 

   

1. Joc de echipă unde fiecare echipă urmărește să arunce mingea ntr-un cos de pe teren, fixat la o anumită înălțime. 
2. Sport legat de ascensiunile în munți, în special escaladarea părților abrupte. 
3. Joc sportiv între 2 echipe care urmăresc să introducă mingea în poarta adversarului, lovind cu piciorul. 
4. Sport japonez legat de lupte, fără nicio armă, în stil rapid și violent. 
5. Sport ce cuprinde diverse etape practicate cu patinele. 

(BASCHET, ALPINISM , FOTBAL, KARATE, PATINAJ) 

 
  

       

        

      

      

       



 



 
569. PROIECT DE LECŢIE LA LIMBA ENGLEZĂ:SHE IS FIRST(EA ESTE PRIMA) 

 
Prof. Bodi  Iolanda 

Şcoala Gimnazială „Lascar Catargiu”, Loc. Schela, Jud.Galaţi 
 
LESSON PLAN 
Plan de lecţie 
 
TEACHER:  Iolanda Bodi 
SCHOOL:”Lascar Catargiu”,Schela,Galaţi 
DATE: 26th October 2017  
CLASS: the 4th  

LEVEL: elementary 
NO. OF HOURS PER WEEK: 2 
NO. OF STUDENTS:19 
TEXTBOOK: Way Ahead 2 - Macmillan 
UNIT 19: SHE IS FIRST!-EA ESTE PRIMA 
LESSON TOPIC : Present continuous –Prezentul continuu  
TYPE OF LESSON: Consolidation and reinforcement of previous knowledge 
VOCABULARY: months,ordinal numbers,days of the week, prepositions of movement,expressing 
the time; 
GRAMMAR: Present continuous tense(Affirmative, negative and interrogative form) 
FUNCTIONS:     Telling ordinal numbers 
                              Telling months and days 
                              Talking about present activities                               
SKILLS: speaking,  reading, listening,writing 
OBJECTIVES:/LESSON AIMS: by the end of the lesson students will be able to: 

1. to use the correct structure of the present continuous tense; 
2. to provide practice of the structure and function of the present continuous 

tense; 
3. to consolidate vocabulary connected to time,date,ordinal numbers; 
4. to participate actively in a dialogue; 
5. to develop students listening and speaking skills; 

TEACHING AIDS:Mijloace didactice 
 textbook, workbook, worksheets, video projector, Way Ahead ,   
                                    posters, flashcards, prompts, blackboard, pins,  
                                    flipchart,strips; 
TEACHING TECHNIQUES-(TEHNICI DE PREDARE)  -conversation,explanation,game, 
miming,guessing,exercises; 
METHODS: conversation, explanation, observation, reading, listening, drilling, brainstorming 
ASSUMPTIONS: Students have learnt and used Present Continuous tense for actions happening 
now; 
-Students are familiar with some vocabulary related to months,action verbs; 
ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS/PROBLEME SI SOLUŢII ANTICIPATE 
Students might need further practice with the structures as it is new for them. Not all the students 
might understood all the words and structures used (the teacher might need to speak in Romanian) 
- RESOURCES: Workbook – Way Ahead 2, Activity book – Way Ahead 2, different internet sites. 
TIME: 45min. 
ORGANISATION:Whole class or group work,pair work and individual work; 
 
 



ACTIVITIES  PROCEDURE-DESFAŞURAREA LECŢIEI 
 
I: ORGANISATION OF THE CLASS 
Aims: -To check attendance and to make sure that the conditions are proper to start the lesson; 
The teacher greets  the pupils and asks them a few ordinary questions (What day is today?  /What’s 
the weather like today?/What about yesterday?/What season is now?/ When is your birthday?) 
What is the first/second month of the year?) 
Ss answer and prepare themselves for the lesson. 
INTERACTION: T-Ss    SKILLS: speaking     AIDS: none     TT: conversation 
TIMING: 3min. 
 
II:WARM-UP:  
The teacher asks students to play a short game: she shows some strips of paper with different times 
on them. Students have to read it aloud and go to the blackboard to draw a clock showing the 
correct time. 
Aims: To review vocabulary connected to time(expressing the time) 
           To create a relaxed and pleasant atmosphere; 
INTERACTION: Whole class    SKILLS: speaking     AIDS: strips of paper    TT: conversation 
TIMING: 3 min. 
 
III:HOMEWORK CHECK 
The teacher asks them about their homework and checks their notebook. The pupils read their 
homework while the other classmates pay attention in order to correct them if necessary. 
INTERACTION: T-Ss Ss-Ss   SKILLS: reading     AIDS: none     TT: conversation 
TIMING: 2min 
 
IV:ANNOUNCING OBJECTIVES: LEAD -IN 
PROCEDURE: The teacher tells them that they are having a new lesson in which they will practice 
and consolidate present continuous tense and telling the ordinal numbers; 
  Ss listen and write the title of the lesson in their notebooks. 
Aims: To make students aware of the items they will learn; 
           To motivate students by means of personalisation; 
INTERACTION: T-Ss    SKILLS: speaking, listening    AIDS: BB     TT: conversation 
TIMING: 1’  
 
V: PRESENTATION AND PRACTICE 
ACTIVITY 1: VIDEO-WATCHING:Mr Bean 
AIMS: - to  develop listening skills and to consolidate the use of the present continuous tense 
            - to put the events they hear on the tape in the correct order; 
PROCEDURES:   
Teacher invites students to play a concentration game. They have to watch a short video and 
memorize as many actions people are doing. When the video is paused, teacher elicits sentences in 
the present continuous tense from the whole class; 
The second activity is to number the actions in order  they happened  in the video of Mr Bean. 
This exercise is done in groups. 
Feed-back: Teachers checks the answers with the whole class. 
INTERACTION: T-Ss; Ss-T; Group-work;  SKILLS: speaking; writing; listening  AIDS: video 
projector, worksheets; board   TT: conversation, dialogue 
TIMING: 10min. 
 
ACTIVITY 2: SPEAKING-JUMBLED WORDS 
AIMS: -To practice forming correct sentences in the present continuous tense 



  -To develop speaking skills; 
PROCEDURE:  
Teacher prepares cards with words on them and explains the students that they must form sentences 
using Present continuous; Students work in groups of 4. Teacher will time the drill  and asks groups 
to come in front to present the  right sentence. 
INTERACTION: T-Ss, group work; SKILLS: speaking, listening, reading   AIDS: A4 paper pict   
TT: conversation; TIMING: 5min  
 
VI: PRODUCTION STAGE  
 
ACTIVITY 3: GUESS WHAT I AM DOING 
AIMS:- To practise present continuous tense ( interrogative form )through miming; 
 -To motivate and challenge students; 
PROCEDURE:  
Teacher asks students to watch her and guess what she is doing. She mimes a simple activity and 
encourages students to ask questions to find the answer(Are you sleeping?) 
Students are separated into teams they have to guess  the correct activity using the present 
continuous tense. 
Teams take it in turns to play.Teacher picks a team to go first and asks them to choose a student to 
do the first mime.That student comes up and mimes what’s on his/her card. The other members of 
his/her team must ask him questions:Are you.......? If the answer is correct the team gets one point. 
Each team sends a volunteer to mime. 
INTERACTION: T-Ss, S-Ss SKILLS: speaking   AIDS: small cards with actions   TT: miming 
TIMING: 5min.  
 
ACTIVITY 4: POSITIVES AND NEGATIVES 
AIM: -to practice and consolidate present continuous (aff. and negative forms) 
          -to encourage pair-work 
PROCEDURE:   
In this supplementary worksheet, students use 20 verbs to complete positive and negative present 
continuous sentences. Students begin by looking for 20 verbs in a word search. 
 The students write down the verbs they find. After that, they use the verbs to complete ten present 
continuous sentences. The first part of each sentence is negative and the second part is positive. 
Feed-back: Teacher checks the correct answers with the whole class; 
INTERACTION: T-Ss Ss-Ss ;whole class SKILLS: speaking, writing, listening   AIDS: 
worksheets, flipchart    TT: conversation, exercises. 
TIMING: 8min 
 
ACTIVITY 5: EXTENSION ACTIVITY: ILLUSTRATIONS 
AIMS: -To consolidate present continuous tense through drawing abilities; 
 -To  encourage communication; 
PROCEDURE:  
Teacher divides the class into groups . One student from a group comes up to the board. The student 
is given a present continuous card. She/he then draws the sentence without writing words or letters 
and without speaking. His/her team has a few seconds to guess the sentence. They must guess 
exactly what’s on the card. If they haven’t guessed correctly, next team can try the answer. One 
point is awarded for the correct answer. Then team B,C,D plays and so on. 
INTERACTION: T-Ss, Ss-Ss   SKILLS: speaking    AIDS: cards    TT: conversation, drawing 
and guessing; TIMING: 6min. 
 
 
 



VII:ASSIGNING HOMEWORK:   
The teacher gives the students their homework from worksheets.                                                 
INTERACTION: T-Ss   SKILLS: speaking, listening     AIDS: handouts    TT: conversation 
TIMING:1min  
 
FEED-BACK : 
 PROCEDURE:  
The teacher  assures it at the end of the lesson  and makes remarks regarding  the pupils’ activity 
during the lesson. All the students will be rewarded and praised. 
TIMING:1 min. 
 
 
Bibliography/Bibliografie 

1. Harmer Jeremy; Essential Teacher knowledge; Pearson Elt;London; p.24 
Internet site: https://en.islcollective.com/ 
 
  



 
570. DETERMINAREA Ph-ULUI ……..ALTFEL! 

 
Prof. Precup Cecilia, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud   

 
 

               Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu elevii mei ”altfel”. Mi-am dorit să-i învăț să caute, să 
exploreze lucruri noi, neîntâlnite în manualele școlare. Mi-am dorit să poată afirma cu 
satisfacție…….”EVRIKA!”.  

De cele mai multe ori am reușit să-i impresionez cu lucrări de laborator/experimente ce nu 
sunt în programa școlară sau manual dar care au legătură cu conținutul predat. Vă prezint o lucrare 
de laborator pe cât de simplă, pe atât de interesantă, materialele necesare sunt la îndemâna oricui, 
trebuie doar curiozitate și multă pasiune deoarece:  
 ”Chimia este o ştiinţă care va avea asupra vieţii o influenţă imensă şi o amplă aplicare.”                       
                                                                                                                                 Goethe 
Materiale necesare:  
 Varză roșie, apă distilată, pahare Erlenmayer de 150 ml, cuțit, tocător din lemn, sită 
metalică, baghetă, eprubete, stativ pentru eprubete, sticluță picurătoare, etalon de pH, diverse 
produse alimentare, cosmetice, industriale, etc. 
 
Modul de lucru:  

1. Prepararea indicatorului natural: 
              Varza roşie se mărunţeşte şi se aşează într-un vas termorezistent . Se toarnă apă distilată 
peste aceasta şi se aduce la temperatura de fierbere; fierberea trebuie să fie făcută la foc moderat 
circa 10 minute, până când apa se va colora. Se răceşte apoi vasul.  

Se pregăteşte sita metalică deasupra unui borcan pentru a strecura și colecta lichidul colorat 
obţinut prin fierberea verzei. Lichidul obținut este turnat într-o sticluţă picurătoare şi etichetat: 
„Indicator acido-bazic din varză roşie”. Se poate utiliza și un pahar Erlenmayer de 150 ml. 

2. Verificarea pH-ului unor produse: 
Se prepară în eprubete diferite soluţii diluate de: sare de lămâie, oțet, bicarbonat de 

sodiu/praf de copt, suc de lămâie, suc de portocală, detergent lichid, săpun lichid, înălbitor, aspirină, 
soluție de spălat geamurile, orice produs pe care îl avem în gospodărie.  Condiția este ca soluția 
obținută să fie incoloră. 

În fiecare dintre eprubetele cu soluţiile astfel preparate se introduc 5-6 picături de indicator 
obţinut din varză roşie. Se observă şi se notează culorile din fiecare eprubetă, apoi se compară cu 
etalonul de pH confectionat. Pentru fiecare soluție pregătită se notează pH stabilit prin compararea 
culorii obținute cu culoarea de pe planșa-etalon. 

 
Explicația fenomenului/cunoștinte valorificate: 

Acizii şi bazele sunt substanţe compuse care au proprietăţi chimice diferite. Unul dintre 
aspectele spectaculoase ale acizilor şi bazelor este acţiunea lor asupra indicatorilor acido-bazici 
(fenolftaleină, turnesol, metiloranj). Pentru măsurarea acidităţii sau bazicităţii unei soluţii s-a introdus o 
scală de măsurare numită scala pH-ului. Această scală are valori de la 1 la 14, unde 1 corespunde unui mediu 
foarte acid (cum ar fi aciditatea din stomacul omului), iar valoarea 14 corespunde unui mediu foarte alcalin 
(cum ar fi o soluţie de leşie). Valoarea 7 corespunde unui mediu neutru. Valoarea pH-ului se stabileşte 
comparând culoarea obţinută cu culorile etaloanelor de pH. 

Măsurarea pH-ului se poate face cu ajutorul unor aparate electrice speciale, de mare 
precizie, numite pH-metre.  

Sucul de varză roșie (Brassica oleracea) conţine un pigment numit „cyanidin” care poate fi 
utilizat la monitorizarea pH-ului în soluţii. Cyanidinul este un compus organic natural care se găseşte și 
în: fructe de pădure, struguri, afine, mure, coacăze, cireşe, merişori, soc, păducel, zmeură, mere şi prune. Cea 
mai mare concentraţie de cyanidin se găseşte în pieliţa fructelor. 



 
 
                                                         Cyanidinul 

 

  

  

           

                                                                 

Utilitate practică: 
  

Cu puține cunoștințe de chimie și biologie, dar cu multă curiozitate și investigare proprie, 
putem stabili caracterul acido-bazic al produselor pe care le mâncăm, cu care ne spălăm, care ne 
ajută la curățenia locuinței.  

Spre deosebire de indicatorii de sintezǎ, indicatorii naturali sunt mai ieftini şi mult mai uşor 
de obţinut. 
  Vom evita astfel tot ce este mai puțin sănătos, toxic, coroziv, iritant. Ne protejăm viața! 
 
Bibliografie: 

1.  I. Ion, A. Ion Chimie analitică. Echilibre chimice Editura Printech, București, 1999. 
 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=07FdY7uPd1E&feature=youtu.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                              Lucrarea noastră de laborator - FILM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=07FdY7uPd1E&feature=youtu.be
https://youtu.be/07FdY7uPd1E


571. LET’S DO IT , SUCEAVA 
 

Prof. Biologie Bulgariu Andreea  
Școala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu”, Plopeni, Suceava 

 
PROIECT EDUCAȚIONAL 
 
CAMPANIA DE CURĂȚENIE 
LET’S DO IT , ROMÂNIA 
AUTOR:prof. biologie BULGARIU ANDREEA 
INSTITUȚIA:ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CRISTOFOR SIMIONESCU”, PLOPENI 
 
1.Titlul proiectului: ,,Let’s Do It ,Suceava” 
 
2.Data:21 octombrie 2017 
 
3.Locația: Împrejurimile localităților Plopeni și Mereni 
 
4.Grup țintă: 
-elevii voluntari ai Școlii Gimnaziale ,, Cristofor Simionescu”,Plopeni și Mereni 
(175 de elevi) 
-profesorii implicați în proiect 
-primăria Orașului Salcea,județul Suceava 
 
5.Cadre didactice implicate în proiect: 
         Director:Chelba Elena Anca 
         Prof. coordonator:Bulgariu Andreea 
         Prof.Cerlincă Irina 
         Prof.Danciu Ioana 
         Prof.Duciuc Melania 
         Prof.Lazăr Mihaela 
         Prof.Anton Marcela 
         Prof.Dascălu Raluca 
         Prof.Constantin Amadia 
         Prof.Hinea Simona 
         Prof.Gîză Aurora 
         Prof.Cazacu Doinița 
         Prof.Boariu Elvira 
         Prof.Ursachi Adriana 
         Prof.Rusu Ramona 
 
6. Argument: 
 Sistemul de învățământ din România a fost definit mulți ani de metodele tradiționale de 
predare-evaluare, de o programă școlară care pune accentul pe dobândirea de informații și mai puțin 
pe dobândirea de aptitudini practice. Așa că am ajuns într-o etapă când este nevoie mai mult ca 
oricând de reformă,inițiative didactice, prin care sistemul de învățământ românesc să creeze un 
echilibru între teorie și practică,elevii români să fie îndrumați în spiritul educației sociale, 
morale,pentru pace,ecologică. 
Și tocmai acest lucru își propune acest proiect educativ ca elevii Școlii Gimnaziale Plopeni și 
Mereni să fie educați în spiritul protejării mediului, formării unui spirit civic,ca aceștia să 
conștientizeze importanța ca  deșeurile să nu fie aruncate la întâmplare, ci doar în spații și locuri 
special amenajate. 



7. Scopul proiectului: 
 Educarea și conștientizarea cu privire la gestionarea deșeurilor 
 Protejarea mediului 
 Atragerea elevilor în activități de voluntariat 
 Pregătirea elevilor ca viitori cetățeni responsabili 
 Sensibilizarea copiilor în fața frumuseții naturii, astfel încât să conștientizeze importanța 

protejării mediului ca urmare a impactului devastator a deșeurilor asupra organismului 
uman,vegetal,animal 

 
8. Obiective: 
 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă 
 Să cunoască, să înțeleagă și să prețuiască natura 
 Să conștientizeze impactul negativ a deșeurilor asupra naturii 
 Să dobândească cunoștințe de colectare selectivă a deșeurilor 
 Să conștientizeze importanța aruncării deșeurilor doar în spații special amenajate 
 Dezvoltarea armonioasă a elevilor 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare 

9. Resurse: 
Umane: 175 de elevi, 15 cadre didactice, angajații de la firma de salubrizare a Orașului Salcea-
DISCIF 
Temporale:21 octombrie 2017 
Materiale: saci menajeri, mănuși primiți de la asociația Biosilva în calitate de cooordonator al 
campaniei la nivelul județului Suceava. 
 
10. Monitorizare și evaluare 
 Toți voluntarii înscriși la campania de ecologizare ,,Let’s Do It ,Suceava” vor primi 

diplome de participare, iar cadrele didactice adeverințe ca semn de recunoaștere a implicării 
și participării acestora la ziua națională de curățenie. 

 Realizarea de fotografii 
 Postarea fotografiilor pe pagina de facebook ,,Let’s Do It ,Suceava”  

 
11. Diseminare 
 Mediatizarea proiectului în cadrul comisiilor metodice 
 C.D. cu imagini din timpul desfășurării activității 

 
12. Desfășurarea activității: 
 La ora 9 pe data de 21 octombrie elevii de la Școala Gimnazială Plopeni și Mereni s-au 
întâlnit în curtea școlii. După ce s-a făcut o prezență și s-au citit regulile și normele care trebuie 
respectate pentru a preveni eventualele accidentări și îmbolnăviri , li s-au distribuit mănuși și saci 
menajeri, apoi elevii s-au împărțit pe clasa și împreună cu profesorii coordonatori au pornit spre 
diferite zone ale localității Plopeni și Mereni pentru a le ecologiza. 
Elevii au colectat selectiv deșeuri,fără a strânge obiecte tăioase și periculoase pentru sănătatea lor. 
S-a reușit să se acopere zone întinse,acestea fiind ecologizate și curățate de deșeuri. Deșeurile care 
s-au strâns au fost depozitate în saci menajeri, care au fost colectați apoi dintr-un punct stabilit de 
către angajații de la salubrizare a Orașului Salcea. 
Cadrele didactice,dar și copii s-au implicat în acest proiect din toată inima și au dat dovadă de un 
spirit civic, de o bună comunicare și organizare. 
 
        13. Feed back 
 Realizarea unui portofoliu care să conțină materialele utilizate pentru conceperea activității 
 Realizarea unei pagini de facebook a școlii Gimnaziale,, Cristofor Simionescu”, prin care s-

au postat imagini de la această activitate 



Concluzii 
Activitățile de tip extracurricular (cum este această activitate voluntară de ecologizare) pot 

deveni o modalitate eficientă de inițiativă didactică. De asemenea ele pot fi modalități eficiente și de 
inițiere în cunoaștere, formare culturală și civică. 

Centrat pe elevi, proiectul derulat pe 21 octombrie 2017 devine un mijloc eficient de 
atingere a obiectivelor educaționale, de modelare a caracterului uman,dar și o reformă sau altfel 
spus ,,o gură de aer” în sistemul de învățământ românesc. 
 
 

572. ,, S.O.S  Natura!” 
 

Prof.-ed.  Angelica Ţigănaşu 
Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

 
 
Motto: 
“Tu,copile-nvăţa a naturii lege: 
Floarea cine-o rupe, miere nu culege!” 
 
Proiect de ACTIVITATE 
Prof.-ed.  Angelica Ţigănaşu 
Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
 
DATA:  
CLASA:  
PROFESOR –EDUCATOR: Ţigănaşu Angelica 
ARIA CURRICULARĂ: Terapia educaţională complexă şi integrată 
MODULUL:  Socializare  
SUBIECTUL: ,, S.O.S  Natura!” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 
 
OBIECTIVE CADRU:  
 2. Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător 

(natural şi social) 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
 2.2 Dezvoltarea  atitudinii  ecologice;  

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Formarea unei atitudini pozitive față de mediu și conștientizarea unor 
acțiuni care contribuie la protejarea lui. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 
a)cognitive: 
 O1-să identifice acțiuni ale oamenilor care pun în pericol natura; 
 O2- să prezinte modalităţi concrete de protejare a mediului înconjurător; 
 O3- să denumească  tipurile de poluare și modalitățile de evitare a poluării; 
 O4- să  analizeze  atitudinea  personajelor  din textul  citit; 
 O5- să evidențieze importanța păstrării unui mediu curat (nepoluat); 
 
b)afective: 
OA1 – să  participe cu interes şi plăcere la realizarea activităţii; 
OA2 -să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate în desfăşurarea   activităţilor 
de grup. 
 



CONDIŢII PREALABILE: din totalul de 10 elevi ai clasei: 
 - 10 elevi  au ritm de lucru/ învăţare mediu; 
 - elevii provin din medii diferite; 
 - elevii au capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema 

activităţii;  
  - în proiectarea activităţii am ţinut cont de particularităţile fiecărui copil, metodele de 

lucru fiind adaptate nevoilor individuale ; 
 
STRATEGIE  DIDACTICĂ: mixtă 
METODE ŞI PROCEDEE:  
 De comunicare: conversaţia , observaţia,explicaţia, problematizarea; 
 Activ-participative:metoda cubului, diagrama Wenn; 
 De acţiune: exerciţiul,jocul de rol, munca în echipă,  munca independentă; 
 De evaluare: aprecierea verbală, fişe de lucru, fişa de evaluare. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: -  planșe didactice,  panouri, laptop,prezentare power- point 
,videoproiector,  fişe de lucru în grup, fişe de evaluare; 
FORME DE ORGANIZARE: frontală , individuală  şi pe echipe; 
FORME DE EVALUARE:  observarea sistematică, , evaluare orală, evaluare scrisă. 
RESURSE TEMPORALE: 45 minute; 
RESURSE UMANE : 10 elevi şi educatorul. 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă. 
BIBLIOGRAFIE: 
   Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi  integrată” ; Bucureşti: Editura Pro-

Humanitate, 1997.  
 Socializare - Programă şcolară - Aprobat prin ordin al ministrului - Nr. 5234/ 01.09.2008 - 

Bucureşti, 2008; 
 Educaţia micului cetăţean, Ungureanu Adalmina, Ed. AS S, Iaşi, 1996; 
 
Anexe: 

 
 
  



SCENARIUL DIDACTIC 
 

Etapele 
activității 

Ob. 
Op. 

Activitate instructiv-educativă Strategia didactică Forme de 
evaluare Activitatea educatorului Activitatea elevilor Resurse 

procedurale 
Resurse 
materiale 

Forme de 
organizare 

 
 
1. Moment 
organizatoric.  

 Asigurarea climatului psihopedagogic adecvat 
pentru buna desfăşurare a activității; 
Pregătirea materialelor necesare. 

    
 

 
 
 
 

2. Captarea 
atenţiei 
 
 

O1 

Prezint elevilor un power-point cu imagini din 
natură (natura curată şi natura poluată) . 
 -În care dintre cele două locuri ați dori să vă 
jucați? De ce? 
-De ce nu ați vrea să vă jucați în locul unde 
sunt gunoaie? 
-Din ce cauză acest loc a ajuns așa? 
-Cum ar fi normal să arate întreaga natură? 

 
Elevii vizionează 
imaginile şi 
răspund la câteva 
întrebări 

 
 
Conversaţia, 
explicaţia 
 

 
-power-
point cu 
imagini din 
natura 
- laptop  

 
 
Frontal 
individual 
 

 
Apreciere 
verbală 
 

 
3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor  

 Anunţ  tema activităţii: ,, S.O.S Natura!” 
precum şi obiectivele operaţionale  pe 
înțelesul elevilor. Scriu titlul pe tablă. 

 
 
Elevii ascultă cu 
atenţie. 

 
 
Conversaţia, 

 
 
Tabla 
 

 
 
Frontal 
 

 

 
 
 
 
 
 
4.Reactuali-
zarea 
cunoştințelor 
 

 
 
 
O1 

Explic elevilor, pe înţelesul lor, de unde vine 
prescurtarea S.O.S. 
 ,,- S.O.S.”- este un semnal transmis cu 
ajutorul undelor radio , folosit de marinarii 
aflați în primejdie, care înseamnă: „Save Our 
Ship!” („Salvați nava noastră!”),sau ”Send 
Out Succour!” („Trimiteți ajutor!”). 
- Natura are nevoie de ajutor? De  ce? 
Adresez câteva întrebări elevilor: 
- Ce înseamnă poluare? 
- Cine poluează natura? 
- Ce tipuri de poluare cunoaşteţi? 

 
 
 
 
 
Ascultă exlicaţiile 
 
 
 
Răspund la 
întrebări 

 
 
 
Conversaţia, 
explicaţia 
 
 
 
 
 
Conversaţia, 
explicaţia 

 
power-
point 
laptop 
 
flipchart 
planşe  

 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
Frontal  
 

 
 
 
 
Apreciere 
verbală 
 



 
 
 
5. 
Desfăşurarea 
activității 

 
 
 
 
O2 
 
OA
1 
 
O3 

- Cum se poluează apa? 
- Dar aerul? 
- Cum se poluează solul? 
- De ce trebuie să păstrăm natura curată? 
- Ce putem face noi pentru a proteja si salva 
natura? 
- Ce înseamnă să fim ecologişti? 
  Elevii prezintă sceneta: ,, 10 paşi spre a fi 
ecologist”. 

- Ce sunt deşeurile? 
-Ce putem face cu ele? 
Prezint câteva informaţii despre reciclarea 
deşeurilor,reciclarea creativă şi timpul de 
degradare a deşeurilor . 

 
 
Răspund la 
întrebări 
 
 
Elevii prezintă 
sceneta: ,, 10 pasi 
spre a fi ecologist”. 

 
Conversaţia, 
explicaţia 
 
 
 
Jocul de rol 
 
 
 
 
Conversaţia 
explicaţia 

 
 
 
power-
point 
laptop 
 
flipchart 
planşe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 

Apreciere 
verbală 
Se verifică 
corectitu-dinea 
răspunsu-rilor 
date.  
 
Apreciere 
verbală 

 
 
6. Obţinerea 
performanţei 
 Asigurarea 
feed-back-
ului 

 Cubul 
-elevii sunt împărţiţi în 6 grupe; 
-fiecare grupă va examina subiectul din 
perspectiva unei dimensiuni a cubului, 
rezolvând fiecare sarcină primită. ( 
DESCRIE, COMPARĂ, ASOCIAZĂ, 
ANALIZEAZĂ, APLICĂ, 
ARGUMENTEAZĂ) (anexele 1,2,3,4,5,6) 
-după rezolvarea sarcinilor primite fiecare 
grupă îşi va desemna câte un reprezentant care 
să prezinte produsul finit în faţa colegilor 

-Ascultă 
explicaţiile 
-Rostogolesc cubul 
; 
-rezolvă sarcinile 
de pe fişe -
reprezentanţii 
grupelor prezintă 
rezolvarea 
sarcinilor în faţa 
colegilor 

 
 
 
metoda 
cubului 
conversația 
exercițiul 
problematizar
ea 
 
 

 
 
 
 
cubul 
 
fişe de 
lucru  
 
flipchart 
 

 
 
 
 
 
 
Frontal 
pe grupe 
 

Apreciere 
verbală 
Se verifică 
modul în care 
elevii și-au 
însușit 
modalită--țile 
de protejare a 
naturii 

 
7. Evaluare 
 

 
O4 
OM2 

Distribui  elevilor fișe de evaluare . Explic 
modul de rezolvare al fişelor. 
Verific, oral, modul de rezolvare a fişei de 
evaluare. 

Elevii rezolvă 
sarcinile fişelor. 
 

Conversaţia, 
explicaţia 
 

Fişe de 
evaluare 

 
individual 

 
Evaluarea 
scrisă 

 
8. Ȋncheierea 
activității 
 

 Voi face aprecieri generale asupra activității 
elevilor sub aspectul: rezolvării cerințelor, 
implicării în activitățile propuse, îndeplinirii 
obiectivelor . Ofer , elevilor, diplome . 

 
 
Elevii ascultă. 
 

 
 
Conversaţia, 

  
 
frontal 

 

  



573. ÎNVĂŢAREA EXERCIŢIILOR PENTRU CORECTAREA  
SCOLIOZEI ÎN C, DREAPTA  

 
Kinetoterapeut  Daniel Mocanu  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui  
 

PROIECT  DIDACTIC 
Tema - învăţarea exerciţiilor pentru corectarea scoliozei în C, dreapta 
 
Locul  de desfăşurare:   - cabinetul de kinetoterapie. 
Materiale folosite:  - scara  fixă, banca de gimnastică, aparat multifuncţional, bara fixă, paralele, 
bastoane, mingi medicinale, gymball, cordoane elastice, etc. 
Durata:  45 minute. 
Data:   
 
Date personale:  Ionela – VII C 
 
DIAGNOSTIC:  
 - scolioză în C, dreapta. 
 - torace şi umeri asimetrici. 
 
Obiective  de referinţă:  

 conştientizarea posturii asimetrice a umerilor, omoplaţilor 
şi bazinului; 

 tonifierea în condiţii de scurtare a musculaturii alungite şi 
atone aflate de partea convexităţii curburii scoliotice; 

 tonifierea în condiţii de alungire şi elasticizare a musculaturii 
scurtate şi hipertone de                 

    partea concavităţii; 
 ameliorarea posturii asimetrice; 
 creşterea flexibilităţii  coloanei vertebrale; 
 formarea reflexului de atitudine şi postură corectă a 

corpului; 
 
Obiective  operaţionale: 

 să răspundă prompt la comenzi; 
 să manifeste iniţiativă şi perseverenţă în executarea exerciţiilor; 

 să urmărească atent explicaţiile şi demonstraţiile; 
 să  execute corect exerciţiile pentru tonifierea în condiţii de 

scurtare a musculaturii alungite şi atone; 
 să  execute corect exerciţiile pentru tonifierea în condiţii de alungire 

şi elasticizare a musculaturii scurtate şi hipertone; 
 să menţină o atitudine şi o postură corectă a corpului în timpul exerciţiilor; 

 
Strategii didactice : 
    Metode:  explicaţia, descrierea, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia. 
    Mijloace terapeutice:   
- exerciţii statice sub formă de poziţii corecte, corective ale coloanei vertebrale, centurii scapulare, 
centurii pelvine, poziţii derivate din stând, pe genunchi, culcat, atârnat, realizate cu ajutorul 
membrelor superioare şi inferioare; 
- exerciţii dinamice: exerciţii de trunchi (îndoiri laterale de partea convexităţii curburii scoliotice, 
răsuciri de partea concavităţii curburii scoliotice, extensii, circumducţii în plan posterior);  



-  exerciţii de membre superioare sub formă de fixări asimetrice în scopul corectării centurii 
scapulare, braţul de partea convexităţii va efectua fixări peste linia umerilor, braţul de partea 
concavităţii va efectua fixări sub linia umerilor;  
-  exerciţii de suspensie efectuate în scopul măririi mobilităţii coloanei vertebrale şi tonifierii 
musculaturii dorsale; 
-   exerciţii aplicative: exerciţii de mers, alergare, târâre, exerciţii de căţărare şi de echilibru; 
-   exerciţii cu obiecte portabile cu structură corectivă (bastoane, mingi medicinale, gymball, 
cordoane elastice, etc.); 
-  exerciţii la aparate, efectuate cu structură corectivă (se folosesc: scara  fixă, banca de gimnastică, 
aparat multifuncţional, etc.); 
-  exerciţii de respiraţie cu structură corectivă;  
 
 FORME DE ORGANIZARE:  frontală,  individuală.  
 

 
 
Verigile lecţiei 

 
 
Conţinutul lecţiei 

 
Strategii didactice 

Dozare Formaţii de 
lucru 

Metode Indicatii 
metodice 

I. 
Organizarea 
colectivului de 
elevi 
1- minut 
 

 
Alinierea, verificarea ţinutei şi a sănătăţii. 
 
Anunţarea temei activităţii. 

 
- 1 
minut 
 
 

 
- aliniere 
pe un rând 
 

 
- conversaţia 
 
frontală 

 
 
 

 
II. 
Pregătirea 
organisnului 
pentru efort 
6-7 minute 

 
- mers cu mâna stângă pe creştet, mâna 
dreaptă pe şold, pe vârful piciorului drept şi 
pe  toată talpa piciorului stâng; 
 
- mers cu mâna stângă ţinând o minge pe 
cap, mâna dreaptă pe şold, piciorul stâng  pe 
sol, piciorul drept pe banca de gimnastică; 
 
- mers, cu un baston la spate, aşezat 
diagonal, apucat de la capete, cu mâna 
stângă de sus, dreapta de jos, ducerea 
trunchiului înapoi cu arcuire/răsucirea 
trunchiului spre stânga; 
 
-  mersul piticului, cu o minge medicinală 
ţinută pe cap cu mâna stângă prin lateral, 
mâna dreaptă pe şold; 
 

 
- un tur 
de sală 
 
 
- un tur 
de sală 
 
 
 
- un tur 
de sală 
 
 
 
- un tur 
de sală 
 
 

 
- în coloană 
câte unul 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 
 

 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
- execuţie de 
probă 
 
 
 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
 
- exersare  

 
- capul şi 
gâtul în 
uşoară 
extensie 
- se 
păstrează 
distanţa 
între elevi 
 
- bărbia 
ridicată 
- ritm 
moderat 
 
- se 
păstrează 
distanţa 
între elevi 

 
III. 
Antrenarea 
componentelor 
nervoase şi 
psihice 
6-7 minute 

 
-  redresare activă cu alinierea segmentelor 
corpului la comanda kinetoterapeutului; 
 
-  redresare activă în faţa oglinzii, după 
model; 
 
- circuit combinat, mers pe banca de 

 
1-2 
minute 
 
1-2 
minute 
 
3-4 ori  

 
- în linie pe 
un rând 
 
- în linie pe 
un rând 
 
- în coloană 

 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
- descriere 
 
 
- exersare 

 
- se insistă 
pe 
formarea 
reflexului 
de atitudine 
corectă 
 



gimnastică şi printre jaloane cu un baston la 
spate,  aşezat diagonal, apucat de la capete, 
cu mâna stângă de sus, dreapta de jos; 

fiecare 
elev 

câte unul 
 
 

- ritm lent, 
atenţie la 
asigurare 

 
IV. 
 
Exerciţii fizice 
cu caracter 
corectiv 
25-30 minute 
 
 
 
 
IV. 
 
Exerciţii fizice 
cu caracter 
corectiv 
25-30 minute 

 
-  stând în treaptă pe piciorul stâng, cu 
piciorul drept pe bancă, cu un baston la 
spate apucat cu mâna stângă de sus, dreapta 
de jos, îndoirea laterală a trunchiului spre 
dreapta / răsucirea laterală a trunchiului spre 
stânga; 
 
- pe genunchi, cu sprijin pe palme, cu 
trunchiul sub orizontală, târare înainte cu 
braţul stâng şi piciorul drept; 
 
- pe genunchi, cu sprijin pe antebraţe, târare 
în cerc spre partea dreaptă, cu mutarea 
succesivă a antebraţelor; 
 
- pe genunchiul drept, piciorul stâng lateral, 
mâna stângă pe cap, răsucirea trunchiului 
spre stânga, cu inspiraţie, revenire cu 
expiraţie; 
 
- pe genunchiul drept, piciorul stâng lateral, 
mâna dreaptă pe cap, îndoirea trunchiului 
spre dreapta cu arcuire în trei timpi şi 
revenire; 
 
- atârnat cu faţa la scara fixă, mâna stângă 
apucă mai sus cu o treaptă, căţărare cu 
ajutorul braţelor din aproape în aproape. 
Coborare în acelaşi mod – în permanenţă 
braţul stâng va apuca de mai sus cu o 
treaptă faţă de cel drept; 
 
-   atârnat cu spatele la scara fixă, mâna 
stângă apucă mai sus cu o treaptă,  ducerea 
picioarelor lateral spre dreapta; 
 
 - stând pe genunchi, cu sprijin pe palme, 
trunchiul sub orizontală, braţele îndoite, 
târâre înainte cu braţul stâng şi piciorul 
drept; 
 
- culcat ventral, extensia trunchiului şi 
ducerea braţului stâng sus cu inspiraţie, 
braţul drept la spate; 
 
- culcat ventral, pe banca de gimnastică, 
târâre înainte cu braţul stâng şi piciorul 
drept; 

 
10-20 
ori 
 
 
 
 
 
un tur 
de sală 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
2 lung. 
de sală 
 
 
 
8-10 ori 
 
 
 
8-10 ori 
 
 

 
- în linie pe 
un rând 
 
 
 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 
 
- individual 
 
 
 
- individual 
 
 
 
 
- individual 
 
 
 
 
 
- individual 
 
 
 
 
 
- individual 
 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 
 
 
- individual 
 
 
 
- individual 

 
- descriere 
însoţită de 
demonstraţie 
 
 
 
 
- exersare  
 
 
 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
- descriere 
însoţită de 
demonstraţie 
 
 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
 
 
- descriere 
însoţită de 
demonstraţie 
 
 
 
- descriere 
însoţită de 
demonstraţie 
 
 
- exersare 
 
 
 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
- exersare 
 

 
- ritm lent 
cu 
amplitudin
e mare 
 
 
 
- ritm lent, 
mişcări 
ample 
 
- ritm lent 
 
 
 
- ritm lent, 
amplitudin
e mare 
 
 
- ritm lent, 
mişcări 
ample 
 
 
 
- ritm lent 
 
 
 
 
- ritm 
moderat, 
mişcări 
ample 
 
 
- ritm lent 
 
 
 
- ritm 
moderat, 
mişcări 
ample 
 



V. 
Treceri de  la 
valori 
funcţionale de 
efort la valori 
de repaus 
2-3 minute 

 
- mers pe banca de gimnastică,  cu mâna 
stângă ţinând o minge pe cap, mâna dreaptă 
pe şold, piciorul stâng balansează pe lângă 
bancă, piciorul drept cu genunchiul îndoit; 
 
- mers, cu un baston la spate, aşezat 
diagonal, apucat de la capete, cu mâna 
stângă de sus, mâna dreaptă pe şold; 

 
- 4 
lung. de 
bancă 
 
 
- un tur 
de sală 
 

 
- în coloană 
câte unul 
 
 
 
- în coloană 
câte unul 
 

 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
 
 
- exersare 
 

 
- bărbia 
ridicată 
 
 
 
- ritm 
moderat 

 
VI. 
Aprecieri şi 
concluzii 
1-2 minute 

 
- redresări în oglindă cu autocorectare şi 
corectare la comanda kinetoterapeutului; 
 
- se fac aprecieri asupra modului de 
execuţie  a exerciţiilor pe parcursul 
activităţii. Sunt felicitaţi toţi elevii pentru 
felul în care au reuşit să execute exerciţiile. 

 
 
1-2 
minute 

 
- în linie pe 
un rând 
 
- în linie pe 
un rând 
 

 
- explicaţie şi 
demonstraţie 
 
- conversaţia 
 

 
- se insistă 
pe 
formarea 
reflexului 
de atitudine 
corectă 

 
 

574. STRATEGII RECOMANDATE ŞI FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA  
CU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 
Profesor de psihopedagogie specială Amarandei Cătălina Elena 

Centrul școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui 
 

Sintagma "elev cu nevoi / cerinţe educative speciale (CES)"a fost inventată atunci când 
criteriul educaţional a reuşit să coordoneze criteriile medicale, psihologice şi sociologice de 
evaluare şi orientare şcolară şi profesională a elevilor cu insuficienţe, incapacităţi, tulburări sau 
dificultăţi fizice, senzoriale, intelectuale. 

Din ce în ce mai mulţi copii cu dificultăţi de învăţare, recunoscuţi sau nu în mod oficial ca 
având nevoi speciale de educaţie, învaţă în şcolile obişnuite din sistemele de educaţie europene. 
Copiii care acum doar câţiva ani ar fi fost orientaţi fie în învăţământul special şi ar fi avut un 
curriculum special, învaţă astăzi alături de colegi obişnuiţi, urmând un curriculum foarte apropiat de 
al acestora. 

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale (C.E.S.) se confruntă cu dificultăţi de învăţare din 
cauza cărora le este mai greu să progreseze decât majorităţii elevilor de aceeaşi vârstă. Aceşti elevi 
au nevoie de o „ofertă educaţională specială” aceasta fiind definită ca o ofertă „suplimentară” sau 
„diferită” de cea asigurată în general pentru elevii de aceeaşi vârstă în şcolile obişnuite. Elaborarea 
unei oferte educaţionale pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale porneşte de la profesorul 
şcolii de cultură generală. 
Pentru elevii cu deficienţe mintale sau pentru cei cu vârste mai mici este recomandată utilizarea 
povestirii ca metodă didactică, însoţită de suporturi ilustrativ-sugestive sau imagini filmate; astfel se 
captează mai uşor atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele 
lecţiei.  

Metode ca explicaţia şi descrierea sunt folosite mai rar ca metode de sine stătătoare, ele fiind 
mai indicate ca procedee în cadrul altor metode, întrucât aceste metode solicită un vocabular destul 
de dezvoltat la elevi, iar pentru cei cu deficienţe mai accentuate acest lucru este mai greu de atins.  

Metodele interogative (în special cele bazate pe conversaţie euristică) favorizează 
descoperirea noului, exersarea proceselor psihice, clarificarea, sintetizarea, consolidarea şi 
sistematizarea cunoştinţelor, verificarea şi evaluarea performanţelor. Conversaţia tradiţională 
(catehetică) de cele mai multe ori este contraindicată în cazul elevilor cu deficienţe, deoarece prin 
această metodă este favorizată memorarea mecanică. Experienţa practică a demonstrat necesitatea 



combinării metodelor interogative cu celelalte metode (expozitive, demonstrative, activ-  
participative); astfel se înlătură monotonia, sunt stimulate gândirea şi concentrarea atenţiei, condiţii 
necesare în obţinerea succesului la elevii cu cerinţe speciale. 

Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare) pot fi aplicate cu succes atât 
în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline (dramatizarea unor lecţii), cât şi în formarea şi 
dezvoltarea comunicării la elevii cu deficiente mintale şi senzoriale. Includerea lor cât mai directă 
în situaţii şi circumstanţe de viaţă simulate (activităţi de tip jocul de-a...") trezeşte motivaţia şi 
facilitează participarea activă, emoţională a elevilor.  

Metoda demonstraţiei ajută elevii să înţeleagă sensul structurii/elementelor de bază ale unui 
fenomen sau proces, prin intermediul ei educatorul prezentând elevilor obiectele, fenomenele 
realităţii cu scopul de a le asigura o bază perceptivă concret-senzorială. Demonstraţia, în formele ei 
moderne, constituie, mai ales în cazul elevilor cu dizabilităţi, practică obişnuită la toate disciplinele 
de învăţământ şi la toate activităţile de terapie educaţională care se desfăşoară sub coordonarea 
educatorului. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 
aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 
antrenare a deprinderilor. 

În contextul activităţilor specifice educaţiei speciale, mai ales pentru copiii cu deficienţe de 
intelect, tulburări asociate (autismul, sindromul Down) sau pentru cei cu tulburări senzoriale, 
metoda imitaţiei şi procedeul înlănţuirii şi modelării ocupă un loc foarte important datorită 
compatibilităţii existente între specificul acestora şi particularităţile de învăţare ale respectivelor 
categorii de subiecţi, pe de o parte, dar şi datorită calităţii acestor metode şi procedee, extrem de 
potrivite şi eficiente în situaţiile de prezentare, antrenare şi consolidare a noilor cunoştinţe şi 
deprinderi din diverse discipline pe care elevii trebuie să le însuşească, pe de altă parte. 

În activităţile cu elevii care prezintă, în special, deficienţe mintale, proiectarea globală şi 
eşalonată trebuie să aibă un caracter mult mai flexibil, având în vedere că se realizează şi în funcţie 
de diagnosticul şi prognosticul evoluţiei acestora pe termen scurt şi pe termen lung; în acelaşi timp, 
proiectarea activităţilor didactice pentru această categorie de elevi prezintă un grad de relativitate 
mai mare, existând posibilitatea de a revizui proiectarea iniţială în funcţie de ritmul recuperării şi 
gradul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor evaluate după o anumită perioadă de timp. In 
cele mai multe cazuri, ora şcolară întâlnită în educaţia specială a elevilor cu deficienţe mintale şi 
senzoriale este mai redusă (între 30 şi 40 de minute), comparativ cu ora obişnuită din şcolile de 
masă (între 45 şi 50 de minute). (Didactica invatamantului special si special integrat, Bochis Laura 
Nicoleta) 

Metodele activ-participative pe lângă eficienţa lor în activitatea didactică, dezvoltă o serie 
de aptitudini şi capacităţi referitoare la spiritul detoleranţă, ascultarea activă, luarea deciziei, 
autonomia personală, responsabilitatea şi participarea socială, formarea opiniilor şi înţelegerea 
corectă a realităţii 
În şcoala specială, activitatea educativă cunoaşte mai multe forme de organizare activităţii elevilor 
în funcţie de: 
 -particularităţile de vârstă ale elevilor cu CES ; 
 -gradul de dizabilitate al elevilor: moderată|uşoară sau severă ; 
 -numărul elevilor la clasă ; 

 Astfel ţinând cont de aceste criterii,activitatea educativă poate fi organizată astfel: 
 -frontal 
 -pe grupe 
 -individual 
Activitatea frontală, este folosită la copii cu dizabilităţi uşoare sau moderate, profesorul având 

rolul de ai supraveghea, de ai motiva cu scopul de a rezolva corect sarcina primită. 
Elevii sunt ajutaţi şi învăţaţi cum să ia notiţe, să facă un rezumat, săextragă ideile principale, 

cum să folosească corect manualul, dicţionarul, atlasul, etc. 
Activitatea frontală fiind folosită cu precădere la expunerea cunoştinţelor, sau la învăţareaprin    

descoperire. 



Activitatea pe grupe -este folosită la copii cu CES în funcţie de anumite criterii. 
  Astfel se pot forma: 
 -grupe omogene formatedin elevi cu aceeiaşi deficienţă, aptitudini, care pot primisarcini 

diferenţiate de la o grupă la alta, sau pot avea sarcini identice, fiind 
supravegheaţi,  îndrumaţi şi motivaţi pe tot parcursul activităţii didactice. 

 -grupe eterogene fiind formate din elevi cu diferite deficienţe, dar care primescsarcini 
diferenţiate de lucru; 

 -organizarea individuală la copii cu CES, presupune sarcini diferite în funcţie deactivitatea 
desfăşurată şi aptitudinile fiecărui elev, de gradul de dificultate, fiind o activitatedidactică 
centrată pe elev. 

Activitatea didactică în şcoala specială, este organizată de către fiecare profesor de educaţie 
specială, în funcţie de nivelul de înţelegere al copiilor cu care lucrează, urmărind pe cât posibil, 
înlăturarea barierelor de înţelegere prin folosirea materialelor auxiliare înfuncţie de disciplina 
respectivă. Astfel valoarea unei lecţii,ca a oricărei activităţi, se apreciază în funcţie de randament.O 
lecţie eficientă este o lecţie care dă un randament maxim, în condiţiile în care s-a lucrat. 

Lecţia are randamentul maxim atunci când toţi elevii din clasă au obţinut maximumde rezultate 
bune cantitativ şi calitativ, în funcţie de posibilităţile lor, cu un efort cât mai mic, într-un timp cât 
mai scurt. 

Orice lecţie trebuie să constituie un pas mai departe în dezvoltarea personalităţii elevului. 
Buna organizare a lecţiei depinde de respectarea principiilor didactice, în condiţiile concrete de 
activitate cu clasa respectivă. 

O lecţie bine organizată antrenează la activitate pe toţi elevii. Particularităţile individuale fac 
însă ca aceştia să nu lucreze în acelaşi ritm, să nu obţină aceleaşi rezultate. Profesorul prevede 
aceste situaţii şi pregăteşte mijloacele potrivite spre a obţine de la fiecare elev randamentul maxim, 
îmbinând lecţia clasică cu lecţia asistată la calculator sau alte forme care să asigure desfăşurarea 
activităţii fiecărui elev în ritmul său propriu. 

La elevul cu debilitate mintală se impune însuşirea de noţiuni ştiinţifice prin utilizarea de 
strategii de activizare întrucât  acesta îşi pierde foarte repede concentrarea iar predarea noţiunilor cu 
ajutorul metodelor tradiţionale nu ar fi de succes. S-a dovedit că elevul deficient mintal învaţă mai 
bine şi mai uşor când informaţiile sunt extrem de structurate.  
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575. ,,BANII, RĂSPLATA MUNCII” 

 
Băhnăreanu Ioana Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ″Elisabeta Polihroniade″ Vaslui 
 
PROIECT DIDACTIC 
CLASA: a VI – a  C 
OBIECT: Formarea autonomiei personale 
SUBIECT: ,,Banii, răsplata muncii” 
MIJLOC DE REALIZARE : activitate pe bază de exerciţii- fișe de lucru,  joc de rol- La cumpărături 
     TIPUL DE ACTIVITATE : verificare şi consolidare de cunoştinţe 
     SCOPUL : Consolidarea deprinderilor  de utilizare a unităţilor monetare: monede, bancnote; 
        
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) cognitive: 
O1- să recunoască moneda naţională 
O2- să recunoască bancnotele şi monedele  
O3- să grupeze bancnotele după valoarea lor 
O4- să rezolve probleme - joc simplu de tip venituri şi cheltuieli 
O5- să utilizeze banii in jocul de rol „La cumpărături” 
    
   b) psihomotorii: 
O6- să  mânuiască  corect  materialul  didactic; 
O7- să  execute  corect  exerciţiile / sarcinile  date; 
 
    c)afective: 
O8- să participe cu  interes  la activitate; 
 
Resurse: 

I. Metodologice  
                      Strategii didactice: 
             a)   Metode şi procedee : conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul, ciorchinele, problematizarea,  jocul de rol,  munca în echipă,   



             b)  Mijloace de învăţământ:  panou, bancnote (1 leu, 5 lei, 10 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei), fişe de lucru, creioane colorate, beţişoare, pliante, 
plicuri, bani 
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individual 

II. Temporale: 45 minute 
III. Umane:  7 elevi 
IV. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale 
• RESURSE : ,, Programa activitatilor instructiv- educative din scolile speciale ; 

                                                           www.didactic.ro/invatamant special 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

Evenimentul 
Didactic 

Compet. 
specifice 
 

Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare  
Metode Mijloace Forme 

 de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 

   Se asigură climatul favorabil desfăşurării 
lecţiei, organizarea elevilor, a materialelor 
didactice. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Captarea 
atenţiei 

 Ghicitori despre bani (*) 
   Plicul  : BANI 
 

Conversaţia  Plicul cu 
Bancnote 
 
 

Frontal Observarea 
comportament
ului verbal şi 
nonverbal 

3.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Astăzi vom discuta despre unităţile de 
măsură pentru valoare- Banii– răsplata 
muncii. 

 
Conversaţia 

  
Frontal  

Observarea 
focalizării şi 
menţinerii 
atenţiei 

4.Dirijarea 
activității 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a descoperi împreună importanţa  
muncii în viaţa oamenilor, voi adresa 
câteva întrebarea elevilor: - La ce folosim 
banii? 

- De unde vin banii?- banii sunt 
răsplata muncii 

- Toți oamenii care muncesc primesc 
aceeași bani?- în funcție de munca 

  
 
Conversaţia  
 
Explicaţia  
 
 
 

 
 
bani 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frontal 
 
 
Individual 

  
 
 
 
 
Aprecieri 
globale 
 

http://www.didactic.ro/invatamant


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
 

depusă este și răsplata.  
Copiii ajung la concluzia că orice obiect 
are o valoare iar pentru a aprecia valoarea 
obiectelor oamenii au inventat banii. 
Adresez elevilor întrebări  despre bani: 
- cum se numesc banii care se 
folosesc la noi în țară? Lei 
- realizarea sensurilor cuvântului leu: leu- 
animal, leu- moneda națională 
- recunoaşterea bancnotele de 1 leu, 
5 lei, 10 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei 
- recunoaşterea monedelor după 
valoarea lor.  
Împreună cu elevii vom complete 
ciorchinele valoric: Banii: monede, 
bancnote. Rând pe rând elevii vor veni la 
catedra de unde vor lua o moneda/ 
bancnotă şi o vor prinde în ciorchine acolo 
unde îi este locul.  
Canalizez copiii spre următoarea sarcină 
prin întrebarea? 
-Când folosim banii? 
Fiecare elev primește câte o fişă de lucru 
cu sarcinile respective ( fișa de lucru nr. 1).  
Verific corectitudinea cu care elevii au 
lucrat fişa,  unde este nevoie corectăm 
împreună. Discutăm răspunsurile fiecărui 
elev. 
După realizarea primei fişe, elevii vor mai 
primi alte două fişe de lucru cu cerinţele şi 
explicaţiile cuvenite (fișa de lucru nr. 2, 
fișa de lucru nr.3). Impreună verificăm 
dacă fişele sunt lucrate corect. 

 
 
 
Conversaţia 
 
Problematizarea  
 
 
 
 
 
 
 
 
ciorchinele 
 
Explicaţia 
 
Exerciţiul  
 
  
 
 
Lucrul pe fişe 
 
Explicația 
 
Exercițiul 

 
 
 
 
 Bancnote 
Monede, 
panou,  
 
 
 
 
 
 
 
 
ciorchinele, 
bani- 
material 
didactic 
 
 
 
 
 
Fișe de 
lucru,  
 
creioane 
colorate,  
 
beţişoare  
plicul cu 
bani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică a 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 



5. Obţinerea 
performanţei 
 
Explicarea 
regulilor jocului – 
La cumpărături 
Jocul propriu-zis 
 

O5 După rezolvarea sarcinilor, copiii vor 
merge la cumpărături. Vor ține seama de 
regulile ce trebuie respectate într-un 
magazin:  
 -   salutăm la intrarea în magazin  
 -   așteptăm la rând, cuviincios;  
 -   ne adresăm politicos când cerem 
produsele  
 -   mulțumim și salutăm la ieșire  

Conversaţia  
  
Explicaţia  
 
Jocul de rol 
 
Exercițiul 
 

Magazin 
improvizat 
 
Bani,  

 
Lucrul în 
perechi 
 
 

Observarea 
măsurii în care 
sunt înţelese  şi 
respectate 
regulile 
 

6. Asigurarea 
feed-backului 

  De ce este  bine să știm  să folosim banii? 
Ce am învățat din jocul pe care l-am jucat 
astăzi? Pot avea încredere părinții să le 
faceți mici cumpărături? 

 
Conversaţia 
 
 
 

   
 

7. Incheierea 
activităţii 

 
 

 Se vor face aprecieri generale și 
individuale asupra participării elevilor la 
lecţie, precum şi asupra comportamentului 
lor pe parcursul orei. 

 
 
Conversaţia 

 
 

   
Frontal 
 
Individual 

Aprecieri 
verbale 
Stimulente 
(bănuţi din 
ciocolată) 

Activitate : La magazin  
Se explică regulile jocului.   
- Sunteţi grupaţi câte doi copiii. Fiecare grupă vine la catedra unde are în faţă diferite obiecte şi preţurile ce le corespund. Vânzătorii, vor oferi 
informaţii cumpărătorilor care vin în magazin, le veţi da obiectele pe care le doresc, luaţi banii şi oferiţi şi rest dacă este cazul. 
- Pe rând, fiecare copil va deveni cumpărător şi va plăti vânzătorului marfa cumpărată. 
(*) Ghicitori : Nu e fioros, nu mușcă 
                      E un leu bine venit. 
                      Dacă ai mai mulți nu strică 
                      Doar să îi câștigi cinstit! 
 Banul  
Când îi dai primești în schimb 
Haine, dulciuri, tot ce vrei. 
Ia priviți o ciocolată 
Costă tocmai 3 lei! 
  



576. OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. FABULA 
 

Prof. Vartolomei Nina 
Şcoala Gimnazială „Cristofor Simionescu”, Plopeni, oraşul Salcea 

 

 
- model ERR - 

           Moto: 
                             “Dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul...” 
                                                                                                                                                       
(Edward de Bono) 
 
Clasa: a VI-a  
Data:  
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Subiectul lecţiei: Fabula 
Unitatea de învăţare: Opera epică în versuri. Fabula  
Text – suport: Câinele şi căţelul de Gr. Alexandrescu  
Tipul lecţiei:  de predare a unei noţiuni de teorie literară  
Durata: 50 de minute 
Scopul lecţiei: de a releva, pornind de la un text reprezentativ, trăsăturile definitorii ale fabulei                       
 
I. Condiţii prealabile 
În prealabil, elevii trebuie să aibă: 
 - informaţii privind specificul textului epic; 
- cunoaşterea stilului de învăţare (după Fleming şi Mills), în urma aplicării chestionarelor;  
- deprinderi de a lucra în grupe corespunzătoare celor 6 pălării gânditoare.  
 
II. Motivaţia   
Din perspectivă educaţională, lecţia dezvoltă gustul estetic şi interesul pentru lectură  prin 
valorificarea noţiunilor însuşite.  
Din perspectivă instructivă, lecţia se sprijină pe priceperile şi deprinderile deja formate în 
decodarea mesajului artistic şi urmăreşte, în principal, perfecţionarea continuă a capacităţii de 
comunicare şi de investigare a unui text literar. 
Din perspectiva gândirii critice, lecţia dezvoltă gândirea critică, dând posibilitatea elevilor să 
abordeze structural textul şi să argumenteze apartenenţa acestuia la o specie literară.   
 
III. Competenţe generale şi specifice   
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 
1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături 
sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse 
1.4 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată 
2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ) 
2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; 
2.5 participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei 
comunicării 
3. Receptarea  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 
3.1. diferenţa elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit; 



3.2.  identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică 
într-un text liric; 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 
contexte de realizare, cu scopuri diverse 
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse 
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar 
 
 
IV. Obiective operaţionale  
a) Cognitive:  
Pe parcursul activităţii, elevii vor fi capabili: 

1. să încadreze fabula studiată în creaţia scriitorului, manifestând interes şi pentru alţi scriitori 
reprezentativi; 

2. să-şi exprime gândurile, ideile şi sentimentele, motivându-şi răspunsurile; 
3. să descopere, pe baza unui  text dat, elementele de structură caracteristice fabulei; 
4. să identifice modurile de expunere, explicând rolul lor; 
5. să recunoască trăsăturile şi semnificaţia personajelor; 
6. să analizeze elementele de prozodie, relevând rolul lor expresiv; 
7. să formuleze tema operei literare, sesizând intenţiile şi atitudinea scriitorului;  
8. să desprindă mesajul operei; 
9. să argumenteze apartenenţa unei opere literare la specia fabulei; 
10. să integreze achiziţiile dobândite în structuri lexicale noi, îmbogăţindu-şi propriul univers 

axiologic; 
b) Psihomotorii:   

• să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, tabla, spaţiul caietului, fişele de lucru, 
organizatorii grafici; 

c) Afectiv-motivaţionale:    
• să dovedească receptivitate faţă de analiza unor texte epice,  implicându-se emoţional în 

atmosferă şi în discuţii; 
• să manifeste spirit de competiţie, colegialitate şi cooperare în cadrul grupului; 

 
II. Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia euristică, brainstorming, lectura, învăţarea prin descoperire, 
ciorchinele, cadranele, cvintetul, rebusul, exerciţiul, dramatizarea, pălăriile gânditoare; 
Materiale didactice: textul suport, creta colorată, fişe de lucru, tabla, imagini,  schiţa la tablă, testul 
de evaluare;  
Mijloace tehnice: videoproiectorul, CD-uri, diapozitive; 
Forme de organizare: frontal, independent, pe grupe. 
 
 
III. Resurse: 
Resurse umane: clasa de elevi, grupuri eterogene, capacităţile receptive şi emoţionale ale elevilor, 
cunoştinţele lor anterioare;  
Managementul timpului: 50 de minute 
Locul de desfăşurare: cabinetul de limba şi literatura română (baza materială a şcolii). 
 
IV. Evaluare: 
- elevii completează fişele de muncă independentă; 
- fişă de evaluare va urmări implicarea elevilor şi modul de aplicare a cunoştinţelor. 

• observaţia sistematică 
• probe scrise  
• probe orale 



• evaluare formativă 
• aprecierea verbală 
• autoevaluarea 

 
V. Bibliografie: 
Cerghit, I., Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006  
Cîntiuc, R., Măcăciulă, E., Paicu, E., Să citim împreună … Lecturi suplimentare. Clasele V-VI, 
Ed. DramArt XXI, Iaşi, 2006 
Dulamă, M. E., Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2002 
Dumitru, I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. de Vest, Timişoara, 2000  
Ilie, E., Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008  
Ionescu, M., Chiş, V., Strategii de predare şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992 
Pamfil, A., Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 
Cluj-Napoca, 2003 
Parfene, C., Literatura în şcoală, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997 
 
 

577. AFRICA– CARACTERE FIZICO-GEOGRAFICĂ, PROIECT DIDACTIC 
 

Prof.Iordache Elena Daniela 
Lic.Tehnologic ”Ioan Corivan” și Șc.Gimnazială ”I.Creangă”, Huși 

 
Obiectul : Geografia continentelor extraeuropene - Africa 
Clasa : a VII-a  
Unitatea de învăţare : Africa 
Titlul lecţiei : Africa– caractere fizico-geografică 
Tipul lecției : recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 
Durata activităţii : 1 oră didactică (50’) 
Locul de desfăşurare : sala de clasă 
Obiective operaționale : la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 
 O1 : să cunoască principalele elemente ale poziţiei geografice şi ale ţărmurilor Africii 
 O2 : să cunoască principalele caracteristici ale reliefului, climei, hidrografiei, vegetaţiei 
Africii 
 O3 : să localizeze pe harta Africii elemente legate de ţărmuri, relief,climă, hidrografie, 
 vegetaţie, faună și sol 
 O4 : să realizeze conexiuni între condițiile de relief, climă, vegetaţie și faună, sol, poziţia 
 faţă de ocean 
Strategia : dirijată, cognitivă, euristică 
Metode : observaţia  dirijată,  explicaţia,  algoritmizarea, conversaţia,  comparaţia,  descoperirea,  
lucrul cu harta, metoda ciorchinelui 
Forme de organizare a activităţii didactice : frontală şi pe grupe de elevi 
Resurse materiale : manual, harta fizică a Africii, atlas geografic, videoproiector, fişe de lucru 
Bibliografie : 

• Ilinca, N. : Didactica geografiei, București, Ed.Corint, 2008 
• Neguț S. și Apostol G.: Geografie - Manual pentru clasa a VII-a, București, Ed. Humanitas, 

2004 
• Posea G. şi Armaș I. : Geografie - Manual pentru clasa a VII-a, București, Ed. All, 2005 

 
 
 
 
  



FIȘĂ  DE  LUCRU 
I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect :  

1. Cel mai mare deșert al Africii este :  
a) Thar   b) Sahara   c) Kalahari   d) Gobi 
2. Lacurile din estul și sud-estul Africii sunt de origine :  
a) glaciară  b) carstică   c) tectonică   d) antropică 
3. Africa nu are ieșire la  :  
a) Marea Mediterană b) Oc.Pacific   c) Oc.Indian   d) Oc.Atlantic 
4. Cel mai lung fluviu african este considerat :  
a) Nil   b) Cogo   c) Zambezi   d) Niger 

II. Treceți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul propozițiilor :  
1. Africa se înscrie în cea mai mare parte în zona climatelor calde. (     ) 
2. Pădurile ecuatoriale ocupă suprafețe extinse în nordul și sudul Africii. (     ) 
3. Lateritele sunt soluri cu fertilitate ridicată. (     ) 
4. Kenya și Kilimanjaro sunt vulcani activi.  (     )  
      III.      Analizați diagrama în coloane din dreapta, care prezintă evoluția temperaturilor medii 
lunare la o stație meteorologică. Precizați :  
1) valoarea maximă a temperaturii medii lunare și luna în care se înregistreză 
2) valoarea minimă a temperaturii medii lunare și luna în care se înregistreză 
3) două luni cu temperaturi de peste 27°C. 

Compe- 
tențe 
specifice 

Etapele lec-
ției și resur -
se de timp 

 
Activitatea 
profesorului 

 
Activitatea 
elevilor 

Resurse Evaluare 
 

procedu-
rale 

materi-
ale 

  
Moment or-
ganizatoric 
(1 - 2`) 

-verifică prezenţa 
elevilor, existența 
cretei, a hărţii 
- stabileşte liniştea şi 
atmosfera pro-pice 
activităţii 

-îşi pregătesc ma-
terialele necesare 
desfăşurării lecţiei 
-se împart în 5 
grupe: poziție geo., 
relief, climă, ape, 
vegetație,faună,sol 

conversa-
ția 

 atențio-
nare 

  
Pregătirea 
aperceptivă 
(3 – 4`) 

-solicită elevilor să 
urmărească la video-
proiector i-magini 
cu privire la  cadrul 
natural al Africii 

-urmăresc imagini-le 
-dau și completea-ză 
răspunsuri 

conversa-
ţia  euris- 
tică 

 apreciere 
verbală 

 Anunţarea 
temei şi a 
competențe-
lor specifice 
(1-2`) 

-scrie pe tablă titlul 
lecţiei 
-enunţă obiectivele 
-distribuie fişele 

- primesc fişele 
- sunt atenţi la 
indicațiile date 

conversa-
ţia 
explicaţia 

-fişe de 
lucru 
 

 

 
 
O1 
 
O2 
 
O3 
 
O4 

 
 
Fixarea şi  
sistematiza-
rea cunoş-
tinţelor 
(25-30`) 

-cere elevilor să 
completeze fişele 
conform instrucţi-
unilor 
 
 
-supraveghează şi 
îndrumă elevii în 
realizarea sarcini-lor 

- fiecare grupă 
prezintă o carac-
teristică a cadrului 
natural (prin trage-re 
la sorți) 
- liderii grupelor 
prezintă conţinutul 
fişelor 
-notează schema de 
pe flip-chart și în 
caiete 
-indică la hartă 

metoda 
ciorchinel
ui 
explicaţia 
compara-
ția 
lucrul în 
echipă 
lucrul cu 
harta  

- fişe de 
lucru 
-harta 
fizică a 
Africii 
- atlase 
geogra- 
fice 
flip-
chart 

provoacă 
participa-
rea tuturor 
elevilor la 
lecție, îi 
determină 
să dialo-
gheze, să 
se evalu- 
eze 

  
Atingerea 

-cere elevilor să 
explice diversita-tea 

elevii gândesc, a-
nalizează, sinteti-

conversa-
ţia 

 apreciere 
verbală 



feed-back-
ului (3-4`) 

faptelor geogra 
fice din Africa 

zează, dau și com- 
pletează  răspunsu-
rile așteptate 

 

  
Asigurarea și 
intensificarea 
retenției și 
transferului 
de cunoștințe 
(5`) 

- cere elevilor să 
completeze fișa de 
evaluare cu infor-
mațiile corecte,fa-ce 
aprecieri asu-pra 
activităţii ele-vilor, 
evidenţiindu-i pe cei 
mai activi 
- notează elevii cei 
mai activi 

- selectează infor-
mațiile pentru com 
pletarea fișei de 
lucru 
-formulează răs-
punsurile corecte 
- ascultă aprecie-rile 

interoga-
țiile de 
control 
conversa-
ţia 
 

fișa de 
lucru 

evaluarea 
finală și 
notarea 

 Încheierea 
activităţii (1`) 

- precizează activi-
tățile pe care elevii 
le vor desfășura 
acasă   

- ascultă și notează explicația 
 

  

 

 
  



 
578. PRELEGEREA – O PERSPECTIVĂ MODERNĂ 

 
Prof. Smochină Anca Elena  

Şcoala Profesională ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria  
 
         Multiplele valenţe ale metodelor interactive, fac ca acestea să fie recomandate a se practica 
cât mai des în predarea cunoştinţelor către elevii noştri. Totuşi nu întotdeauna suntem pregătiţi să le 
aplicăm la clasă, din diferite motive, cum ar fi: 
                 - solicită un timp mai îndelungat acordat elevilor pentru gândire, interrelaţionare, 
expunere a ideilor, evaluare etc.; 
                 - solicită anumite aptitudini de lucrul în colaborare, dorinţă de socializare, capacităţi de 
comunicare; 
                 - necesită resurse materiale adecvate şi un efort de proiectare şi corelare atentă a 
resurselor, în concordanţă cu metodele, tehnicile şi forma de organizare grupată a elevilor, pentru a 
menţine constant şi pentru mai mult timp interesul acestora pentru activitate.  
          În lipsa interesului de participare din partea tuturor elevilor pentru a colabora şi a lucra 
împreună, în lipsa resurselor şi insuficienţa timpului alocat, metodele interactive nu sunt eficiente, 
putând  conduce la renunţări şi la disconfort cu efecte nedorite asupra învăţării. 
 De aceea, aceste metode trebuie aplicate în secvenţe scurte de lecţii, sau atunci când toate condiţiile 
de lucru sunt îndeplinite. Pe de altă parte, activizarea elevilor este o cale mai facilă în însuşirea 
cunoştinţelor, lucru pe care îl putem realiza şi prin practicarea metodelor tradiţionale de predare.  
            Prelegerea este fără îndoială cea mai frecventă alegere într-o abordare didactică tradiţională. 
În acest sens este tipică imaginea profesorului la catedră  care vorbeşte elevilor care stau cuminţi în 
bancă şi ascultă sau scriu după dictare. Această metodă clasică poate fi recondiţionată însă şi 
introdusă într-un demers didactic modern, centrat pe achiziţiile elevului. Din această perspectivă, 
profesorul  trebuie să se preocupe de: 
            1.  Stimularea interesului elevilor prin: 
       - intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveşti, imagini captivante şi în deplină 
relaţie cu ceea ce urmează să fie predat; 
- prezentarea unei probleme/unui studiu de caz pe care se concentrează predarea;    
            2.  Aprofundarea înţelegerii elevilor prin: 
                   - folosirea de exemple pe parcursul prezentării (pe cât posibil din  viaţa reală);   
                   - oferirea de imagini, grafice şi alte materiale ilustrative; 
      - folosirea limbajului corporal. 
      3. Întreruperea prelegerii prin implicarea elevilor pentru a incita elevii, pentru a da 
răspunsuri la diferite întrebări. 
      4. Încheierea prelegerii prin intermediul unei probleme/aplicaţii care urmează să fie 
rezolvate de elevi. 
      5. Solicitarea elevilor pentru a rezuma cele prezentate sau pentru a concluziona.          
În cele ce urmează voi prezenta o aplicare practică a acestei strategii didactice la  lecţia ,,Viermi 
inelaţi,, clasa a VI a. 
 Lecţia se va desfăşura astfel: 
         Captarea atenției elevilor prin: 
               - deschiderea prelegerii prin anecdote, poveşti sau imagini captivante:  
       ”O râmă o întreabă pe fiica sa: ştii unde a dispărut taică-tău? – La pescuit!”     
               - prelegerea să se axeze pe prezentarea unui studiu de caz/ a unei probleme:  
         ”De ce vedem pe sol râme multe după ploaie?” 
              - lansarea unor întrebări incitante : 
        ” Este adevărat că, tăind o râmă în 2 jumătăţi, ea se va regenera?” 
          
 



 
Aprofundarea înţelegerii elevilor prin:       
               - folosirea de exemple şi analogii din viaţa reală: 
              Râma este comparată cu plugurile în brazdă.     
               - dublarea mesajului verbal cu alte coduri, prin prezentarea de imagini, grafice şi alte 
materiale ilustrative: 
  Se realizează pe tablă un desen care să reprezinte alcătuirea corpului. 
 Se evidenţiază prezenţa cheţilor, a inelelor, a excrementelor, la o râmă vie. 
              - folosirea limbajului corporal. 
      Implicarea elevilor prin întreruperea prelegerii: 
              - pentru a solicita elevilor exemple, analogii, experienţe personale; 
              - pentru a da răspunsuri la diferite întrebări ale elevilor; 
         Încheierea prelegerii cu o problemă/aplicaţie care urmează a fi rezolvată de către elevi.  
Se face următoarea afirmaţie: 
”100.000 de râme pot transforma, într-un an, o tonă de bălegar în 600 kg de humus.”  
Întrebare: ”De câte râme este nevoie pentru a produce 400 kg de humus, în 6 luni?” 
        Implicarea elevilor în formularea unui rezumat sau a unei concluzii pentru aspectele 
prezentate. 
          Elevii vor evidenţia caracterele de superioritate ale viermilor inelaţi faţă de alte grupe de 
nevertebrate învăţate, precum şi importanţa acestora în viaţa omului şi a celorlalte vieţuitoare din 
mediul lor de viaţă. 
Bibliografie: 
          Gavrilă Roxana Maria, Sarivan Ligia, Stoicescu Daniela, Predarea–învăţarea interactivă 
centrată pe elev, Ed. a 2-a, rev. Bucureşti, Educaţia 2000+, 2009, pag. 24-25. 
           Gotcu M. Suport de curs. Metode interactive de predare-învăţare.  Proiect ”Investeşte în 
oameni” POSTDRU, 2007-2013, 2011. 
           Androne Constanţa, Brânduşoiu Maria. Biologie. Manual pentru clasa a VI a, EDP, Buc. 
2000, pag.46-48. 
 
  



 
579. PROIECT DE LECȚIE - ISTORIE 

 
Negoescu Amalia,   

Şcoala Gimnazială nr.4, Moreni. Jud. Dâmboviţa 
 
Unitatea  școlară : Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni 
Propunător : Prof. Amalia Negoescu 
Clasa:  a VI a A 
Disciplina : Istorie 
Unitatea de învățare: Statul medieval 
Subiectul lecției: Formarea  statelor  medievale  românești 
Tipul lecției: formare de competențe și dobândirea de noi cunoștințe ( predare - învățare - evaluare) 
Durata lecției : 50 de minute 
Competențe  specifice vizate : 
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu,  în diferite situaţii de  comunicare scrisă  sau  orală 
3.1. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din Evul Mediu, pe baza surselor  istorice. 
3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu, utilizând informaţii din surse istorice, cunoscute  sau la prima vedere 
 3.6. Compararea informaţiilor din surse istorice referitoare în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri 
Competenţe derivate 
1.1. Utilizarea corectă a termenilor istorici : cnezat, voievodat, descălecat, marcă, mitropolie; 
2.1. Identificarea  pe  ,, Harta  Europei sec. XIV-XVI ” a statelor românești medievale; 
3.2. Menționarea elementelor care au favorizat întemeierea statelor medievale românești; 
3.6. Compararea  etapelor  formării  statelor  medievale: Țara Românească și Moldova în  vederea  stabilirii  asemănărilor și deosebirilor 
Activități de învățare 

1. Definirea termenilor: cnezat, voievodat, colonizare, descălecat, marcă, mitropolie; 
2. Localizarea  pe hartă a statelor medievale românești; 
3. Identificare, pe baza surselor istorice, a etapelor formării statelor medievale românești ; 
4. Compararea  etapelor  constituirii statelor  medievale românești extracarpatice realizând un tabel al asemănărilor și deosebirilor; 
5. Completarea unor propoziții lacunare folosind termenii specifici acestei lecții; 
6. Identificarea consecințelor constituirii statelor medievale românești 

Strategia didactică : inductivă, dirijată, cognitivă, euristică 
Organizare: frontal și pe echipe de lucru 



Metode didactice: expunerea sistematică, explicația, observarea, conversația euristică, comparația, cadranul, descoperirea dirijată, lucrul cu manualul/ 
atlasul istoric/ harta/fișele de lucru,  diagrama  Venn 
Material didactic :  
►Harta Europei sec. XIV-XVI 
►Atlas istoric 
►Fişe de lucru 
►Imagini 
►Material PowerPoint 
Material bibliografic : 
► Dulamă Maria Eliza,(2009), Didactica axată pe competențe, Editura Presa Universitară  Clujeană, Cluj- Napoca 
► Manolescu M.,( 2006),  Evaluarea  şcolară, Editura  Meteor Press, Bucureşti  
►Neagu D., (2002), O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. 10 lecţii de istorie,  Editura  Humanitas,  București 
   

DESFĂȘURAREA LECŢIEI 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
ETAPELE LECȚIEI 

CONȚINUTUL LECȚIEI STRATEGIA 
DIDACTICĂ 
( metode, 
mijloace) 

 
EVALUARE Activitatea 

profesorului 
 
Activitatea elevului 
 

 
1. 

     
Organizarea clasei 
2’ 

Atenţionează elevii asupra 
momentelor lecţiei, notează 
absenţii, formează grupele de 
elevi 

 
 
Pregătesc  materialele didactice 

 
 
Observaţia 

 
Atenționări 
Aprecieri 

  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verificarea cunoştinţe-  
lor anterioare 
10’ 

 
 
 
 
 
Propune clasei verificarea 
cunoștințelor însușite anterior 
 ( lecția Organizarea statului 
medieval în Europa 
medievală), o evaluare joc  
,, Robingo “ . 

Ascultă cu atenție indicațiile 
profesorului; formulează 
răspunsurile  corecte pentru 
întrebările  adresate  din 
conținutul  lecției,  Organizarea 
statului medieval în Europa 
medievală, indică pe suportul 
cartografic elemente 
reprezentative în momentul 
verificării răspunsurilor 
individuale. 

 
 
 
 
 
 
Dialogul 
Lucrul pe grupe 
Conversația 
 

 
 
 
 
 
Analiza 
răspunsurilor date 
de elevi. 
Autoevaluarea 
răspunsurilor. 
Stimularea 



 
 

 Prezintă tema de lucru referitoare 
la lecția anterioară, se aduc 
modificări pentru eventualele 
erori apărute în rezolvare. 

participării tuturor 
elevilor și evaluarea 
acestora 
 
 

3. Captarea atenției; 
Anunțarea conținutului 
și a competențelor 
specifice 
                 4’ 

Realizează trecerea la noua 
temă, 
Cere elevilor să observe harta 
Europei și să identifice statele 
medievale românești. 
Comunică elevilor titlul 
lecției,competențele specifice 
și activitățile de învățare 
propuse 

Citesc pe harta din atlasul istoric 
sau din manualul şcolar, şi 
formulează răspunsul la 
întrebarea  adresată de profesor, 
 
Notează titlul lecţiei pe caiete; 
 

 
Conversația 
euristică 
Harta istorică 

 
 
Evaluare predictivă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

 
 
 
 
 
Dirijarea învățării 
25' 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul menționează 
spațiul și timpul la care face 
referire lecția; 
►Spaţiul -Sud -Estul Europei 
►Timpul - secolele  IX-lea –   
XIV-lea  
Anunță clasa că, activitatea se 
va desfășura prin folosirea 
metodei cadranului. 
Clasa este împărțită anterior 
desfășurării lecției în echipe, 
pe baza metodei schimbare 
etichete cu nume, ( s-au creat  
etichete cu nume; inițial 

 
 
 
Se așează la mesele de lucru în 
funcție de numele care 
corespunde aceleiași grupe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
Descoperirea 
Lucrul cu harta 
Conversația 
euristică 
Dialogul 
Învățarea  

 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
deprinderilor de 
lucru cu harta; 
Evaluarea 
capacității de 
comunicare; 
Autoevaluarea; 

I.Formațiuni  
politice 
românești 

II. 
Voievodatul 
Transilvaniei 

III. Țara 
Românească 

IV. Moldova 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obținerea performanței 
și evaluarea 
cunoștințelor 
6’ 

folosite etichetele cu nume, 
activitatea se continuă până 
când toți elevii au o etichetă; 
elevii localizează partenerii 
cu eticheta cu același nume și 
formează grupa. 
Clasa este împărțită în 4 
echipe cu câte 5-6 elevi.   
Fiecare grupă va avea de 
urmărit un anumit aspect 
politic  sau fizico-geografic al 
spațiului românesc.( fișe de 
lucru) folosind un text – 
suport . 
 
 
Realizează cadranul necesar 
întocmirii schemei lecției în 
caiete 
 
Precizează unele elemente ale 
constituirii statelor medievale 
românești prin intermediul 
unui material PPT. 
 
Realizează schema lecției pe 
baza informațiilor aflate de la 
fiecare grupă. ( Anexa 4 ) 
 
Propune elevilor o fișă de 
lucru ce cuprinde un rebus. 
Acesta se regăsește și pe un 
slide  ppt pentru evaluarea 
corectitudinii răspunsurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notează în caiete ; 
Sunt atenți la explicațiile 
profesorului; 
 
►Grupa 1 va identifica  
Formațiunile politice românești 
sec. IX- XIII. 
► Grupa 2 va descoperi 
condițiile constituirii 
voievodatului transilvănean și 
rolul politic al românilor 
transilvăneni. 
►Grupa 3 va identifica etapele 
formării statului medieval Țara 
Românească. 
►Grupa 4 va identifica etapele 
formării statului medieval 
Moldova. 
 
 
 
Primesc fișele;  
Selectează informațiile și apoi 
răspund oral completând rebusul. 

prin descoperire 
Expunerea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebus istoric 
Conversația 
euristică 

Aprecierea 
răspunsurilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimularea 
participării tuturor 
elevilor; 
Evaluarea 
răspunsurilor date 
de elevi 



 
 
 
 
 
 
 
6.  

 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri și recomandări 
3’ 

Tema pentru acasă :  
Asimilarea noilor cunoștințe ; 
O fișă pe care o vor realiza 
acasă ( anexa 5) : Completați 
diagrama Venn, elementele 
specifice Țării Românești și 
Moldovei evidențiind 
asemănările și deosebirile 
între cele două țări în 
procesul de formare. 
Comunică sugestiile și 
conținuturile care vor fi 
parcurse spre studiu acasă. 
Notarea elevilor care s-au 
remarcat pe parcursul lecției 

 
 
 
 
 
Notează tema pentru acasă 

 
 
 
 
 
Conversația 
euristică 

 
 
 
 
 
Notarea elevilor 

 
  



 
580. ACTIVITĂŢI ECOLOGICE ÎN ŞCOALA NOASTRĂ 

 
Prof. Savu Dumitru-Mugurel 

Şcoala Gimnazială “Iosif Gabrea” Văleni Dâmboviţa 
 
 Lumea în care trăim este rodul iubirii lui Dumnezeu, Care ne-a lăsat stăpâni peste aceasta 
din dorinţa de a împlini o misiune sfântă în numele Lui. În acest sens, omul devine administratorul 
celor văzute, iar Dumnezeu îndeplineşte rolul de Proniator. 
 Odată cu trecerea timpului, ştiinţa îl conduce pe om să cerceteze din ce în ce mai mult natura 
şi prin aceasta să descopere diferite beneficii necesare vieţii. Întrebarea pe care ne-o punem apare ca 
un paradox: Ce este dispus omul să facă pentru a descoperi lumea? Pot acţiunile lui să aibă efecte 
pozitive  sau negative? La aceste întrebări putem să răspundem singuri, nouă înşine, dacă privim cu 
minuţiozitate la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
 Anul şcolar trecut a fost încununat de activităţi extraşcolare care au avut în prim plan o 
dimensiune ecologică.În acest sens am desfăşurat următoarele activităţi: 
1. Activitatea ,,Consumăm hârtie, plantăm copaci” a fost complexă prin modul în care s-a 
desfăşurat: au participat un numar de 64 de elevi şi 6 cadre didactice, au fost plantaţi peste 500 de 
goruni pe o suprafaţă care necesita împădurirea.    
 Prin acţiunea noastră am dorit să descoperim metodele de plantare a gorunului, să inspirăm 
elevii în ceea ce priveşte protejarea şi conservarea mediului încojurător, să conştientizăm 
importanţa plantări de arbori şi diminuarea defrişării pădurilor în România. 

 
2. Activitatea ,,Care deşeu se va descompune?”. Elevii au selectat deşeuri artificiale şi naturale pe 
care le-au aşezat pe o scândură, iar apoi le-au îngropat în pământ pentru a observa după un anumit 
timp care este starea acestora.  
 În urma acestui exerciţiu, elevii au descoperit importanţa conservării mediului înconjurător, 
fără a-l contamina cu diferite deşeuri. De asemenea, această activitate a dovedit elevilor cât timp 
este necesar anumitor deşeuri pentru a se descompune, dezvoltând o conştiinţă a curtăţeniei şi a 
păstrării unui mediu curat. 

 
3. Activitatea ,,Macheta localităţii văzută prin ochi de copil”. Elevii au utilizat în crearea machetei: 
carton, hârtie, peturi, ambalaje din plastic, cutii de carton etc. 
 Elevii au conceput următoarele instituţii şi clădiri pe care şi le-ar dori pe viitor în locul natal: 
market, club, Centru de prim-ajutor şi salvare, şcoală modernă şi un microbuz full option, un teren 



de fotbal modern, biserică, un parc de distracţii, dar şi un parc pentru relaxare, Poliţia, Primăria, 
case bine îngrijite, amenajarea lacului de la marginea satului şi existenta unor bărci etc. 
 Viziunea elevului de astăzi pentru un viitor mai bun ne dovedeşte că acesta este un adevărat 
arhitect şi trebuie să-şi pună în practică aptitudinile, iar reciclarea materialelor poate constitui baza 
unui viitor frumos şi sănătos. 

  4. 
Activitatea ,,Colectăm selectiv deşeurile” a implicat foarte mulţi elevi, cadre didactice şi membrii ai 
comunităţii locale. Colectarea selectivă trebuie înţeleasă de elevi ca o adevărată măsură ce trebuie 
implementată la nivelul fiecărei şcoli, deoarece în cadrul acesteia se produc foarte multe deşeuri. În 
acest sens am colectat mai multe materiale, dominante fiind cele de carton şi maculatură, dar şi 
plastic, metal şi sticlă. 

   
 Pe lângă aceste activităti, certificate pe baza imaginilor, am desfăşurat activităţi de 
conştientizare (filmuleţe, prezentări Ppt etc.), am iniţiat activitatea ,,Ziua bicicletelor”, renunţându-
se pentru o zi la transportul cu microbuzul şcolar; am pus la punct o zi fără a utiliza hârtia, cursurile 
desfăşurându-se pe baza unor metode care nu necesitau scrisul; am vizitat staţia de epurare a apei şi 
centrul de reciclare şi am amenajat diferite panouri informative cu privire la reciclarea selectivă etc. 
 Activităţile din domeniul ecologiei au adus un plus elevilor în conştientizarea protejării 
naturii, a sortării selective şi reciclării deşeurilor. Astfel, pe lângă educaţia de tip formal şi informal 
din cadrul şcolii am avut iniţiative didactice care au avut în vedere activităţi distractive, dar cu un 
mare impact în formarea elevilor, în conştientizarea comunităţii locale şi în curăţarea mediului 
înconjurător. 
 Informaţiile transmise elevilor la nivel formal au o importanţă majoră pentru constituirea 
personal-intelectuală a acestora, dar nu-şi vor atinge deplinătatea decât dacă sunt puse în 
complementaritate cu activităţie extraşcolare. Cele din urmă vor aduce noi provocări pentru elevi, 
de obicei sunt dinamice, corelează spiritul de competiţie cu ceea ce este necesar şi elimină 
monotonia creată la un moment dat de educaţia formală şi informală.  
 În concluzie, activităţile inovative care pot fi demarate la nivelul unei instituţii şcolare vor 
aduce întotdeauna un aport major în formarea instructiv-educativă a elevilor şi vor forma viitorii 
adulţi, mult mai responsabili şi implicaţi în viaţa socială 
 
  



 
581. FIŞE DE LUCRU 

 
Badea Anişoara 

Instituţia Școala Gimnazială Râncaciov, Dâmboviţa 
 
Unitatea de învăţare: Radiaţiile şi radioprotecţia 
Subiectul: Radiaţii X 
 
Fişa de lucru nr.1  
Dezleagă rebusul şi vei afla titlul lecţiei 

1. Partea îndreptată spre ochi se numeşte ….. 
2. Microscopul permite …… obiectelor prea mici. 
3. …… concentrează lumina asupra obiectului. 
4. Partea îndreptată spre obiect se numeşte ….. 
5. O caracteristică importantă a microscopului este …… separatoare. 
6. ….. are o deschidere circulară în centru prin care obiectul este luminat. 
7. …. ce trebuie observant se aşează pe platină. 
8. Obiectivul şi ocularul au …. optică principală comună 

 
 

1 O C U L A R 
O B S E R V A R E A 
3 O G L I N D A 
   4 O B I E C T I V 
P U T E R E A 
  6 P L A T I N A 
   7 O B I E C T I V 
    8 A X A 

 
 
 
Fișă lucru nr. 2- calculul dozei proprii de radiaţie 
 
În tabelul de mai jos, redăm expunerea normală a omului la radiații nucleare. 
Cauza Detaliu Echivalent doză Explicație 
    
I. Punct geografic Nivelul mării 28 mrem/an Radiații cosmice 
 (se adaugă la fiecare   
 150m în plus în   
 altitudine)   
    
Zona Calcaroasă 50 mrem/an Radiații terestre 
 Sedimentară 30 mrem/an  
 Granitică 120 mrem/an  
    
Casă din: Lemn 1 mrem/an Radiațiile 
 Caramidă 20 mrem/an materialelor 
 Granit 20 mrem/an  
    

A 

B 



II. Alimentația Carne, legume 20 mrem/an Radiațiile 
   alimentelor 146Ca, 
   4019K 
    
III. Mod de viață O călătorie cu avionul 4 mrem/an Radiații cosmice 
 Televizorul 3 mrem/an  
 Trasee la peste 2000 m 1mrem/sapt  
 altitudine   
 Examen radiologic 35 mrem/an  
 Monitor calculator, 2.10-5mrem/an  
 celular   
    
 
SARCINA DE LUCRU : 
 
Folosind aceste date calculați doza naturală pentru o situatie concreta ( aveti exemplu mai jos) și 
formulați concluzii!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplu : 
 
- Un elev din orașul Sibiu ce locuiește la casă și a călătorit în acest an de trei ori în America de 
Nord, la bunici. Este pasionat de mersul pe munte astfel ca în vara a facut un traseu montan în Alpi 
de 3 saptamani .Din nefericire, la săniuş si-a fracturat mâna si a fost supus unei radiografii. 
Pasiunea pentru calculator il face sa stea zilnic în fata monitorului , iar telefonul mobil este 
prietenul său cel de nedespartit. 
 
 
Fișă de lucru individuală nr. 3- calculul dozei permise în funcție de vârstă 
 
 
 
Doza permisă pentru o persoană în funcție de vârstă, se calculează cu formula: 
 
 
 Dmax = 5(N – 18)rem, unde N – numărul de ani ai persoanei. 
 
 
Din cercetări medicale rezultă că: 
 

• Q doza minimă de iradiere globală a întregului organism este sub 20 Rem 
 

• Q între 75 – 150 Rem apare boala actinică, cu riscul cazurilor mortale la doza superioară Q 
peste 700 rem au efect letal. 

 



SARCINA DE LUCRU : 
Calculeaza doza permisă pentru :  

a) un copil care locuieşte în Timişoara şi  se afla în clasa a VIII˗a   
b) părinții tăi  

Fișa de lucru nr.4- dezlegă codul 
 
Subiectul: Centrale nucleare 
 
 
Grupa nr. 1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Grupa nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sǎ se definească reacţia nucleară. 
 

2. Cum se numesc reacţiile nucleare care se produc cu degajare de energie ? 
 

3. Să se enunţe legea conservării numărului de nucleoni. 
 

4. Când se produce o reacţie de fisiune în lanţ? 
 

5. Unde are loc reacţia de fisiune în lanţ controlată? 
 

6. Daţi exemple de combustili nucleari. 
 

7. Sǎ se definească moderatorul. 
 

8. Ce rol au barele de control? 
 

9. Care este condiţia ca reacţia în lant să se autoîntreţină? 
 

10.  Când are loc o explozie nucleară? 
 

11. Ce utilizări au reactoarele nucleare ? 
 

12.  Sǎ se definească fisiunea nucleară. 
  

23164A5A 
Cod 

CENTRALA 
Cod dezlegat

 
   

46253A1Ă NUCLEARĂ 
Cod 

Cod dezlegat 



 
582. PROJET D`ACTIVITĖ DIDACTIQUE 

 
Profesor STREŞINĂ ANCA 

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Comuna Schela, Judeţul Galaţi 
Date: le 29  mars 2017 
École:  le Collège Schela 
Classe: la VIe A ,IIe année d’études 
Enseignant:  Streşină  Anca 
Discipline: langue française 
Unité d’enseignement : À l’école, comme à l’école 
Type  de leçon : leçon d’acquisition de nouvelles connaissances (vocabulaire)           
Sujet de la leçon : À l’école, comme  à l’école – présentation du lexique et du contenu du texte de la leçon 
Compétences  générales: 
             -développer la capacité de réception du message écrit ; 
             - développer la capacité d’expression orale des élèves ; 
Compétences spécifiques : 
             - identifier le sens d’un message ; 
             - formuler des réponses à des questions simples sur des sujets familiers ; 
             - former de courtes propositions à l’aide des mots nouveaux ; 
Objectifs  opérationnels:   
  Cognitifs : À la fin de la leçon, les élèves seront capables de : 
           -comprendre et  assimiler des mots et des expressions du texte, des synonymes, des familles de mots ; 
-utiliser correctement ces mots/ces expressions dans des contextes et des situations de communication ; 
            -répondre aux questions visant le contenu de la leçon; 
-dresser la liste de ce qui est permis de faire et de ce qui est interdit de faire pendant la classe de langue ; 
  Affectifs : Les élèves doivent: 
            -s’impliquer affectivement dans le déroulement de la leçon;  
            -encourager l’amour pour l’école et pour l’étude du français; 
            -développer la collaboration entre les élèves; 
Stratégie didactique : 
-méthodes et procédés: conversation, contrôle du devoir, exposé, observation, lecture par rôles, mise en question; 
-moyens et matériel: images, fiches de travail individuel, flip - chart, feutres, livre de français; 
-forme d’organisation: travail individuel, travail collectif;                                                



 
Les séquences   
de la leçon 

   
      Activité  du  professeur 

    
       Activité  des élèves 

   Méthodes/ 
organisation   
   du  travail 

 
Durée 

 
    Observations 

 
Mise  en  train  
et 
 éveil  de  
l’attention 

 
Je  note le  nom des absents  et  je fais  
une  conversation situationnelle.  

 
L’élève  de  service  donne  le 
nom  des  absents. 

 
     
  conversation 

 
 
 3min  

On  crée  en  classe  une  
atmosphère  propice  au  
travail. 
On  propose  un jeu 
d’échauffement sous 
forme de comptine dont ils 
doivent chercher la rime, 
suivi d’une courte 
présentation  collective. 

 
Contrôle  du  
devoir 
 
 
 

Je  fais  lire  à  quelques  élèves  le  
devoir  et  je  demande  l’opinion  des  
autres  élèves. 
Je  fais  des  suggestions. 
Je  corrige  les  fautes  d’orthographe et  
de  prononciation. 

Les  élèves  lisent  et  écrivent 
au  tableau. 
Ils  font des corrections si 
nécessaire. 
Ils  sont  attentifs  aux  
explications  du  professeur. 

     
     lecture/ 
    conversation 

 
  3min 
     

 

Passage  à la 
nouvelle  leçon 

Je demande aux élèves de répondre  à 
plusieurs questions sur leurs activités 
quotidiennes (école, classes, professeurs). 

Les élèves offrent des réponses 
à chaque question. 

    conversation 
   travail 
collectif 

 
  3 min 

 

Annonce de 
l’activité 

J’annonce aux élèves qu’ils vont 
participer à  une classe d’acquisition de 
nouvelles connaissances de vocabulaire. 
J’écris au tableau noir le titre de la 
nouvelle leçon. 

 
 
Ils notent le titre dans les 
cahiers. 

 
   
      exposé 

 
 
   2min 

Il n’y a pas de vérification 
des connaissances  parce 
que c’est le passage  à 
l’acquisition de nouvelles 
connaissances de 
vocabulaire. 

 
 
Sujet  de  la  
leçon 

Je  fais la lecture modèle du texte  à livre 
fermé, puis à livre ouvert. 
Je demande aux élèves de lire le texte par 
rôles, à haute voix. 
On éclaircit, à l’aide des élèves le sens 
des mots inconnus. 
Je leur fais réemployer les antonymes, les 
synonymes, les  familles de  mots  et les 
mots à plusieurs sens(la polysémie d’un 

Les élèves écoutent 
attentivement. 
Ils lisent par rôles. 
 
Les élèves prennent des notes. 
 
 
 
Ils  remplacent  les mots visés 

   lecture 
modèle/par 
rôles 
 
emploi du 
tableau noir, 
prise de notes 
 
conversation 

  
12 min 
    
 
 
 
 
  
 5min 

 
 
On entraîne le plus 
d’élèves possible. 
 
 
 
 
On apprécie les bonnes 



                                 

mot) dans  des contextes et des situations 
de  communication. 
Je guide le travail et je fais des 
suggestions. 
Je propose aux élèves des exercices afin 
de compléter la bonne compréhension  du  
texte. 
Je fais vérifier et valider les réponses  à  
l’aide de la classe. 
 
Je présente  l’activité suivante.  À l’aide 
des  
élèves, on associe les images aux 
propositions qui conviennent. On classe 
les propositions en deux  
colonnes : C’est bien/mal.  

par les synonymes et les 
antonymes appropriés. 
 
 
 
Les élèves font les exercices. 
Ils offrent des solutions. 
 
 
 
Les élèves font  les 
associations  
nécessaires  à tour de rôle et 
classent correctement  les 
images. 
(c’est un travail guidé). 

travail collectif 
 
 
 
 
travail collectif 
 
 
 
 
observation 
conversation 
travail 
individuel/ 
collectif 

 
 
  
  
5min 
 
 
 
 
 
 
  7 min 

réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque  association  
correcte, je donne à l’élève 
un petit jeton. 
 

 
Fixation  des  
connaissances 

Pendant que  je distribue les  photocopies 
j’annonce l’activité suivante. Je demande 
aux élèves de lire attentivement la liste de 
ce qui est permis de faire et de ce qui est 
interdit en classe de langue (annexe 1) 
Je leur demande  si on pourrait y ajouter 
quelque chose. 
 
Je décris une autre activité de fixation qui 
se propose de regrouper les mots à partir 
d’un centre d’intérêt.  

Les élèves lisent les 
propositions. 
Ils les classent : C’est bien/mal. 
et offrent leurs solutions. 
 
Ils en proposent d’autres. 
 
 
Les élèves lisent leurs 
productions. 

 travail 
individuel 
conversation 
 
 
travail collectif 
 
 
travail collectif 

 
   4 
min 
  
 
 
 
 
  4 min 

Pendant qu’ils travaillent, 
on passe parmi les 
pupitres et on guide le 
travail et la correction.  
 
 
 
C’est une activité qui 
correspond à la technique 
des mots croisés et qui est 
facilement réalisable en 
classe. 

 
Évaluation  et  
devoir 

J’évalue  l’activité  des  élèves  en  
récompensant  par  des notes  ceux  qui  
ont  bien  répondu. 
Je  leur  présente  la  consigne  du  devoir. 
(exercice  2 page 86) 

 
Ils  notent  la consigne. 

  
 exposé 

  
  2 min 

 



    Image du tableau noir 
    À  l’école, comme à l’école – présentation du lexique du texte 
     Synonymes                                                Antonymes                                 Familles de mots                         Mots  à plusieurs sens 
 -par cœur = de mémoire                               -répondre/demander                     -bavarder (vb.) ;                                 -classe 
 -chuchoter = murmurer = souffler                -mal/bien                                       -bavard, e (adj.)                                 -passer 
 -blaguer = rigoler                                          -se taire/parler                               -bavardage (nom) ;     
 -aimer = adorer = préférer                             -beaucoup/ peu                        
                                                                        -vrai/faux                                    *expression : bavarder comme une pie 
                                                                        -sévère/indulgent, e 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Bibliographie : 
Brǎescu, Maria, Méthodologie de l’enseignement du français, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1979. 
Dragomir, Mariana, Considérations sur l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001. 
Popa, Mariana, Soare,Angela, Limba francezǎ pentru clasa a VI-a (L2), Editura Cavallioti, Bucuresti, 2001. 
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584. PROIECT EDUCATIV 

ORIZONTURI CULTURALE EUROPENE 
 

Profesor: Danciu Ioana-Elena 
Şcoala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu” Plopeni, Oraşul Salcea, judeţul Suceava 

 

 
 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 
 
1. ARGUMENT 
Motto-ul Uniunii Europene: ,,Unitate în diversitate” 

Ziua Limbilor Europene este o manifestare care marchează diversitatea lingvistică, 
învăţarea limbilor străine pe tot parcursul vieţii.  
Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv principal să atragă atenţia publicului asupra importanţei 
învăţării limbilor străine şi să îl sensibilizeze cu privire la bogăţia lingvistică şi culturală a Europei.  

Învăţând limbile altor oameni, învăţăm să le apreciem cultura, tradiţiile şi să depăşim 
barierele culturale. 

Prima celebrare a Zilei Europene a Limbilor a avut loc în anul 2001, la iniţiativa Uniunii 
Europene şi a Consiliului Europei. Aceasta s-a bucurat de un real succes, astfel că de atunci, în 
fiecare an, pe 26 septembrie se sărbătoreşte Ziua Europeană a Limbilor. 
Limbile din Europa continuă să evolueze, odată cu numeroasele limbi străine aduse pe continent de 
comunităţile imigrante. În oraşele multiculturale precum Londra, Paris, Bruxelles sau Berlin se 
vorbesc în prezent sute de limbi. 

Uniunea Europeană recunoaşte legătura strânsă dintre limbă şi identitate, precum şi faptul că 
limba reprezintă expresia cea mai profundă a culturii.  
Învăţarea limbilor străine este o activitate care se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de 
motivul care a condus la decizia de a studia. Mai mult decât atât, cunoaşterea altor limbi contribuie 
la înlăturarea barierelor personale şi naţionale, permiţând oamenilor să comunice, să lucreze 
împreună şi să se deplaseze în alte ţări.  



Învăţarea unei limbi străine poate fi o experienţă plăcută, plină de satisfacţii. Cel mai 
important lucru este să găsim metoda care se potriveşte cel mai bine nevoilor şi timpului pe care îl 
avem la dispoziţie.  

În învăţarea limbilor străine, elevii sunt motivaţi de dorinţa de a comunica, dar şi de a avea 
acces la diferite surse de informaţii. 

Elevii trebuie să conştientizeze care sunt avantajele ce derivă din cunoaşterea mai mulor 
limbi străine şi să identifice metodele cele mai eficiente şi materialele auxiliare cele mai utile în 
acest demers de învăţare. 

Există multe oportunităţi de a studia şi a de a lucra într-o ţară europeană, dar lipsa 
competenţelor lingvistice îi împiedică pe mulţi oameni sa profite de aceste oportunităţi. 

Scopul principal al activităţii este acela de a pune accent pe experienţa personală a elevilor în 
ceea ce priveşte studiul limbii engleze, respectiv al limbii franceze. 
 
2. TITLUL PROIECTULUI: ORIZONTURI CULTURALE EUROPENE 
 
3. BENEFICIARI: elevii claselor a V-a A şi a VIII-a B 
 
4. COORDONATORII PROIECTULUI: 
   Prof. limba engleză:  Danciu Ioana- Ioana 
   Prof. limba franceză: Cerlincă Irina-Gabriela 
 
5. SCOPUL PROIECTULUI – conştientizarea importanţei învăţării limbilor  străine, atât în 
şcoală, cât şi în afara ei, atât cu scopul de a studia, dar şi pentru anumite nevoi profesionale 
 
6. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
- descoperirea semnificaţiei zilei de 26 septembrie (Ziua Europeană a Limbilor) 
     - cunoaşterea de către elevi a ţărilor din Uniunea Europeană 
- familiarizarea elevilor cu tradiţiile din Marea Britanie, Franţa şi alte ţări europene 
- stimularea creativităţii şi a spiritului critic 
- îmbogăţirea vocabularului în limbile engleză şi franceză 
- sensibilizarea elevilor cu privire la toate limbile vorbite în Europa 
- creşterea interesului şi a motivaţiei  elevilor pentru studierea limbilor străine 
     - formarea unei atitudini de respect faţă de cultura şi istoria altor ţări 
- încurajarea plurilingvismului şi a multiculturalităţii 
- identificarea unor avantaje ale cunoaşterii limbilor străine, indiferent de vârstă 
     - dezvoltarea exprimării orale în limbile engleză şi franceză 
     - familiarizarea cu metode moderne de învăţare a limbilor străine 
- identificarea unor materiale auxiliare eficiente în studierea limbilor străine 
 
  7. DATA PROIECTULUI: 26. 09. 2016 
 
 8. RESURSE - UMANE: elevii claselor a V-a B şi a VIII-a B, profesorii de limbi moderne 
         - MATERIALE: resurse informaţionale, PC, PowerPoint, documente audio-video, aparat foto 
 
   9. ETAPELE ACTIVITĂŢII: 
        - prezentarea activităţii 
        - participarea la un dialog deschis pe tema limbilor străine 
        - prezentarea unor materiale PowerPoint despre însemnătatea acestei zile 
        - vizionarea unor videoclipuri muzicale în limbile engleză şi franceză 
        - prezentarea unor materiale relizate de elevi ( steguleţe, desene ) 
        - test de cultură generală 



 10. EVALUARE:  - concurs de cultură generală 
 
 11. CONTINUITATEA PROIECTULUI 
  Doamnele profesoare vor continua să menţină interesul elevilor faţă de studiul limbilor străine prin 
activităţi centrate pe elev, mijloace moderne de predare, serbări şi alte proiecte extracurriculare. 
 
 11. DISEMINARE: - discutarea rezultatelor concursului 
                                   - participarea elevilor la conversaţia tematică 
                                   - realizarea de fotografii pe durata desfăşurării activităţii 
                                   - prezentarea proiectului  în cadrul comisiei metodice  
 
  12. BIBLIOGRAFIE: Redactor Oprea, Ligia, Cristina, Uniunea Europeană: locuri şi oameni, 
publicaţie editată de Ministerul Integrării Europene, Bucureşti, 2006 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
585. PROIECTUL EDUCATIV EXTRACURRICULAR 

,,HAPPY HALLOWEEN!” 
 

       Profesor Popescu Mihaela  
       Profesor Roşulescu Cecilia 

     Şcoala Gimnazială ,,Grigore Geamănu’’ Turcineşti, Gorj   
 
 Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică, mult mediatizată la nivel mondial, printr-o 
serie de manifestări desfăşurate, în acest sens, de diverse companii, asociaţii, instituţii publice sau 
private. Dat fiind acest context multicultural,  precum şi interesul pe care elevii îl manifestă anual 
faţă de această sărbătoare, am considerat necesare, şi în cadrul şcolii noastre, însuşirea şi 
aprofundarea, de către elevi, a unor cunoştinţe de cultură şi civilizaţie anglo-americană despre 
Halloween. În acest sens, scopul acestei lucrări este de a  promova proiectul educativ extracurricular 
,,Happy Halloween” , derulat în data de 31 octombrie, la Şcoala Gimnazială ,,Grigore Geamănu’’ 
Turcineşti, Gorj.  

 
Poza1.  Audiţia activă a cântecului ,,Halloween song” 
 Proiectul a fost iniţiat de doamna profesoară Mihaela Popescu, în colaborare cu doamna 
director  Roşulescu Cecilia şi cu responsabilul de activităţile educative, din cadrul  unităţii, 
bucurându-se de un real succes, în rândul tinerilor participanţi. Câteva obiective specifice s-au avut 
în vedere în desfăşurarea  acestui poiect: audiţia activă a cântecului,, Halloween song”, interpretat 
de Wendy Wiseman,  vizionarea filmului video −,,Istoria şi originea Halloween-ului”; rezolvarea 
chestionarului despre celebrarea Halloween-ului, în Statele Unite ale Americii − în cadrul 
competiţiei interactive ,,Happy Halloween 2017”, identificarea de simboluri ale Halloween-ului şi  
transpunerea acestora în postere  amuzante despre Halloween − toate având la bază sarcini de lucru 
colaborative. 

 



Poza 2. Realizarea de postere amuzante despre Halloween 

 
Poza 3. Activităţi interactive despre Halloween  
 Proiectul a fost, de asemenea, ilustrativ, pentru  integrarea  instrumentelor TIC (surse de 
documentare şi informare, filme video, videoclipuri muzicale, cercetarea prin  Internet), în cadrul 
unor activităţi interactive, bazate pe lucrul în perechi şi în grup − acestea contribuind la  dezvoltarea 
spiritului de iniţiativă, de colaborare şi de competiţie al elevilor şcolii noastre. La finalul 
activităţilor desfăşurate,  doamna director, profesor Roşulescu Cecilia, i-a felicitat pe elevi pentru 
implicarea de care au dat dovadă, remarcând, în mod special, colaborarea şi interesul anual pe care-l 
manifestă faţă de această sărbătoare. Atât doamna profesor Popescu Mihaela, cât şi doamna 
consilier educativ Buzuloiu Alina i-au încurajat pe elevi să ia parte şi la alte proiecte culturale 
educative viitoare, anunţând următorul proiect ce urmează să fie desfăşurat, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. 
 Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât şi în alte 
unităţi de învăţământ de la nivelul judeţului,  proiectul educativ extracurricular ,,Happy Halloween” 
se doreşte a fi continuat şi promovat în fiecare an.  Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre 
modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: conversaţia, cercetarea electronică, 
utilizând Internetul, selectarea de informaţii, expunerea de informaţii,  vizionarea unui  film video, 
completarea unui chestionar, aprecierile verbale şi scrise, diplomele de participare, popularizarea 
activităţilor derulate pe panoul din holul şcolii, fotografierea elevilor şi a profesorilor coordonatori 
pentru CD-ul final al proiectului.  

 
Poza 5. Competiţia interactivă ,,Happy Halloween 2017!” 
  În încheiere, considerăm că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, integrarea 
tehnologiilor informatice şi de comunicare, în cadrul proiectelor educative extracurriculare devine o 
necesitate. Fără îndoială, într-o societate a schimbărilor permanente, cadrul didactic trebuie să facă 
dovada flexibililităţii, a implicării în diverse proiecte extracurriculare, unele dintre acestea menite să 
dezvolte spiritul de inițiativă, de competiţie şi de colaborare al elevilor, să favorizeze însuşirea şi 
aprofundarea de cunoștințe şi nu, în ultimul rând, să implice tehnologia, ca mijloc modern de 



realizare a diferitelor tipuri de activităţi.  Proiectul educativ extracurricular  ,,Happy Halloween” 
desfăşurat, în cadrul  Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Geamănu” Turcineşti, în data de 31 noiembrie 
2017, este un exemplu, în acest sens, şi  ne exprimăm încrederea că acesta va constitui un punct de 
reper şi pentru alte proiecte  de acest tip, realizate de diverse cadre didactice în viitorul apropiat.  
 
Bibliografie: 
 Bauman, Zigmunt. 2001. Comunitate.  Căutarea siguranţei într-o lume nesigură, Editura Antet, 
Bucureşti. 
 Rădulescu Eleonora, Tîrcă Anca. 2002.  Şcoală şi comunitate. Ghid pentru profesori, Colectia 
educaţia 2000+, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti. 
Sandu, Dumitru. 2005.  Dezvoltare comunitară. Cercetare, Practică, Ideologie, Editura Polirom, 
Iaşi 
Stăiculescu Camelia. 2006. Managementul parteneriatului scoală – comunitate, în ,,Managementul 
grupului educat”, Editura ASE, Bucuresti. 
 
 

586. PROIECTAREA DIDACTICĂ 
 

Prof.  Alexe Georgeta Claudia 
Şcoala Gimnazială Nr.142, București 

 
Procesul de învăţământ cuprinde un ansamblu de acţiuni, dintre care esenţiale sunt: 

- proiectarea, în care, pornind de la o analiză diagnostică, se prefigurează modalităţile de 
desfăşurare şi de evaluare a activităţilor instructiv-educative şi, în final, se elaborează proiecte 
pedagogice; realizare efectivă, în care se transpune în practică proiectul pedagogic considerat cel 
mai eficient; evaluarea performanţelor elevilor şi a activităţii instructiv-educative în ansamblu; 
informaţiile astfel obţinute servesc drept punct de plecare pentru activităţile ulterioare. 

În acest context, proiectarea didactică poate fi definită drept un demers de anticipare a 
modului în care se va desfăşura activitatea instructiv-educativă într-o anumită perioadă de timp. 
ETAPELE PROIECTĂRII DIDACTICE 

Demersul de anticpare a desfăşurării activităţii instructiv-educative implică următoarele 
etape: 
- stabilirea obiectivelor activităţii instructiv-educative. Obiectivele sunt rezultatele aşteptate la 
sfârşitul unei activităţi de învăţare şi sunt exprimate în termeni de achiziţii în plan comportamental; 
- alegerea conţinuturilor activităţii instructiv-educative. Conţinuturile sunt selectaţi în funcţie de 
obiectivele propuse şi sunt organizate, structurate după cerinţele didactice; 
- precizarea căilor şi mijloacelor de realizare a obiectivelor, ceea ce implică alegerea metodelor şi 
mijloacelor de învăţământ, elaborarea suporturilor materiale, construirea situaţiilor de învăţare ş.a.; 
- elaborarea modalităţilor de evaluare, prin stabilirea criteriilor şi tehnicilor de evaluare şi construire 
a instrumentelor de evaluare. 

În funcţie de perioada de timp luată în considerare, proiectarea pedagogică poate fi: globală 
sau eşalonată. 

Proientarea pedagogică globală: este realizată pe o perioadă mai mare de timp (ciclu de 
învăţământ). Se finalizează cu elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare. 

Proiectarea pedagogiică eşalonată: vizează perioade de timp mai restrânse (an şcolar, 
semestru, capitol, lecţie). Este realizată de cadrele didactice şi se concretizează în planificări şi 
proiecte didactice.  
Formularea obiectivelor activităţii didactice (lecţiei) 

Deoarece obiectivele prevăzute de programa şcolară nu se pot realiza într-o singură 
activitate didactică, este necesară formularea unor finalităţi concrete care să indice rezultatele ce se 
pot atinge la sfârşitul unei activităţi didactice date. Acestea reprezintă obiectivele operaţionale ale 
lecţiei. 



Obiectivele operaţionale sunt rezultate anticipate ale activităţii de învăţare care prezintă 
următoarele caracteristici: exprimă în termeni de comportamente observabile şi pe cât posibil 
măsurabile, modificările apărute la elev, în plan cognitiv, afectiv şi psihomotor, la sfârşitul unei 
situaţii de învăţare; reprezintă puncte de referinţă pentru organizarea, reglarea şi evaluarea activităţii 
de predare-învăţare. 

În formularea obiectivelor operaţionale ale activităţii didactice sunt luaţi în considerare 
următorii parametri (procedura lui Mager): comportamentul final al elevului, exprimat printr-un 
verb de acţiune (a identifica, a explica, a demonstra, a analiza, a trasa, a executa); condiţiile de 
manifestare a comportamentului (prezenţa sau absenţa unor resurse materiale etc.); criteriul de 
reuşită, exprimat de obicei în termenii performanţei minime admise. Acest parametru este important 
în elaborarea instrumentelor de evaluare. 
Identificarea resurselor activităţii didactice (lecţiei) 

În acest scop sunt luate în considerare: 1) resursele umane: a) particularităţile elevilor: nivel 
de pregătire, ritm de învăţare, stil de învăţare, interese, înclinaţii, trebuinţe. b)competenţele cadrului 
didactic: pregătire ştiinţifică, stil de predare etc.; 2) resursele materiale: 
a) conţinutul: selectarea şi analiza riguroasă a informaţiei, alegerea exemplelor, aplicaţiilor, temelor 
etc; b) mijloacele de învăţământ: stabilirea complexului multimedia pentru lecţii, confecţionarea de 
noi mijloace etc.; c) locul desfăşurării lecţiei: clasă, cabinet, laborator, atelier; d) timpul alocat 
lecţiei. 

Stabilirea strategiilor didactice 
Strategia didactică desemnează un anumit mod de a concepe activitatea de predare şi 

învăţare, combinând metodele, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a activităţii 
elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite. 

După Ioan Cerghit , strategiile didactice se pot clasifica: 
1. în funcţie de caracterul determinant al învăţării: a) strategii prescrise, bazate pe dirijarea riguroasă 
a învăţării: imitative (imitarea modelelor); explicativ-reproductive (elevii ascultă şi reproduc ce au 
învăţat); demonstrative; algoritmice (învăţarea dirijată pas cu pas); b) strategii neprescrise, de 
învăţare prin efort propriu, prin activitate independentă: euristice, bazate pe descoperire; învăţarea 
problematizată; experimentare, cercetare; creative; c) mixte (euristice–algoritmice); 
2. în funcţie de logica gândirii: a) strategii inductive: de trecere de la particular, concret la general, 
abstract ( de la exemple la teorie); b) strategii deductive: de trecere de la general la particular, de la 
teorie la fapte concrete; c) mixte ( inductive–deductive). 

Alegerea strategiilor se face în funcţie de: obiective; natura conţinutului; particularităţile 
elevilor; competenţele cadrului didactic; condiţii de dotare; timpul disponibil. 

Opţiunea pentru un anumit tip de strategie presupune precizarea metodelor, mijloacelor de 
învăţământ şi formelor de organizare a activităţii elevilor. 

În cadrul lecţiei, formele de organizare a activităţii  elevilor (de grupare a elevilor) pot fi: 
1. frontală: cadrul didactic îndrumă în acelaşi timp activitatea tuturor elevilor din clasă ( expune, 
demonstrează cu toată clasa); 
2. pe grupe: clasa este împărţită în grupe de 3-5 elevi (fiecare grupă îşi desfăşoară independent 
activitatea, prin cooperarea dintre membrii săi: observă, experimentează, efectuează un proiect, 
confecţionează un obiect etc.). Grupele pot fi: omogene ( elevii au acelaşi nivel de pregătire); 
eterogene ( elevii au nivele de pregătire diferite). Grupele pot executa o sarcină: comună, identică 
pentru toate grupele; diferenţiată, de la o grupă la alta; 
3. individuală: fiecare elev realizează sarcini şcolare independent de colegii săi (rezolvă exerciţii, 
probleme, studiază un text, lucrează la calculator, efectuează un experiment sau o lucrare practică, 
etc.). Sarcinile de lucru pot fi: comune pentru toţi elevii clasei; diferenţiate pe categorii de elevi; 
individualizate. 

Un element fundamental în conturarea strategiei didactice este identificarea tipurilor de 
capacităţi/rezultate ale învăţării pe care elevii le vor dobândi în acea lecţie: informaţii factuale, 
concepte, deprinderi etc. 



Învăţarea fiecărei capacităţi presupune parcurgerea unor etape specifice, de a căror 
respectare depinde atingerea obiectivelor lecţiei. 
Indiferent de capacitatea care se învaţă, într-o activitate de învăţare se organizează o serie de 
evenimente care acţionează asupra elevilor ajutându-i să atingă obiectivul propus. Aceste 
evenimente, numite evenimente ale instruirii se parcurg în următoarea ordine. 
 

Evenimentele 
instruirii Caracteristici 

Captarea atenţiei - este o condiţie fundamentală a învăţării; se realizează prin 
procedee variate: a) sublinierea noutăţii temei; b) sublinierea 
utilităţii practice a celor învă-ţate; c) varierea materialului 
didactic. 

Anunţarea 
obiectivelor lecţiei 

- motivează elevii şi îi transformă în coparticipanţi ai activităţii 
didactice. 

Reactualizarea 
elementelor 
anterior învăţate 

- se reactualizează acele capacităţi considerate in-dispensabile 
pentru noua învăţare; 
- se realizează prin conversaţie, observaţie, rezol-vare de 
probleme etc., cu antrenarea unui număr cât mai mare de elevi; 
răspunsurile nu sunt no-tate. 

Prezentarea 
conţinutului 
învăţării şi dirijarea 
învăţării 

- noul conţinut poate fi prezentat prin comunicare verbală sau 
cu ajutorul unor imagini, demonstra-ţii, experimente etc.; 
- dirijarea învăţării se face prin solicitări adresate elevilor: să 
observe, să compare, să explice, să demonstreze, să rezolve etc. 

Obţinerea 
performanţei 

- marchează momentul în care elevii au dobândit capacitatea 
vizată şi o pot proba (pot explica, pot exemplifica). 

Asigurarea 
conexiunii inverse 

- oferă informaţii cadrului didactic dar şi elevilor privitor la 
atingerea obiectivelor şi permite lua-rea unor măsuri de reglare 
/ corectare a activi-tăţii; 
- se realizează o dată sau de mai multe ori pe parcursul lecţiei. 

Evaluarea 
performanţei 

- se realizează cu ajutorul probelor de evaluare, prin raportare la 
obiectivele propuse. 

Asigurarea retenţiei 
şi a transferului 
celor învăţate 

- prin fixare, recapitulare, efectuare de aplicaţii practice, teme 
pentru acasă etc. 

Evenimentele instruirii nu se succed întotdeauna în aceeaşi ordine. Ele pot să nu fie prezente 
în totalitatea lor pe parcursul unei singure lecţii. ( de ex.: lecţiile de verificare sau de recapitulare nu 
conţin toate aceste evenimente) 

Construirea instrumentelor de evaluare se realizează pornind de la obiectivele activităţii 
didactice. Ele pot îmbrăca forme variate şi pot fi utilizate în diferite momente ale activităţii 
didactice. 

Proiectarea unei lecţii se finalizează cu elaborarea proiectului de lecţie. 
În literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele de proiecte de lecţii, toate vizând 

aceleaşi aspecte de bază. Cadrul didactic va opta pentru acel model pe care-l consideră mai util şi 
eficient. 

Pentru a fi eficient, un proiect de lecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
- adecvarea la situaţiile didactice concrete; 
- operaţionalitate, putând fi uşor de descompus în operaţiuni distincte, pentru a fi aplicat în practică; 
- flexibilitate şi adaptabilitate la situaţii noi, care cer modificări „din mers”, pe parcursul 
desfăşurării lecţiei; 
- economicitate, astfel încât, într-un cadru strategic simplu, să se poată realiza cât mai mult din 
punct de vedere practic. 



Proiectul de lecţie este un instrument al activităţii cadrului didactic. Un proiect didactic bine 
construit este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru realizarea unei lecţii reuşite. El este 
menit a aşeza pe baze ştiinţifice demersul didactic, fără însă a şabloniza activitatea instructiv-
educativă şi a încorseta creativitatea cadrului didactic. 
 
B I B L I O G R A F I E 
1. Cerghit Ioan (coord.), Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1983. 
2. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ-Dobridor Ion, Pânişoară Ion Ovidiu, Prelegeri pedagogice, 
Polirom, Iaşi, 2001. 
3. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996. 
4. Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura 
Polirom, Iaşi, 1983. 
5. Gagné Robert, Briggs M., Leslie J., Principii de design al instruirii, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1977. 
6. de Landsheere Viviane, de Landcheere Gilbert, Definirea obiectivelor educaţiei, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
7. Moldoveanu Mihaela, Oproiu Gabriela, Repere didactice şi metodice în predarea disciplinelor 
tehnice, Editura Printech, Bucureşti, 2003. 
8. Vlăsceanu Lazăr, Proiectarea pedagogică, în: Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr (coord.), Curs de 
pedagogie, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1988 
 
 

587. ACTIVITATEA DE DISEMINARE 
CURS ,,BUILDING TEAM SPIRIT IN THE CLASSROOM” 

 
(CONSORȚIU PENTRU FORMARE PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ. 

COORDONATOR PROIECT INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEȚEAN CLUJ. NUMĂR 
DE REFERINȚĂ PROIECT: 2016-1-RO01-KA101-023853) 

 
Profesor Zaharie Gabriel-Lucian 

Școala Gimnazială Nireș, județul Cluj. 
 
 În perioada 10.07.2017-14.07.2017 am participat la cursul ,,Building Team spirit in the 
classroom”, în Spania, împreună cu alți doi colegi de la Școala Gimnazială Nireș, județul Cluj, prin 
proiectul Erasmus + ,,Consorțiu pentru formare prin mobilitate europeană” 2016-1-RO01-KA101-
023853 (Coordonator consorțiu Inspectoratul Școlar Județean Cluj) 
 Instituția organizatoare a cursului a fost Sistema Practices s.l. (ESMOVIA) Valencia, 
Spania. 
 Dintre obiectivele cursului se pot enumera: 

• Descrierea procesului de construire a echipei și rolurile în echipă; 
• Demonstrarea competențelor de comunicare eficientă; 
• Identificarea  rolul profesorului în procesul de construire a spiritului de echipă în sala de 

clasă; 
• Dobândirea de instrumente eficiente de motivare; 
• Explorarea  punctelor forte și a potențialului unei echipe bine structurate și echilibrate în 

clasă. 
Competențele dobândite prin participarea la ,,Building Team spirit in the classrom” 

• Abilitatea de a facilita procesul de construire a spiritului de echipă în rândul elevilor și de 
menținere a atmosferei participării lor active la clasă precum și a relațiilor sănătoase și 
productive; 

• Abilități de comunicare mai bune și mai eficiente în limba engleză; 



• Utilizarea resurselor on-line pentru activitățile echipei; 
• Gestionarea relațiilor între participanți;  
• O mai bună înțelegere a unei comunicări interculturale eficiente; 
• Includerea noilor abilități dobândite în activitățile școlare actuale;  
• Capacitatea de a integra facilitățile de portal e-Twinning în activitățile școlare actuale, 

inclusiv pentru a valoriza elevii prin intermediul proiectelor, pentru a obține imputul elevilor 
pentru a crea experiențe, pentru a trece/deplasa învățarea de la profesor la elev. 

Cursul s-a finalizat prin acordarea de certificate specifice și europass, participanților. 
Vă îndemn să accesați și să participați ca bursieri Erasmus+ 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și 
Agenției Naționale, iar instituțiile menționate nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul 
prezentei diseminări va fi folosit. 
 
 

588. INIȚIATIVE  DIDACTICE  ÎN  FAVOAREA STIMULĂRII  INTERESULUI  
 ELEVILOR  PENTRU  STUDIUL  LITERATURII 

 
Profesor: Orzan Adriana  

Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Mărului, Brașov 
 
 Educaţia, ca obiect de studiu al pedagogiei, îşi propune în primul rând formarea şi 
dezvoltarea personalităţii umane. De aceea, şcoala devine o a doua familie în care se naşte omul de 
mâine şi care dă profesorului rolul unui părinte spiritual. Elevul de azi face faţă schimbărilor rapide 
şi cerinţelor multiple ale unei societăţi extrem de dinamice. Apelând la o noţiune din teoria 
literaturii, care explică succesul literar şi ideea de bestseller, putem afirma că elevul pregătit pentru 
ceea ce îl aşteaptă dincolo de porţile şcolii este cartea care corespunde „orizontului de aşteptare”. 
Dar, cartea ideală nu este aceea care întâmpină acest orizont, ci aceea care îl schimbă.  
Marea provocare a profesorului de azi este să transforme elevul său într-un om care nu doar face 
faţă lumii contemporane, ci poate transforma această lume într-una mai bună. Profesorul actual 
renunţă la stilul rutinier în favoarea celui creativ, dovedind că poate fi flexibil şi receptiv în raport 
cu noul, alegând acele metode didactice și activități extrașcolare care îi permit  atingerea obiectivele 
propuse. 
 
 Atelierul de lectură 
Atitudinea elevului faţă de opera literară e calificată ca o construcţie amplă de reacţii afective 
dinspre subiectul educaţiei literar-artistice (elevul) vizavi de opera literară, axată pe 
comprehensiune, experienţă lectorală, interes, motivaţie, selectivitate, gust estetic, pe judecăţile de 
valoare ale subiectului. Un contact cert, fidel al cititorului cu opera proiectează idei vădit 
atitudinale. Manifestarea atitudinală declanşează elevului spiritul critic, polemic. Elevul acumulează 
experienţe lectorale care îl sprijină în activităţi de discernământ. Elevul se debarasează de timiditate 
şi nesiguranţă, fiind invitat să  se exprime, să formuleze păreri, să justifice unele afirmaţii. 
Atelierele de lectură invită elevul: 

• să identifice titlul, autorul operei literare;  
• să caute sau să prezinte informaţii succinte despre autor; 
• să delimiteze ideea textului literar prin enunţul  „Textul mă învaţă...”; 
• să exprime argumentat propria stare postlecturală cu sprijinul enunţului „Am trăit 

sentimente de...”; 
• să argumenteze virtuţile personajului literar, ca pretext al cunoaşterii de sine şi a cercului de 

amici pe care îi are elevul prin ideea începută „Aş vrea un prieten ca personajul..., întrucât...; 
• să selecteze cuvinte noi, expresii frazeologice ; 
• să atribuie textului literar o maximă, un proverb. 



Activităţi propuse în cadrul atelierelor de creaţie au finalitate atitudinală şi pot fi: ecranizare, 
conferinţa de presă, preselecţie de actori, dialoguri virtual , procesul literar simulat,  răvaşe 
didactice, expoziţie de carte, Licitaţia de idei, Invitaţia la bal. Astfel se realizează  cultivarea 
valorilor general- umane prin lectura ghidată. Școlarii vor avea posibilitatea să fie în rol de actori, 
judecători, scriitori, regizori, prezentatori prin atelierele de creaţie care se succed în paralel cu 
atelierele de lectură.  
Principiul interdisciplinarităţii reprezintă o dominantă în materialul didactic discutat. Posibila 
soluţie didactică de recuperare a interesului pentru activitatea lectorală este compoziţia plastică: 
desenul, colajul - tehnici cu caracter ludic, relaxant.  
Cultivarea preferinţelor literare este un alt deziderat ce trebuie ţinut cont la desfăşurarea orelor de 
lectură. Astfel, orice atelier de lectură: 

• stimulează interesul durabil  pentru lectură şi orele de lectură, 
• serveşte drept stimulent şi pentru dezvoltarea personalităţii; 
• contribuie la cultivarea conştientă  a gustului estetic şi a preferinţelor literare; 
• elevul se cultivă estetic, iar prin aceasta demonstrează competenţe vădite vizavi de 

evaluarea operei literare, integrînd valorile acestora în axiologia  literară şi în cea proprie. 
Am realizat un astfel de atelier cu elevii clasei a V- a. Am ales textul „Puiul” de Ioan Alexandru 
Brătescu Voineşti. „Cercul dorinţelor” a fost prima mică surpriză a elevilor, la care fiecare a avut 
parte de o urare personală din partea mea, dar şi a colegului din dreapta (Să te simţi liber!/ Să fii 
atent!/ Să fii activ!/ Să te implici în activitate!/ Să-ţi ajuţi colegul la necesitate! etc.), apoi de la 
colţul din bibliotecă au ales câte un bileţel cu numele grupului din care urma să facă parte fiecare – 
„Curioşii”, „Cercetaşii” şi „Înţelepţii”. A urmat lectura predictivă, textul fiind împărţit în şase 
secvenţe şi fiecare grup urma să intuiască – Ce se va întâmpla în continuare? – (fiecare grup cu 
varietăţi de răspunsuri - fericiţi după fiecare lectură dacă au ghicit derularea firului narativ), iar în 
final având o sarcină de a propune un final al acestei întâmplări. În final, un elev a recitat poezia 
„Puişorii” de Gr. Vieru și s-au stabilit pe scurt asemănări. 
Lecturi rurale (activitate inspirată de articolul de pe blogul Elenei Cîrîc 
http://elenaciric.ro/2010/de-ce-lecturi-urbane.html )  
Lecturi rurale este un proiect de implicare socială ce are drept obiectiv principal încurajarea lecturii 
în spaţiile publice şi mai ales în cadrul Bibliotecii comunale. Principiul evenimentului este: 
„Primește! Citește! Dăruiește!” Lecturi rurale creşte numărul celor care citesc şi trezeşte interesul 
pentru carte în rândul tinerilor, mai mult, presupune un comportament civilizat:  ”Acest proiect își 
propune doar să încurajeze cititul. Și ca să închei, îl citez pe Adrian Ciubotaru: “Mi-ar plăcea să 
trăiesc în țara unde este cool să te afișezi cu o carte, în loc să fie cool să te afișezi cu o armă în 
mână, drogându-te sau scuipând în jur.” 
Big books “Cărţi uriaşe” 
Cărţile uriase sunt resurse materiale create de elevi pentru elevi. Sunt resurse didactice deschise 
unei metodologii creatoare. De ce “cărţi uriaşe” şi nu cărţi normale? Cărţile uriaşe au un bogat 
suport ilustrativ şi text accesibil elevilor, fac posibilă o abordare intredisciplinară şi dau o percepţie 
globală asupra temei propuse. Ele captează atenţia elevilor şi îi ajută să se implice în situaţii de 
comunicare, de informare, de cercetare, de sistematizare a surselor. Este rezultatul muncii în echipă, 
dezvoltând spiritul de grup şi capacitatea de învăţare prin cooperare.  
Scopurile cărţilor uriaşe pot fi: 

• să dezvolte idei noi pe o temă dată. 
• să ilustreze mai bine idei prea puţin dezvoltate în timpul orelor de curs.  De exemplu: 

lumea adolescenţei (moda, look-ul, hobby-uri, muzică ), anotimpuri în literatura română şi 
universală, 1 Iunie, La Paşti.  

• Asigură deplină libertate a viziunii şi a modului de organizare a materialului. 
Pot grupa, sistematiza, colecţiona, organiza postere, lucrări ale elevilor, realizate de-a lungul unei 
perioade. Cărţile au fost realizate pe foi de carton A2.  
Temele ce pot prinde viaţă prin aceste cărţi uriase sunt nenumărate. Elevilor le-am sugerat  
următoarele teme : 

http://elenaciric.ro/2010/de-ce-lecturi-urbane.html


• Scriitori şi operele lor (cărţi prezentate în activitate “Cărţile sunt ca oamenii !”.) 

           
 

• Imaginea iernii în literatura română  

        
 

• Vine primăvara ! 

      
 

• La Paşti 

                 
• 1 Iunie – Zii de mare bucurie! 

                                         
• Lumea adolescenţilor prin două reviste uriaşe  Stilul fashion în viaţa noastră şi Curiozităţi 

din lumea adolescenţilor 

          



Consideraţiile pedagogice contemporane spun că în centru trebuie aşezate copilul și, astfel, 
profesorul modern este împins să treacă peste graniţa metodelor, conţinutului, programei clasice şi 
să evidenţieze şi experienţa socială, familială, şcolară a elevilor. 
 
Bibliografie selectivă: 
Adet, Nicoleta, Motivaţia preadolescenţilor pentru învăţare, între expectanţă şi performanţă 
şcolară, Editura PIM, Iaşi, 2010 
Partenie, Ancuța Modalităţi de stimulare a lecturii la elevi, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2007 
Stoica, Cornelia, Vasilescu, Eugenia, Literatura pentru copii, EDP, Bucureşti, 1996, pag. 78 
 
 

589. MESERII INTERESANTE 
 

Prof. Andrei Adela Maria 
Școala Gimnazială Nucet, Dâmboviţa 

 
Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi 

inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască 
împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată 
deveni cetăţeni activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 
acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a 
înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. 

Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, 
să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul 
propriei identităţi. Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, 
multiculturală, care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu 
seamănă cu nimeni şi nimic. 

Prin participarea la proiecte de eTwinning elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi 
din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei din ţările 
partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în 
limbi străine. 

Un aspect important al acestor proiecte este schimbul de valori culturale şi tradiţii; cu cât 
schimbul cultural este mai intens, cu atât îl vom cunoaşte mai bine pe partenerul nostru şi cu atât 
vom deveni mai „europeni”. Proiectele eTwinning pot fi considerate o contribuţie majoră la 
învăţământul european, în special în domeniul lingvistic şi cultural. 

Viața s-a schimbat mult in secolul 21. Oamenii au nevoie de locuri de muncă și meserii care 
să le permită să aibă un trai bun. Schimbarea constantă a societății îi face pe copii să dorească să 
afle cât mai multe informații despre meseriile pe care le pot avea când vor fi mari. 

Proiectul ,, Meserii interesante ’’ în care am fost cooptați de către colegii din România 
(Fondator), Ukraina (co-fondator), Turcia, Kenya, Italia, Uganda, Poland, îşi propune să ajute elevii 
în vârstă de 10-19 ani să-și găsească cea mai bună meserie pe care pot, în funcție de interesele și 
deprinderile lor,  să-și dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru meseriile pe care și le doresc. 

Elevii noștri și-au îmbunătăți atât abilitățile de comunicare în engleză, cele TIC, cât și cele 
de arte și lucru manual. Au învățat cum să intervieveze o persoană, să descrie o meserie/ un loc de 
muncă, să-l ilustreze ( desen, fotografie, etc.). 

Principal mijloc de a comunica în cadrul proiectului a fost limba engleza și limbile 
partenerilor pentru a disemina proiectul în țările noastre. 
Numărul de elevi participanţi: 30-50 
Pe lângă prezentarea școlilor, a orașelor și a țărilor partenere, activitățile au inclus: 

• Vocabulary work. Social study. 



Realizarea “norilor” de cuvinte pe tema “Meserii”. Elevii au realizat si subcategorii de teme, 
cum ar fi: “Meseriile din municipiul/orasul nostru”, “Meserii de viitor”, etc. Studiu social pentru a 
realiza Top  5 cele mai populare meserii in randul diverselor grupuri tinta: adolescenti, persoane 
mai in varsta, etc. 

• Interview preparation 
Elevii au inventat întrebari pe care le-au pus oamenilor care practică diverse meserii. Fiecare echipa 
a intervievat o persoana pentru a obține abilitățile de journalist. 

• Parent’s job places visits 
Elevii au vizitat locurile de muncă ale părinților și le iau interviu. Reportajele, împreuna cu 
fotografiile, au fost publicate pe blog. 

• Holidays time! 
 Expoziție foto cu tema  “Cele mai bune modalități de a te relaxa dupa o muncă intensă”  

• Celebrity interview 
Aranjarea unui interviu cu o persoana faimoasă. Realizarea unui interviu cu o persoană faimoasă, 
prezentarea acestuia sub forma de video/ Power Point/ articol sau alta modalitate. 

• Try YOUR hands! 
  Elevii și-au ales o meserie pe care ar vrea să o practice. Ei adună informații despre această meserie 
ca să poată răspunde la întrebarile pe care ei le-au pus la interviurile luate altor persoane despre 
meseriiile lor.  

• Jobs Fair 
Integrarea acestei activități în curriculum-ul școlii a fost interesantă pentru profesori și elevi. La 

orele de dirigenție, de limba engleză, geografie, istorie și extracurricular au avut loc diverse 
activități din program, discuții cu partenerii, cu ajutorul VoiceThread, conferințelor Skype. 
Avantajele pentru elevi au fost evidente. Aceștia s-au simțit bine iar motivația și interesul pentru 
învățare au crescut prin participarea la activitățile interactive din Twin Space. În cadrul acestui 
proiect, ei au avut un grad mai mare de autonomie, și-au asumat singuri responsabilitatea pentru 
acțiunile lor, au învățat să-și prezinte ideile și părerile 

Din punct de vedere calitativ, ei și-au îmbunătățit competențele TIC, de lucru în echipă, de 
comunicare în general și în limba engleză în special, dar și competențele sociale. Atunci când și-au 
prezentat școala, orașul și țara noilor prieteni, au devenit conștienți de marea moștenire culturală la 
nivel național, dar și european. Elevii au folosit în practică multe cunoștințe teoretice dobândite la 
orele de curs, cărora le-au descoperit relevanța în viața de zi cu zi și au înțeles ce înseamnă termeni 
ca cetățenia europeană, toleranță sau educație interculturală.  

Beneficiile proiectului ,, Meserii interesante” pentru elevii și cadrele didactice din școala noastră 
implicați în acest proiect european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a 
interacționa cu elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal 
la cele mai înalte standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și 
transdisciplinară a temelor alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia 
de a purta un dialog constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a 
creativității participanților. 
Bibliografie 
 ISTRATE, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare 
internationale. Raport preliminar eTwinning RO12. București, TEHNE- Centrul pentru Inovare în 
Educație. Online: etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf 
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590. PROIECT EDUCAȚIONAL 
CHANGE YOUR LANGUAGE! 

 
Bexa Alina Mariana 

Liceul Tehnologic de turism şi alimentaţie, Arieşeni, Alba 
 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE ARIEȘENI 
 

 
 
European Day of Languages-an opportunity to realize the importance of foreign languages 
La Journée Européenne des langues- célébrer la diversité linguistique 
26 septembre 2017 
26 th of September 2017 
Change ta langue!  
 
                                                                                           
       DIRECTOR:                                                        COORDONATOR PROIECT:  
Prof.   MOCAN IOAN                                          Prof.lb franceză DANCIU ELENA IOANA 
 
Argument  
În fiecare an, pe data de 26 septembrie, se sărbătorește Ziua europeană a limbilor. Este prilej pentru 
sensibilizarea publicului față de multilingvismul din Europa, cultivarea diversității culturale și 
încurajarea învățării limbilor străine de către toți europenii. 
Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor, 
investiţia în educaţia multilingvistă a elevilor reprezintă investiţia cea mai sigură într-un viitor 
prosper. 
Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, deoarece acum oamenii au 
mai multe contacte cu cetăţeni străini mai mult ca niciodată. Din ce în ce mai des, cetăţenii europeni 
se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Şi aceasta 
fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor.  
Profesorilor de limbi străine le revine astfel un rol esenţial în construirea unei lumi a 
multilingvismului. Dozând corect competenţele lingvistice şi cele pedagogice, ei le pot trezi elevilor 
lor un entuziasm pentru cunoaşterea limbilor străine, care îi va însoţi pe tot parcursul vieţii.  
Scopul  
Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, atât în şcoală, cât şi în afara ei, cu scopul de a studia, 
dar şi pentru nevoi profesionale, pentru mobilitate, pentru simpla plăcere de a învăţa sau pentru 
schimburi de experienţă. 
Conștientizarea necesității învățării limbilor străine  



Sublinierea importanţei învăţării limbilor străine, a sporirii numărului de limbi străine învăţate în 
şcoală, pentru a întări multilingvismul şi înţelegerea interculturală, promovarea bogăţiei lingvistice 
şi culturale a Europei, bogăţie care trebuie păstrată şi cultivată.  
 Obiective specifice ale proiectului: 
Pentru elevi : 
- Îmbogăţirea universului de cunoaştere; 
- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă şi literatură străină ; 
- Dezvoltarea interesului pentru cultura şi civilizaţia altor ţări; 
- Educarea abilităţilor de a comunica într-o limbă străină. 
- Sensibilizarea față de toate limbile vorbite în Europa 
Pentru profesori: 
 -       Promovarea diversităţii multilingvistice şi culturale; 
-      Atragerea copiilor în cât mai multe activităţi extraşcolare şi  
       extracurriculare având la bază comunicarea într-o limbă străină; 
Metode de lucru 
- conversaţia dirijata, brainstorming, expunerea, povestirea, expoziţii. 
 Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:  
- elevii de gimnaziu de la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație, Arieșeni  
- profesorii participanți: Stan Simona, prof. documentarist- Cîmpean Laura, Dobra Mihaela. 
- comunitatea. 
Locația: 
-Centrul de Documentare și Informare al școlii; 
Resurse 
-materiale: calculator, hârtie colorată,coli de hârtie, markere, dicționare. 
-umane: elevii claselor a  V- VIII  
-financiare: autofinanțare 
 Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de evaluare 
a acestor rezultate: 
- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere; 
- Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere; 
- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar  
  mai ales a elevilor în situaţii diverse de învăţare. 
PERIOADA DERULĂRII  PROIECTULUI: 26-29 SEPTEMBRIE 2017 
Etape în derularea proiectului 
Nr.crt          Activitatea Loc de desfășurare Data 
1. -popularizarea proiectului; 

-stabilirea perioadei  de desfășurare a 
proiectului; 
-planificarea activităților; 
-împărțirea responsabilităților; 

CDI 26.IX.2017 

2. -procurarea materialului didactic ; 
-distribuirea materialui didactic 
- realizarea drapelurilor mai multor tari 

CDI 27.IX.2017 

3.    - dezbatere: De  ce o zi europeană a 
limbilor străine? (prezentare ppt) 
-brainstorming Spune Bună!Mulțumesc!Ce 
faci? în cât mai multe limbi europene-lucru 
pe echipe(elevii cls V-VIII pregătesc steluțe, 
fluturași, palme și flori, care reprezintă 
fiecare replică, prezentată mai sus, în diferite 
limbi europene) 
- prezentare proiecte, concurs cu cărți poștale 

CDI 29.IX.2017 



 
Evaluarea proiectului: 
-  expozitii de proiecte; 
- premierea concursului: diplome 
- feedback-ul primit de la elevi prin viu grai. 
 
Profesori participanți: 
 

1. Bexa Alina Mariana –prof.lb engleză 
2. Danciu Elena Ioana- prof.lb franceză 
3. Stan Simona  – prof.lb română 
4. Dobra Mihaela- prof. Lb română 
5. Cîmpean Laura- prof. Documentarist 

 
Consilier educativ: prof. Bexa Alina Mariana 
 
 

591. FIŞA PENTRU DEZVOLTAREA ÎNŢELEGERII ISTORIEI 
 

prof. Cristian Răducanu 
Şcoala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” 

 
Acest material propune elevilor şi dascălilor utilizarea unui set de întrebări pentru 

verificarea nivelului de înţelegere a informaţiei istorice precum şi testarea profilului psihologic al 
elevilor privind tipurile predominante de înţelegere şi învӑţare, cu scopul de a uşura pregătirea 
individualizată a elevilor la orele de istorie. Astfel, tabelul de mai jos solicitӑ câteva rӑspunsuri 
despre intensitatea învӑţӑrii, iar testele pe care le accesaţi prin linkurile de mai jos vӑ ajutӑ sӑ 
descoperiţi şi confirmaţi (prin testare multiplӑ) stilul personal de învӑţare. 

Tabelul privind verificarea înţelegerii informaţiei istorice – motive, explicaţii şi exemple 
Pentru început, elevii pot fi informaţi că întrebӑrile la care vor rӑspunde în tabelul de mai jos 

pornesc de la douӑ premise.  
Mai întâi, premisa cӑ istoria generalӑ a unei ţӑri sau a lumii poate fi analizatӑ din 

perspectiva experienţelor oamenilor care au fӑurit istoria şi din perspectiva psihologicӑ a unor 
concepte care se repetӑ sau evolueazӑ, se schimbӑ, de-a lungul istoriei, cum ar fi de exemplu 
“nevoia”, “libertatea”, “frica”, “apӑrarea”, “cooperarea”, “identitatea personalӑ” etc. 

Astfel, atunci când învӑţӑm istoria ne putem reaminti propriile aşteptӑri şi viziuni privind 
conceptele, tematica sau problemele pe care le ridicӑ istoria. Descoperim aşteptӑrile noastre: 
• interogându-ne conştiinţa asupra acestor percepţii şi  
• notându-le, pentru ca pe urmӑ sӑ  
• le confruntӑm cu aşteptӑrile şi percepţiile legate de aceleaşi concepte sau probleme, pe care 
oamenii din trecut le-au formulat şi pus în acţiune în contexte istorice diverse. 

A doua premisӑ este accea cӑ învӑţarea se produce mai bine atunci când informaţia pe teme 
de istorie este înţeleasӑ şi studiatӑ de-aproape, prin interiorizare şi prin interogarea ei din mai 
multe puncte de vedere.  

Astfel, învӑţarea prin interiorizare face apel la: 
• surprinderea sentimentelor, emoţiilor (pozitive sau negative), semnelor de întrebare,  
• depistarea prejudecӑţilor, interpretӑrilor personale (inclusiv a greşelilor de interpretare), ce apar ca 
reacţii la descoperirea informaţiei. 
• Auto-interogarea sincerӑ a prejudecӑţilor, factorilor, care influenţeazӑ înţelegerea unor probleme 
istorice poate lӑmuri unele dificultӑţi de înţelegere sau acceptare, interiorizare, a informaţiei 
istorice.  



Acest lucru este valabil mai ales când este vorba de studierea unor teme mai delicate pentru 
vârsta adolescenţei, cum ar fi de exemplu câştigarea libertӑţii, autonomia, atitudinea conservatoare 
vs. schimbarea radicalӑ, acceptarea egalitӑţii şi toleranţei faţӑ de minoritӑţi, definirea unei identitӑţi 
etc. 

De asemenea, învӑţarea prin interogarea informaţiei din mai multe perspective face apel 
la consultarea  
• experienţelor autentice pe care apropiaţii noştri le-au avut în legӑturӑ cu tematica istoricӑ pe care 
o studiem.  

De exemplu, bunicii sau unii vecini mai vârstnici au trӑit întreaga perioadӑ comunistӑ, 
pӑrinţii şi unchii au trӑit revenirea la democraţie, iar colegii de generaţie percep fiecare în felul sӑu, 
mai clar sau mai estompat, realitatea cotidianӑ.  

De asemenea, învӑţarea prin interogarea informaţiei din mai multe perspective face apel 
la recunoaşterea diferenţei dintre noi, pe baza inteligenţelor multiple: unii înţeleg mai uşor istoria 
pentru cӑ au  
• inteligenţa socialӑ mai dezvoltatӑ, alţii se bazeazӑ pe  
• inteligenţa psihologicӑ, alţii pe  
• înţelegerea schematicӑ (logico-matematicӑ) a istoriei şi societӑţii, alţii înţeleg istoria pentru cӑ 
pur şi simplu au 
• implicare pe plan civic, pe plan social şi au în plus  
• inteligenţӑ kinestezicӑ (sportivӑ şi actoriceascӑ). În fine, alţii se pot baza pe exemplu celor care 
înţeleg mai lesne istoria şi pot apela la  
• învӑţarea prin cooperare, cerându-le pӑrerile despre istorie şi argumentarea cu fapte istorice 
concrete a pӑrerilor lor.  
• Tabelul privind verificarea înţelegerii informaţiei istorice 
 
Nr. coloanei 1 2 3 4 5 
Întrebarea 
care mӑ 
ajutӑ sӑ îmi 
evaluez şi 
cresc nivelul 
de înţelegere 
a detaliilor 
istorice 

Care este 
informaţia de 
studiat? 
 

Care este ideea 
esenţialӑ pe 
care o pot 
desprinde din 
înţelegerea 
informaţiei? 

Care sunt 
sursele scrise 
pe care 
le am la 
dispoziţie 
pentru a 
înţelege 
informaţia? 

Care sunt 
experienţele 
directe sau 
indirecte legate de 
informaţia 
studiatӑ? 

Cine mӑ 
poate ajuta 
sӑ înţeleg 
ideea? 

Explicaţia 
întrebӑrii 
 

un fapt istoric 
concret, 
eveniment 
sau fenomen, 
un concept, o 
tematicӑ 
generalӑ, o 
sursӑ scrisӑ, 
un exerciţiu 
sau o cerinţӑ 
dintr-un test 

Ideea mea este 
logicӑ? 
Rӑspunde ea  
“celor trei 
«Ce?»”: 
• în Ce 
context? 
• pe Ce cӑi? 
• cu Ce 
consecinţe?  
se desfӑşoarӑ 
faptul istoric 
studiat într-o 
lecţie sau într-
o sursӑ 
documentarӑ? 
Simt eu emoţia 

caiet cu lecţii, 
portofoliu cu 
notiţe proprii, 
fişe de lecturӑ, 
manuale, 
culegeri de 
sinteze, lucrӑri 
de specialitate, 
filme istorice 
artistice sau 
docuementare, 
izvoare 
istorice, 
expoziţii, 
excursii, alte 
surse 
Notez doar 
sursa sau 

Care îmi sunt 
propriile aşteptӑri 
şi viziuni privind 
conceptele, 
tematica sau 
problemele pe 
care le ridicӑ 
istoria? 
Care îmi sunt 
prejudecӑţile, 
interpretӑrile 
personale asupra 
problemelor 
studiate? 
Care sunt 
percepţiile 
celorlalţi legate 
de aceleaşi 

rude, vecini, 
prieteni, 
colegi, 
profesori, 
specialişti, 
muzeografi 



înţelegerii ca 
pe un declic 
mental? 

sursele din 
care ştiu cӑ pot 
extrage efectiv 
informaţia. 

concepte sau 
probleme? 

Teste online privind tipurile predominante de înţelegere şi învӑţare – explicaţii şi linkuri 
Conform lui Howard Gardner, fiecare dintre noi avem moduri diferite de înţelegere a 

realitӑţii, denumite inteligenţe (vizualӑ, auditivӑ, kinestezicӑ, logico-matematicӑ etc). Mediul 
online este încărcat de teste pentru determinarea profilului de învăţare. Dintre ele patru ni s-au părut 
mai interesante şi mai utile pentru stabilirea unui profil personalizat de învăţare de către elevi. 

Pentru a îi ajuta în alegerea stilului de învăţare care li se potriveşte, le putem recomanda 
elevilor: 
• să rӑspundă separat şi integral la toate cele patru teste 
• să completeze testele online la următoarele linkuri: 
http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-learning-styles-quiz 
http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html 
http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm  
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 
• să îşi noteze separat rezultatele la fiecare test sub formӑ de procente  
• să îşi calculeze o medie procentualӑ a tuturor rezutatelor.  

Dacӑ elevii şi adulţii îşi vor cunoaşte mai bine tendinţele naturale pentru învăţarea eficientă 
ei îşi vor putea alegeţi modul optim de învӑţare conform cu preferinţele mai dezvoltate. 
Stiluri şi strategii de învăţare 

Profesorii Richard Felder şi Barbara Soloman de la North Carolina State University au 
elaborat ultimul din cele patru chestionare online listate în acest material. Căutând să înţeleagă şi să 
schematizeze mecanismul determinat de interacţiunea celui care învaţă cu materialul de studiu, 
aceştia au stabilit alte patru tipologii, care completează clasificarea inteligenţelor multiple a lui 
Gardner. Astfel, Soloman şi Felder îşi elaborează tipologiile pe baza opoziţiei activ-reflexiv, 
senzorial-intuitiv, vizual-verbal şi secvenţial-global, observând pe baza lucrului cu numeroase 
generaţii de studenţi că acestea sunt principalele tendinţe care coexistă în definirea unui model de 
învăţare, fără a se exclude.  
 
Referinţe bibliografice: 
Gardner, H., Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Editura Sigma, Bucureşti, 2006 
Gardner, H., Tratat de răzgândire. Arta şi sţiinţa răzgândirii noastre şi a altora, Editura Allfa, 
Bucureşti, 2006 
Stein, S.J., Book, H.E., Forţa inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională şi succesul vostru, 
Editura Allfa, Bucureşti, 2003 
Studiu online despre modelul de învăţare Felder tradus şi adaptat în finalul acestui articol cu titlul 
Learning Styles and Strategies de Richard M. Felder şi Barbara A. Soloman, accesat în 3 noiembrie 
2016 la adresa http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm  
Chestionar online al Edutopia privind inteligenţele multiple, accesat în 3 noiembrie 2016 la adresa 
https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment 
Chestionar online al Piedmond Education Service privind stilul de învăţare pentru copii, accesat în 
3 noiembrie 2016 la adresa http://www.whatismylearningstyle.com/learning-style-test-1.html 
Chestionar online al Accelerated Learning privind stilul de învăţare accesat în 3 noiembrie 2016 la 
adresa http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html 
Chestionar online al Illinois Online Network privind stiulul de învăţare accesat în 3 noiembrie 2016 
la adresa http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm  
Chestionar online al lui Richard Felder si Barbara Soloman intitulat Index of Learning Styles 
privind stilurile de învăţare accesta în 3 noiembrie 2016 la adresa 
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 
  

http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-learning-styles-quiz
http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html
http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm
https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
http://www.whatismylearningstyle.com/learning-style-test-1.html
http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html
http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html


592. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

Beldiman Diana-Maria 
Şcoala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” 

 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



593. EVALUAREA   ELEVILOR  PRIN   METODA  PROIECTELOR 
 

Profesori: Muscalu   Daniela   Manuela & Cherciu   Maricela   
Școala  Gimnazială ,,Traian  Coșovei” Somova   

 
         Evaluarea autentică este o formă de evaluare continuă, cu caracter preponderent formativ, care 
are în vedere activizarea elevului ca participant direct la propria formare, conştientizându-i 
permanent nivelul propriilor performanţe, dar şi căile pe care trebuie să le urmeze. Proiectul 
tematic - metodă de evaluare prin care se creează situaţii complexe de evaluare-învăţare şi care 
motivează elevii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, reuşind să obţină 
produse finale care corespund așteptărilor tuturor: elevi, profesor, părinţi.  Proiectul tematic 
prezintă câteva caracteristici: 

• se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni;  
• începe în clasă prin precizarea temei, definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru, continuă în 

clasă şi acasă şi se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre rezultatul obţinut şi 
expunerea produsului realizat;  

• poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup;  
• trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare;  
• facilitează transferul de cunoştinţe prin conexiuni interdisciplinare. 

     Proiectul este evaluat în funcţie de următoarele cerinţe: conţinut ştiinţific, originalitate, modul de 
prezentare al proiectului, aspectul produsului final, opinii personale.  Metoda proiectului presupune 
parcurgerea unor paşi, de la pregătirea acestuia, la evaluare: 
• Alegerea temei şi titlului proiectului 
 • Alegerea clasei la care se realizează 
 • Formarea  echipelor  
• Precizarea argumentului  și  a  scopului proiectului 
• Stabilirea sarcinii de învăţare 
• Desfășurarea procesului de învăţare 
• Indicarea resurselor folosite 
• Obținerea și prezentarea produsului final realizat 
 • Feed- back – de la profesor, de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb de idei), auto-evaluare. 
• Indicarea bibliografiei  
1) Prezentarea  proiectului  
     S-a facut în cadrul unei ore de biologie / fizică / chimie. Au fost prezentate următoarele: tema 
proiectului,  argumentul, scopul, competențele  specifice vizate, resursele utilizate, metodele de lucru, 
instrumentele de măsură care urmează a fi folosite și modalitățile de evaluare.Toți elevii au participat la 
ședința de brainstorming pentru găsirea de soluții în vederea realizării proiectului.   
 2) Documentare 
Au fost indicate câteva surse de documentare în vederea obținerii informațiilor  necesare. 
 3) Formarea  grupelor de elevi 
Elevii fiecărei clase au fost împărțiți în grupe de câte 5 (metoda mozaicului).  
  4) Prezentarea  fișelor de lucru (pe echipe și finală). 
Fiecare  elev din grupă a primit o fișă de lucru care cuprinde câteva sarcini. Voi prezenta 2 fișe  de lucru 
al elevilor. 
Fișa nr. 1 
Denumirea grupei……………………… 
Materiale necesare: busole, caiete, mira hidrometrică.   

•  Bibliografie:  
 - ”Date generale despre Localitatea Somova” - Parohia Somova; 
 - ”Județele patriei. Județul Tulcea”- Editura Academiei R.S.R. București 1972; 
 -  Internetul 

•  Sarcini  de lucru:  
      1.  Cu ajutorul cunoștințelor anterioare și a bibliografiei indicate,  caracterizaţi din punct de vedere 
geografic zona studiată.  



      2.  Folosiți busola (aplicând  metoda cunoscută) și determinați:  
• punctele cardinale;  
• poziția ecosistemului cercetat față de localitatea Somova;  
• poziția ecosistemului cercetat față de orașul Tulcea;  

       3. Determinaţi gradul de nebulozitate. Folosiți  scara convențională  și dați nota potrivită: 
      0 – 3⇒ timp senin         3 – 7 ⇒ timp noros             7 – 10 ⇒ cer complet acoperit    
  Nota:   ziua 1.............      ziua 2.............      ziua 3...............     ziua 4............ 
      4. După metoda cunoscută, măsurați  nivelul apei  folosind  mira hidrometrică. La finalul celor 4 
măsurători, completați graficul de mai jos. Ce concluzii desprindeți?  
    Fișa nr. 2 (elevi cu CES) 
      Materiale necesare: cazmale, sticla cu sfoară gradată, hârtie de pH, caiete.  
  Sarcini  de lucru:  
     a) Observați cu atenție ecosistemul studiat și notați care sunt tipurile de activităţi antropice întâlnite  
aici.  Bifați căsuțele de mai jos. 
 �  turism   �  păşunat   �   construcţii   �  culturi agricole   �  defrişări    � pescuit     �  altele.   Care?  
     b) Comparați-le cu cele din preajma locuinței voastre.  
     c) Din locuri diferite, luați câteva probe de sol (folosind cazmaua). Observați și  notați tipurile de sol 
întâlnite. Bifați căsuțele de mai jos.               
�  argilos               �  lutos                �  nisipos                               �  luto- nisipos   
�  cernoziom         �  podzolic          �  brun-roşcat de pădure       �  aluvionar 
      d) Determinaţi transparenţa apei cu discul  Secchi sau sticla cu sfoară gradată.   
Metoda de lucru: se scufundă sticla plină cu apă până nu se mai zărește. Adâncimea citită pe sfora 
gradată din 5 în 5  centimetri, indică gradul de  transparență a apei. Notați valorile găsite. 
ziua 1 ⇒...........       ziua 2 ⇒.............              ziua 3 ⇒...............                            ziua 4 ⇒.............. 
      e) Luați cu borcanul apă din baltă și întroduceți hârtia indicatoare. Lăsați 1-2 minute, comparați 
culoarea hârtiei cu scara de valori și notați pH-ul apei pentru:  
  ziua 1 ⇒ ph =........... ;  ziua 2 ⇒ pH =............;   ziua 3 ⇒ pH = ...........;   ziua 4 ⇒ pH =.................  
5) Repartizarea  sarcinilor de lucru 
Elevii au fost informați cu privire la sarcinile de lucru pe care le va avea fiecare elev din grupă. S-au 
explicat metodele de lucru și s-au reamintit modalitățile de utilizare a instrumentelor de măsură.  
 6) Activitatea de investigare/cercetare propriu –zisă. 
     S-a desfășurat în perioada 21.09.2016- 22.10.2016. Ne-am deplasat de patru ori la balta Somova 
(săptămânal, în aceeași zi, la aceeași oră), unde s-au făcut determinări și observații, conform fișelor de 
lucru.  
  7) Completarea fișelor finale și interpretarea rezultatelor. 
      Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii au revenit la grupa inițială, au analizat și completat fișa 
finală indicând și bibiografia studiată. 
  8) Evaluarea proiectului. 
      S-a realizat prin prezentarea fișelor finale, a referatelor tematice (exemple: ”Poluarea mediului- apă, 
aer, sol”, ”Poluarea și protecția mediului înconjurător”, ”Măsurarea temperaturii”, ”Ecosistemul de 
baltă”), prezentarea ecosistemelor realizate (planșe, diorame, colaje), prezentarea fluturașilor.  La 
final, elevii au completat chestionarul de satisfacție, au tras concluzii și au împărțit fluturașii realizați  în 
rândul colegilor  din școală.  Lucrările realizate au fost expuse în laboratorul de biologie pentru a fi în 
atenția elevilor școlii, a părinților acestora și a cadrelor didactice.    
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1.                  DEX, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 
2.                  Cerghit, I., Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 
3.                   Ionescu, Mihaela, Managementul clasei.Un pas mai departe. Învăţarea bazată pe 
proiect,   Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003 



 
594. ŞCOALA ALTFEL 

 
Prof. Nastasia Savin  

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Techirghiol, Jud. Constanța 
 
Într-un interesant eseu L. D'Hainault spunea că în prezent se acordă mai multă importanţă 

individului care merge decât drumului pe care îl urmează, acest aspect îl vom avea şi noi în vedere 
în prezenta lucrare, iar noi, în calitate de educatori, avem datoria de a-i pregăti pe elevi pentru viață, 
de a-i învăța ce înseamnă responsabilitatea. 

Şcoala românească în ultimii ani a început să fie ,,altfel’’. Alături de diferitele modificări 
survenite în ultimii ani, a apărut, în acest an, şi săptămâna intitulată ,,Şcoala Altfel”. Prin activităţile 
desfăşurate în cadrul acestei săptămâni s-a urmărit stimularea gândirii şi creativităţii, valorificarea 
experienţei proprii a elevilor, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare, de deliberare 
pe plan mental şi s-a urmărit formarea unei atitudini active. 

Obiectivele urmărite au fost următoarele: cultivarea şi educarea gustului estetic prin 
încurajarea autenticului în defavoarea kitschului; consolidarea relaţiilor de comunicare şi relaţionare 
între elevii de vârste diferite; dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti; 
stimularea şi valorizarea elevilor cu aptitudini creative şi interpretative; dezvoltarea libertăţii de 
exprimare scrisă sau plastică; dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile româneşti şi ale altor ţări; 
cunoaşterea de către elevi a însemnătăţii sărbătorii pascale. 

Grupul ţintă a fost reprezentat de: 40 de elevi din ciclul gimnazial şi liceal. 
Resursele implicate au fost: umane (elevi, profesori, invitaţi); materiale (video-proiector, 

prezentare în Power Point, ouă golite, culori şi pensule subţiri, coli, camera foto, hârtie colorată, CD 
tematic, textile, fire, ambalaje, materiale din natură etc.). 
 
Dintre activităţile desfăşurate amintim:  

a)  „Încondeiere de ouă” - elevii participanţi au avut resursele materialele necesare acestui 
procedeu de încondeiere. În prima fază s-a făcut o prezentare despre încondeierea ouălelor. 
Apoi, s-au ales temele care s-au  pictat pe ouă (în general, au fost  teme religioase sau legate 
de primăvară). După încondeiere au fost expuse lucrările. Un juriu format din elevi şi  cadre 
didactice a ales câştigătorii. 

b)  „O lume plină de poveşti” -  Sosirea primăverii aduce cu ea multă magie. Este anotimpul 
care oferă o bogată sursă de inspiraţie pentru micile talente şi pentru creaţiile lor. Această 
activitate a oferit elevilor posibilitatea dezvoltării spiritului de competiţie, stimulării 
potenţialului artistic şi creator.   

c)  ,,Paştele în România şi în alte ţări” - Prin această activitate s-a urmărit respectarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale şi naţionale, dar şi cunoaşterea celor de pe alte 
meridiane. De asemenea, s-a dorit  dezvoltarea libertăţii de expresie a elevilor, îmbunătăţirea 
relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare între elevi, dar şi între elevi şi profesori. Şi, nu în 
ultimul rând, s-a urmărit stimularea elevilor prin organizarea de expoziţii, serbări etc. 

d) ,,Amicii” după I.L. Caragiale - Prin această activitate s-a urmărit sensibilizarea tinerei 
generaţii prin cunoaşterea şi respectarea moştenirii culturale, prin apropierea tinererilor de 
spiritul valorilor autentice. Prin această activitate s-a vizat îmbunătăţirea comunicării orale, 
dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare şi de exprimare a emoţiilor, stimularea imaginaţiei 
şi a creativităţii verbale. De asemenea, s-a urmărit educarea gândirii reproductive şi creative, 
a imaginaţiei, a inventivităţii şi a spontaneităţii. 

e) ,,Carnaval” - În ultima zi a săptămânii „Școala altfel”, ca o recompensă pentru activitățile 
desfășurate pe parcursul săptămânii, elevii au participat la concursuri de cultura generală și 
la un concurs de măști.  
Dintre metodele folosite le amintim pe următoarele: 



,,Schimbă perechea” - metodă interactivă de lucru în perechi.  Elevii au posibilitatea de a 
lucra cu fiecare dintre membrii colectivului. Stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, 
înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt. Se alcătuiesc două grupe egale ca număr de 
participanţi. Se formează două cercuri concentrice, copiii fiind faţă în faţă pe perechi.  Profesorul dă 
o sarcină de lucru. Fiecare pereche discută şi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în 
sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche. Copilul aflat în 
cercul interior spune soluţia de rezolvare, iar celălalt aduce completări încercând să rezolve cerinţa. 
Apoi, copiii din cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizând 
astfel o nouă pereche. Fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. 
Jocul continuă până când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină. La final, copiii se regrupează 
şi  se extrag ideile şi se elaborează concluziile. 

,,Turul Galeriei’’ - materialele realizate, posterele, vor fi expuse în sală în 6 locuri vizibile. 
Elevii din fiecare grup îşi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, apoi, la 
semnalul dat de profesor, vor trece, pe rând, pe la fiecare poster al colegilor de la altă grupă şi vor 
acorda acestora o notă. După ce fiecare grup a vizitat „galeria” şi a punctat corespunzător realizările 
colegilor, se vor discuta punctele primite şi obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor 
corecta eventualele erori. 

Jocul matematic - poate fi sub forma de rebus, probleme cu conţinut haios, dezlegarea unor 
puzzle, etc. Prin acest joc: participanţii învaţă de plăcere cu un minim de efort; devin interesaţi de 
activitatea pe care o desfăşoară. În plus, elevii timizi devin mai volubili; elevul este motivat 
intrinsec; îşi reglementează comportamentul şi învaţă să colaboreze.              

Discuţia are semnificaţia unui schimb reciproc şi organizat de informaţii şi idei, de impresii 
şi păreri. Asigură crearea unei atmosfere de deschidere, facilitează intercomunicarea şi acceptarea 
punctelor de vedere diferite, statornicirea unui climat democratic la nivelul clasei. Prin discuţie se 
exersează abilităţile de ascultare activă şi de respectare a regulilor de dialog. Desigur, există reguli 
care se respectă şi care sunt cunoscute de către elevi. Moderatorul discuţiei are grijă să orienteze cu 
subtilitate răspunsurile copiilor, să lanseze întrebări care să provoace continuarea discuţiei. Ex : „ 
De ce credeţi că…?”, „De ce s-a întâmplat asta?”, „Se putea întâmpla şi altfel? Cum?”, „Ce ai fi 
făcut tu într-o astfel de situaţie?”, „Ce crezi că a simţit personajul?”. Aceste întrebări îi ajută pe 
elevi să aprofundeze problema pusă în discuţie, să-şi clarifice perspectiva asupra cazului, să 
înţeleagă cauzele şi efectele, să deplaseze accentul spre căutarea motivelor, să realizeze că acţiunile 
sunt de fapt rezultatul unei alegeri. De asemenea, elevii sunt învăţaţi să devină capabili de a exprima 
empatic, iar unele întrebări stimulează dezvoltarea morală a acestora. 

Jocul de rol se bazează pe ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă ci şi din 
cea simulată. Scopul este de a-i pune pe participanţi în ipostaze care nu le sunt familiare, tocmai 
pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective precum şi pe alte persoane care au puncte de vedere 
diferite. Prin jocul de rol elevii pot învăţa despre ei înşişi, despre persoanele şi lumea din jur, într-o 
manieră plăcută şi atrăgătoare. Activitatea va fi evaluată împreună cu „actorii” şi „spectatorii”.  

Modelarea – este o metodă activă care conduce spre înţelegerea fenomenelor din natură sau 
societate cu ajutorul metodelor mintale sau materiale. Această metodă dezvoltă: naliza şi sinteza, 
comparaţia în plan perceptiv şi intelectual; generalizarea şi concretizarea; emoţii intelectuale şi 
estetice scenice; concentrarea şi stabilitatea atenţiei; abilităţi manuale, dexteritatea degetelor; 
capacitatea de reconstituire a întregului; reprezentări vizuale, memoria vizuală; consolidează 
deprinderile senzorial-perceptive şi de mişcare. 

Observaţia -  ca modalitate de urmărire dirijată a fenomenelor naturale, sociale a unor 
evenimente, situaţii. Este un proces realizat sistematic, în scopul studierii şi înţelegerii conţinutului 
respectiv. Prin aceasta se dezvoltă: spiritul de observaţie; atenţia concentrată, distributivă; 
capacităţile de optimizare a memoriei, sistematizarea şi organizarea materialului; calităţile voluntare 
prezente în exprimare, urmărirea scopului în actele de decizie. 
 Proiectul – este metoda didactică prin care elevii efectuează „mici cercetări”, de obicei, cu 
obiective practice sau cu finalizare în realizarea unui produs: obiecte, aparate simple, albume 
tematice, culegere de cântece, investigaţii în mediul înconjurător etc. Prin această metodă se 



dezvoltă: creativitatea, interesele, idealurile, încrederea în sine; abilităţile de relaţionare, de 
comunicare; calităţile voluntare, perseverenţă, independenţă, curaj; componente afective pozitive – 
emoţii, sentimente; spiritul de investigaţie; stilul de muncă independent. 
 Compuneri ale elevilor adunate într-o carte - cu textele elaborate de elevi am hotărât să 
realizăm o culegere inedită cu aceste creaţii. Rezultatul a fost stimulativ pentru activităţile 
următoare, în cadrul cărora s-a simţit un real progres. Au devenit mai grijulii în exprimare, s-a redus 
numărul greşelilor de scriere. Elevii au prins curaj, s-au implicat mai mult, participând la diferite 
concursuri de creaţie literară. 

Acestea reprezintă doar o parte din activităţile şi metodele utilizate în cadrul săptămânii 
,,Şcoala Altfel”. 

Rezultatele  aşteptate au fost: implicarea unui mare număr de elevi în activităţile 
extracurriculare; cultivarea dorinţei de a lucra în grup; identificarea  elevilor cu reale aptitudini 
pentru creaţiile practice şi artistice; realizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor (fotografii, afişe, 
colaje); formarea elevilor în scopul respectării şi acceptării diferenţelor de rasă, religie, mod de 
viaţă într-o lume globalizată. 

Modalităţile de evaluare a activităţilor desfăşurate: fotografii, afişe, desene și filme 
video din timpul activității; fișe de evaluare a activității completate de elevi la sfârșitul proiectului; 
referate; impresii adunate de la alți membrii ai comunității care au interacționat cu elevii în timpul 
proiectului; acordarea de diplome. 

În loc de concluzie, prin activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel”, elevul 
dobândeşte diferite cunoştinţe care sunt destinate formării lui ca individ. 
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595. LIMBA ROMÂNA PRIN JOC 

 
         Prof. Mirela Savin  

Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu”,  Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa 
             

În contextul schimbării complexe şi accelerate a realităţii contemporane învăţămantul 
românesc pare a se afla în situaţia în care propriile mecanisme reglatoare nu mai reuşesc să facă faţă 
suficient de rapid presiunii exercitate. 

      ,,Atmosfera” pe care o presupune conceptul de ,,lecție”, în mod conștient sau inconștient, 
constituie un factor care influenţează comportamentul profesorului atât în relațiile cu proprii elevi, 
cât și în relațiile cu familia/ alte cadre didactice. Instaurarea unui climat favorabil de conlucrare 
fructuoasă între cei patru pereți, între emițătorul mesajului și destinatari reprezintă o condiţie sine-
qua-non a ,,lecţiei” moderne de a fi receptiv, de a învăța să înveți presupunând acea combinare 
dintre áskesis și ingenium. 

Conținutul acestei lucrări se întemeiază pe un postulat ireductibil în cadrul procesului de 
vizionare a unui proces de instruire, și anume acela al funcției de cunoaștere a identității pe care o 
îndeplinește comunicarea, limba, literatura, arta, în general.  

Identitatea presupune, mai mult sau mai puțin, comunicabilitate, o comunicare umană 
construită pe baza a două mari tipuri de relaţii: una directă, dacă este vorba de comunicarea 
interpersonală, o comunicare între două sau mai multe persoane ce se influenţează reciproc și una 
indirectă, dacă este vorba de o comunicare mediată de un suport tehnologic (scrisoare, telefon, 
calculator) sau de un bun produs de un ansamblu de instituţii, specialişti şi dotări tehnologice. În 
această categorie intră cărţile, filmele, ziarele, radioul, televiziunea şi internetul.  

Comunicarea mediată include, la rândul ei: comunicarea mediată tehnologic, care leagă 
grupuri umane mai puţin numeroase: de pildă, teleconferinţele, videoconferinţele, discursurile, 
spectacolele, conertele amplificate prin instalaţii specifice, etc. și comunicarea de masă, care leagă 
conglomerate sociale enorme, prin instalaţii specifice: sistemul editorial, redacţiile din presa scrisă, 
radioul, televiziunea, studiourile de producţie cinematofgrafică sau discografică. Pe baza noţiunii de 
masă s-au dezvoltat conceptele de societate de masă, cultură de masă şi comunicare de masă și, 
indirect, conceptul de identitate. Acesta poate fi receptat, la acest nivel, drept o multitudine de 
oameni, risipiţi în plan geografic, eterogeni din punct de vedere socio-cultural, ,,consumând” un 
produs mass-media/ educațional etc. în urma unei decizii liber asumate fiind în permanenţă 
preocupaţi de trezirea şi menţinerea interesului acestor grupuri eterogene de oameni. În sociologie 
și, de fapt, în cadrul științelor etnoantropologice și în cadrul științelor sociale, conceptul de 
identitate se referă, la modul general, la posibilitățile în care individul se consideră și se construiește 
ca ființă socială, ca membru determinant într-un grup social, stat, clasă socială, la nivel cultural, 
etnie, profesie, sex etc. și, pe de altă parte, ca alteritate, individ care gândește și se regândește ca 
membru social. 
 Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale este reprezentat de metoda 
didactică. Aceasta este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi 
extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora. 

În momentul în care se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul 
procesului de instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de 
psihosociologia grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, şi, nu în ultimul rând, de 
experienţa şi competenţa cadrului didactic. 

Specialiştii în metodologia didactică consideră că funcţiile specifice pe care le deţin metodele 
sunt următoarele: funcţia cognitivă (metoda constituie calea de acces a elevului spre adevăr, a 
procedurilor de acţiune, spre însuşirea ştiinţei şi tehnicii, a culturii şi comportamentelor umane, 
devenind astfel o curiozitate pentru el – cercetează, descoperă); funcţia formativ-educativă (metoda 
supune exersare şi elaborarea diverselor funcţii psihice şi fizice ale elevului; se formează deprinderi, 
capacităţi, comportamente); funcţia instrumentală (metoda serveşte drept tehnică de execuţie); 



funcţia normativă (metoda arată cum trebuie să se procedeze pentru obţinerea celor mai bune 
rezultate). 

Procedeul didactic se referă la o secvenţă a metodei, la detaliu, la o componentă sau chiar o 
particularizare a metodei, unde metoda repezintă acel ansamblu de procedee ales pentru o situaţie 
de învăţare.  

Modul de organizare a învăţarii este văzut drept un grupaj de metode sau procedee care 
operează într-o anumită situaţie de învăţare.  

Cum se cunoaşte, încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă, ci relativă. O 
metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici care se 
pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau chiar 
contrară. În aceste condiţii, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care 
secvenţele proceduale care le compun oferă posibilitatea unei restructurări inedite sau în momentul 
în care circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne 
identifcăm secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de 
mult cunoscute şi aplicate. 

Există n modalități de lucru cu elevii și tot n cărți de specialitate apărute pe piață în ultima 
vreme. Lucrarea de față nu face altceva decât să prezinte patru activități pentru învățarea limbii 
române, mai puțin abordate la ciclul gimnazial în cadrul orelor de limba și literatura română.  

Prima activitate: musca oarbă. Este un joc iubit de elevii din clasa a V-a deoarece îi ajută să 
descrie elementele naturii, persoane, animale, lucruri etc. Se alege un elev/ o elevă care va avea 
ochii închiși, nu trebuie să vadă nimic, va fi așezat/ă pe un scaun. Acesta/ aceasta va trebui să 
explice ceea ce un coleg/o colegă reproduce, trecând informația prin propriul filtru.  

Materialul lingvistic este constituit mai ales dintr-un lexic al naturii (e.g. vânt, ploaie, pădure 
etc.) și din verbe de instruire (e.g. suflă vântul ...). 

Această activitate poate fi folosită în cadrul descrierilor dar și pentru învățarea adjectivului sau 
a adverbului.  

Exemple de răspunsuri primite de la copii: ,,ploaia cade tot așa cum măseaua ne cade când 
spargem bomboane”, ,,vântul suflă a miros de ciocolată” etc.    

A doua activitate: a deveni ... Este o activitate care presupune împărțirea clasei în două grupe. 
Fiecare grupă va numi un reprezentant care va primi trei cartonașe cu trei desene. Reprezentantul 
grupei A va mima în fața grupei B și reprezentantul grupei B va relata în fața grupei A desenele de 
pe carton.  

Înainte de a mima, fiecare grupă va primi un set de exerciții pentru cele trei desene. De 
exemplu, cele trei desene pentru grupa A sunt: greier, lapte, corn și, pentru grupa B: cuc, nisip, cap.   

Fiecare grupă va trebui să identifice tipul de substantiv, să realizeze pluralul și să alcătuiască o 
propoziție în care acel substantiv să îndeplinescă o anumită funcție sintactică. 

A treia activitate: o casă pentru toți, toți pentru o casă. Pe tablă se află un afiș/ desen cu 
imaginea unei case, casa tuturor (oamenilor, plantelor, bolnavilor, elevilor etc.).  

Elevii sunt împărțiți în grupe, cum ar fi, de exemplu, casa animalelor, casa bolnavilor, casa 
lucrurilor de îmbrăcat, casa mâncărurilor, casa bucătăriei, casa culorilor etc.  

Acest joc se aplică în special pentru o mai bună înțelegere a câmpului lexical. Elevii vor avea 
ca temă să completeze câmpul lexical al unei case (e.g. casa animalelor – lup, găină, cocoș, rață, 
elefant etc.), având un număr minim și un număr maxim de cuvinte și să treacă aceste lexeme la 
plural sau să alcătuiască propoziții cu ele etc. 

A patra activitate: ghicește ceea ce spun eu. Pentru a se verifica cunoștințele, profesorul 
începe să contureze un anumit element și, la un moment dat, numește un elev care să continue acest 
lucru. În momentul în care profesorul spune ghicește A/X/Z, elevul respectiv trebuie să continue. 
Un elev nu poate fi pus de două ori decât dacă nu a știut să răspundă. 

Exemplu: profesorul – substantivul poate fi comun, respectiv simplu și compus, propriu, 
simplu și compus ... ghicește Sebastian – substantivele comune simple sunt formate dintr-un singur 
obiect etc. 



Elevii nu trebuie să reproducă cunoștințele, ci să continue de unde a rămas profesorul/ 
colegul, observându-se, în același timp, atenția lor, concentrarea, capacitatea de sinteză.  

Lucrarea de faţă presupune o cauzalitate pragmatică: încercarea de a face atractive orele de 
limba și literatura română. Ideea de bază o reprezintă fapul că dialogul dintre profesor, ca emițător 
de mesaj și elevi, ca destinatari ai mesajului, să se realizează prin cele mai mărunte și, de cele mai 
multe ori insignificante mijloace. Astfel, aparent banal, se consolidează o relație care nu ține de cont 
de locul de desfășurare, de cronotop ci de valorile sociale – abordarea în sine nu este considerată 
bună sau rea, ci presupune sau ar trebui să conducă la eficiență, valoare – cheie imediată, 
competitivitate. 
 
Bibliografie: 
Coman, M., Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 15. 
Zuccherini, L’italiano per gioco, Edizioni Era Nuova, Perugia, 2005. 
 
 

596. METODA CUBULUI  
METODĂ INTERACTIVĂ DE ÎNVĂȚARE PRIN COLABORARE 

 
Prof. Tomescu Roxana 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Loc. Curtea de Argeș, Jud. Argeș 
 

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, 
ale  imaginaţiei şi creativităţii.  
  Elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o 
acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de  elaborare a noilor 
cunoştinţe este unul activ. 

Activismul exterior vine deci să servească drept suport material activismului interior, psihic, 
mental, să devină un purtător al acestuia. O învăţare eficientă, durabilă, este aceea care are la bază 
participarea activă a elevului la descoperirea informaţiilor, a sensului şi utilităţii lor.  

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării 
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin 
colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate 
pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa 
reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Alegerea unei metode care să conducă la învăţare interactivă este în strânsă relaţie cu 
personalitatea profesorului, gradul-nivelul de pregătire al clasei, disponibilitatea clasei-gradul de 
motivare al clasei, stilurile de învăţare ale grupului. Între obstacolele asociate cu utilizarea 
metodelor de învăţare interactivă putem menţiona timpul limitat, timpul crescut de pregătire, 
numărul relativ mare al elevilor dintr-o clasă, lipsa mijloacelor didactice, a echipamentelor sau a 
resurselor. Totuşi, avantajele utilizării metodelor active par a fi mult mai numeroase şi mai 
importante. Astfel, în bibliografia de specialitate se subliniază faptul că ele:  
• transformă elevul din obiect în subiect al învăţării, 
• elevul este coparticipant la propria formare; 
• angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; 
• asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă; 
• dezvoltă gândirea critică; 
• dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 
• permite evaluarea propriei activităţi. 

Plecând de la astfel de argumente, Ioan Cerghit apreciază că ,,rutina excesivă, 
conservatorismul […] aduc mari prejudicii învăţământului. În fond creaţia, în materie de 



metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în 
instituţiile şcolare”. 

Metoda cubului este o tehnică prin care un subiect este studiat şi prezentat din mai multe 
perspective. Cubul se poate obţine acoperind cu hârtie o cutie cu latura de 15-20 cm.  

Este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în 
învăţarea unui conţinut, care poate fi utilizată atât în etapa de evocare cât şi de reflecţie. 
 Tehnica constă în: 

 elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată. Activitatea poate fi 
desfăşurată individual sau în perechi. 

 li se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub de hârtie să scrie pe fiecare faţă a cubului 
următoarele cuvinte: 

• Descrie! (Cum arată?) 
• Compară! (Cu cine se aseamănă ? De cine diferă?) 
• Asociază! (La ce te face să te gândeşti?) 
• Analizează!(Ce conţine, din ce e compus?) 
• Aplică! (Dă un exemplu propriu) 
• Argumentează pro sau contra! (E bun? E rău? De ce ?) 

Procesele de gândire implicate sunt asemănătoare celor prezentate în taxonomia lui Bloom. Astfel 
se realizează implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut informaţional. 

Exemple:  
Lecţia: Statul în Orientul Antic-clasa a V a 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Profesorul le spune elevilor să completeze, timp de zece 
minute, în caiete ceea ce se cere pe fiecare faţă a cubului subiectul fiind  mai sus menţionat. 

    1. Descrie! Descrieţi formarea statului egiptean. 
    2. Compară! Comparaţi oraşele-state, regatele şi imperiile.  
    3. Asociază! Asociaţi caracteristicile geografice ale Orientului Antic şi apariţia  primelor 
civilizaţii.  
    4. Analizează! Analizaţi sursele puterii regale în Orientul Antic şi prezentaţi atribuţiile 
monarhului oriental.  
      5. Aplică! Aplicaţi cunoştinţele despre istoria Egiptului Antic şi explicaţi de ce acesta este 
considerat „un dar al Nilului”.  
       6. Argumentează! Argumentaţi necesitatea apariţiei statului.  

 Activitate în perechi: Elevii trebuie să citească colegului ce au scris pentru prima faţă a 
cubului, iar colegul va trebui să spună ce i-a plăcut şi de ce anume. La fel va face şi colegul. 
Timp de cinci minute vor discuta în acest mod toate ideile scrise pentru cele şase feţe ale 
cubului. 

 Activitate frontală: Profesorul împarte tabla în şase coloane, câte una pentru fiecare faţă a 
cubului. Câte un reprezentat din fiecare pereche va scrie într-una din coloane ceea ce a scris în 
caiet pentru una din feţele cubului. Profesorul va cere completări din partea celorlalţi, pe rând, 
pentru fiecare faţă a cubului. 

Mai jos prezint şi alte exemple  de subiecte cărora se poate aplica metoda cubului: 
Lecţia: Republica romană-clasa a V-a 

1. Descrie! Descrieţi etapele expansiunii romane în perioada Republicii.  
2. Compară! Comparaţi instituţiile Atenei cu cele ale Romei republicane.  
3. Asociază! Asociaţi problemele societăţii romane în secolul II î. Hr. Cu reformele fraţilor Gracchi.  
4. Analizează! Analizaţi cauzele crizei Republicii Romane.  
5. Aplică! Aplicaţi ceea ce aţi învăţat şi realizaţi o schemă care să ilustreze funcţionarea instituţiilor 
romane în timpul Republicii Romane.  
6. Argumentează! Argumentaţi succesele militare ale Republicii Romane.   

Lecţia: Imperiul Roman-clasa a V-a 
1. Descrie! Descrieţi evoluţia Imperiului Roman în secolele I-II. 



2. Compară! Comparaţi modul de organizare al imperiului în perioada Principatului cu cel din 
timpul Dominatului.  
3. Asociază! Asociaţi situaţia Imperiului Roman în secolele III-IV cu reformele adoptate de 
Diocleţian şi Constantin cel Mare.  
4. Analizează! Analizaţi modificările politice apărute în perioada imperială.  
5. Aplică! Aplicaţi ceea ce aţi învăţat şi realizaţi o axă cronologică cu principalele evenimente din 
perioada Imperiului Roman.  
 6. Argumentează! Argumentaţi de ce măsurile adoptate de Diocleţian şi Constantin cel Mare nu au 
stopat definitiv criza imperiului roman.  
  Lecţia: Provincia romană Dacia-clasa a V-a 
1. Descrie ! Descrieţi modul de viaţă al romanilor. 
2. Compară! Comparaţi asemănările şi deosebirile vieţii dacilor cu cea a romanilor. 
3. Asociază! La ce te gandeşti după ce ai cunoscut viaţa dacilor ?   
4. Analizează! Analizaţi  cum s-a format poporul român ? Din ce este compusă limba română?  
5. Aplică!  Cum explicaţi formarea poporului român unui străin ? 
6. Argumentează!  Este bine să cunoaştem cum s-a format poporul român ? 
De ce da ?  De ce nu ? 
Notă : Această metodă am aplicat-o cu succes, la sfârşitul lecţiilor mai sus menţionate, în etapa de 
fixare a noilor cunoştinţe. Dar tot atât de bine se pretează aplicarea acestei metode la sfârşitul 
capitolelor, în orele când are loc recapitularea. 
 
Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 
Editura Aramis, 2002, p. 30 

2. Dulamă, Maria Eliza, Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj 
Napoca, 2002 

3. Dumitru, I. A., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 
2000, p. 91 

Oprea, Crenguţa L., Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
2008,  p. 191-193. 
 
 
  



 
597. PROIECTAREA UNEI LECŢII BAZATĂ PE EXPERIMENTE VIRTUALE 

 
Bujor Steluţa 

Şcoala Gimnazială Coşereni 
 

Clasa Unitatea Titlul activităţii didactice Timp 

A VII-a  Tipuri de reacţii chimice Reacţia de combinare 50 min. 
 

Justificarea didactică pentru utilizarea 
experimentării virtuale Obiective de învăţare 

 
 Software-ul  Virtual Chemistry Laboratory este 
integrat  in lecţia „Reacţia de combinare”pentru 
realizarea unor experimente virtuale necesare 
înţelegerii şi definirii acestui concept întrucât: 
- programul oferă posibilitatea realizării unor 
reacţii reprezentative pentru acest tip de reacţie( 
reacţia de combinare dintre două nemetale sau 
dintre un metal şi  un nemetal); 
- pentru desfăşurarea reacţiilor cu substanţele 
gazoase (H2, Cl2, N2) sunt necesare instalaţii 
speciale, instalaţii care nu sunt în dotarea 
laboratorului. Programul Virtual Chemistry 
Laboratory înlocuieşte lipsa de substanţe chimice şi 
aparaturii ; 
- prin experimentele virtuale propuse este facilitată 
înțelegerea formării compuşilor moleculari, la scară 
microscopică,  prin modelarea/simularea formării 
moleculelor de apă, acid clorhidric, amoniac în 
spaţiul Equotion inf concomitent cu desfăşurarea 
reacţiilor chimice. Tot aici fiind afişată şi ecuaţia  
reacţiei chimice .  
-permite elevilor repetarea experimentelor/ 
simulărilor în scopul înţelegerii conceptului. 
 

Competenţe specifice: 
1.3 Clasificarea reacţiilor chimice după unul 
sau mai multe criterii; 
3.4 Elaborarea de ipoteze referitoare la 
produşii unei reacţii chimice; 
4.3 Folosirea terminologiei specifice chimiei 
referitoare la reacţiile chimice; 
Competenţe derivate/Obiective 
operaţionale: 
O1  Să folosească  deprinderile dobândite în 
utilizarea calculatorului pentru efectuarea 
unor experimente virtuale de modelare şi 
simulare a unor reacţii de combinare; 
O2 Să scrie ecuaţiie reacţiilor chimice de 
combinare pe baza modelelor simulate în 
aplicaţia virtuală şi experimentelor 
demonstrative; 
O3 Să definească reacţia de combinare pe 
baza  experimentelor   virtuale efectuate şi 
concluziilor parţiale; 
O4Să generalizeze  reacţia de combinare pe 
baza experimentelor efectuate, simbolizând 
cu x si y reactanţii  şi produsul de reacţie cu 
z. 
O5 Să clasifice reacţiile de combinare, după 
tipul reactanţilor pe baza experimentelor 
realizate în lecţie; 
O6  Să indice importanţa practică a reacţiei de 
combinare;  
O7  Să  aplice  cunoştinţele dobândite despre 
reacţia de combinare  în rezolvarea unor 
exerciţii problematizate. 

Termeni cheie Resurse 

Work place (masă de lucru) , Containers and tools( 
panou de instrumente), Asistent 
virtual,Substances(panou de substanţe) , drag and 
drop, Equotion inf (Ecuaţii), metale (Metals), 
nemetale (Non-Metals) modelare, simulare, 
reacţia de combinare, reactanţi, produs de reacţie 

Metode şi procedee didactice: conversaţia 
euristică, descoperirea dirijată, explicaţia, 
simularea, modelarea, exerciţiu, explicaţia, 
brainstorming. 
 experimentul de laborator şi virtual, 
demonstaţia experimentală,problematizarea 



 

Mijloace de învăţământ: 
 fişe de lucru, laptop, videoproiector, 10 
calculatoare, fişe de lucru, sticlă cu HCl şi 
NH3. software Virtual Chemistry Laboratory, 
planşe –reacţia de combinare/ importanţa 
practică a reacţiei de combinare  
Forme de organizare a activităţii: activitate 
frontală, activitate individuală, activitate în 
echipă 

Desfăşurarea activităţii didactice  

1.Măsuri organizatorice: notarea absenţelor, pornirea calculatoarelor, organizarea pe grupe de 2. 
2.Verificarea cunoştintelor: 
- verificarea temei pentru acasă, discuţii la nivelul clasei asupra conceptelor: reacţie chimică, 
reactanţi, produs de reacţie, ecuaţia reacţiei chimice, indice, coeficient 
3.Captarea atenţiei: Demonstraţie experimentală 
-cu ajutorul videoproiectorului,prezintă elevilor Software-ul  “Virtual Chemistry Laboratory”şi 
exemplifică modul de lucru în laboratorul virtual : reacţia hidrogenului (H2) cu oxigenul (O2). 

 
4. Activitate independentă: Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice corespunzătoare transformării din 
demonstraţia experimentală.Indicaţi reactanţii şi produsul de reacţie. 
5. Conexiune inversă: discuţii la nivelul clasei, scrierea ecuaţiei reacţiei chimice la tablă: 
(2H2 + O2 → 2H2O) şi prezentarea concluziilor parţiale ce către profesor „din doi reactanţi a rezultat 
un singur produs de reacţie”. 
6. Comunicare de noi cunoştinţe şi enunţarea obiectivelor: anunţă titlul unităţii de învăţare şi 
temei şi le scrie pe tablă. Enunţă obiectivele lecţiei. 
7. Activitate  experimentală: investigarea  unor transformări ale substanţelor pentru a defini  
noţiunea de reacţie de combinare. 
- Profesorul distribuie fisele de lucru (Anexa 1); 
- Supraveghează activitatea elevilor; 
- Acordă ajutor elevilor care întâmpină greutăţi 
- Elevii realizează experimentele virtuale (reacţia hidrogenului (H2 )cu clorul (Cl2) şi  reacţia 
calciului (Ca) cu  clorul (Cl2) )din fişa de lucru şi completează rubricile tabelului din anexa 1. 

 



- Profesorul îndrumă elevii să observe în spaţiul Equotion inf simularea/modelarea formării 

moleculei de HCl  
8. Activitate diferenţiată pentru elevii care au terminat lucrarea înaintea timpului alocat : 
     Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de ardere a sulfului (S) în aer  şi ecuaţia reacţiei chimice a 
compusului rezultat cu apa (H2O). 
Elevii scriu ecuaţiile reacţiilor chimice, apoi sunt verificaţi la tablă: 
         S + O2→ SO2↑                   SO2 + H2O ↔ H2SO3 
9. Stabilirea concluziilor desprinse din analiza activităţii desfăşurate şi din discuţiile cu elevii 
„reacţiile sunt de unire, deci de combinare, rezultând un singur , dar nou produs de reacţie”. 
10. Comunicare de noi cunoştinţe:  
-definirea reacţie de combinare  de către profesor „transformarea chimică în care două sau mai 
multe substanţe se unesc şi formează un singur produs de reacţie se numeşte reacţie de 
combinare”; 
11. Dirijarea activităţii prin experiment demonstrativ efectuat de profesor: reacţia HCl cu NH3. 
Elevii urmăresc experimentul, notează pe caiet observaţiile şi ecuaţia reacţiei chimice; scriu ecuaţia 
reacţiei chimice la tablă: NH3+ HCl→NH4Cl 
12. Comunicare de noi cunoştinţe: Clasificarea reacţiilor de combinare după felul reactanţilor. 
Profesorul prezintă planşa –Reacţia de combinare şi notează la tablă: 
Reacţia de combinare poate avea loc între: 
 Două substanţe simple                               Exemplu: H2 + Cl2 → 2HCl 
 O substanţă simplă şi una compusă          Exemplu:  2SO2 +  O2 →  2SO3 
 Două substanţe compuse                            Exemplu:  NH3+ HCl→NH4Cl 

13. Feed-beack:  
 Solicită elevilor să generalizeze ecuaţia reacţiei de combinare, notând reactanţii cu X şi Y, 

iar cu Z produsul de reacţie. 
Un elev notează generalizarea ecuaţiei reacţiei de combinare la tablă: X+Y=Z 
 Solicită elevilor să indice importanţa practică a reacţiei de combinare, după produşii de 

reacţie. 
Posibile răspunsuri ale elevilor:  
- sinteza unor hidracizi(HCl, HI, etc,); 
- obţinerea H2SO4, HNO3 etc; 
- obţinerea unor baze : Ca(OH)2-stingerea varului; 
- obţinerea unor săruri: NaCl, CaCl2                         
14.Test formativ: Anexa 2 
15. Tema pentru acasă 

Finalizarea proiectului 

Aprecieri şi recomandări: Se fac aprecieri colective şi individuale cu privire la modul de lucru şi 
la participarea la activitate, în general. Elevilor care s-au implicat şi au participat activ pe tot 
parcursul lecţiei, li se acordă note. 
Resurse bibliografice: 
 R. Constantinescu, M. Râpă , Chimie VII, Editura SIGMA,Bucureşti,2000; 
 L.Ursea, S. Girtan, Chimie pentru gimnaziu-Ghid metodologic pentru profesori, Editura 

Humanitas, Bucureşti,2003. 
 Platforma http://moodlee.proweb.ssai.valahia.ro/ 
  



Anexa 1                                              
FIŞĂ DE LUCRU 

Investigarea  unor transformări ale substanţelor pentru a defini  noţiunea de reacţie de combinare 
Activitatea  

experimentală 
Modul de  

lucru 
Observaţii Interpretarea 

observaţiilor 
Ecuaţia 
reacţiei 
chimice 

Concluzii 

Reacţia 
hidrogenului 

cu clorul 

- alegeţi eprubeta  
-drag and drop 

puneţi eprubeta pe 
masa de lucru 

virtuală.  
- click pe: -nonmetale,  

- H,  
-eprubetă,  

-Cl, 
-eprubetă. 

Hidrogenul 
este o 
substanţă....... 
...................... 
Clorul este o 

substanţă 
.................... 
................. 

Se degajă un  
--------------- 

 
Hidrogenul 
..................... 

cu clorul  cu 
formare 

de................. 
..................... 

  
La reacţia 

hidrogenului 
cu ............ 

au participat 
.................. 
substanţe  şi 
s-a format 
un singur 
................. 

Reacţia 
calciului cu 

clorul 

 
alegeţi balonul cu 
fund rotund şi cu 
drag and drop 

puneţi balonul  pe 
masa  

click pe:  
-metale, 

 -Ca,  
-nonmetale,  

-Cl  
-balon. 

Calciu este o 
substanţă....... 
...................... 
..................... 
Clorul este o 
substanţă 
.................... 
..................... 
Se formează 
.................... 
...................... 

Calciul 
reacţionează 
cu ................. 
cu formare de 
...................... 
........................ 

 La reacţia  
.................... 
cu clorul au 
participat 

.................. 
substanţe  şi 
s-a format 
un singur 

................. 

................. 

 
Anexa 2. 

TEST FORMATIV 
(Reacţia de combinare) 

1. Utilizând Software-ul  Virtual Chemistry Laboratory realizaţi experimentul virtual 
corespunzător reacţiei dintre hidrogen  şi azot . Completaţi următoarele enunţuri pe baza 
experimentului efectuat: 

 
Hidrogenul  şi azotul sunt  ............................gazoase. Produsul de ........................... dintre cele 

doua substanţe este............................, se numeşte..................... şi are formula chimică 
...................................... 

Ecuaţia reacţiei chimice este.............................................................. 
Reacţia chimică dintre hidrogen şi azot este o reacţia de..................... 
 
 
2. Se dau schemele reacţiilor : 
a ) Mg  +  S       →..................... 
b)  H2    + .......   → H2S 
c)  ......  +HBr   → NH4Br 
Se cere: 
- Completaţi ecuaţiile reacţiilor chimice cu substanţele chimice corespunzătoare; 
- Interpretaţi semnificaţia acestora în moli şi molecule; 

Indicaţi tipul reacţilor pentru fiecare caz. 
  



 
598. PROJET DIDACTIQUE 

 
Prof. Barbu Mihaela Larisa  

Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Lunca Banului, jud. Vaslui 
 
Date: le 13 octobre 2017 
Discipline: Langue française 
Classe: VIe A 
Année d’étude: Quatrième année d’étude 
Niveau: A1 
Sujet: L’impératif  
Type de leçon: Leçon mixte 
Durée : 50 minutes 
Objectifs généraux: 
 - former des habiletés et des habitudes d’opérer avec l’impératif;  
 - cultiver la disponibilité et la capacité créatrice des élèves; 
 - développer la collaboration entre les élèves. 
Objectifs opérationnels: À la fin de l’activité didactique, les élèves seront capables de: 
 O1 -  identifier les verbes utilisés à l’impératif présent; 
 O2 - utiliser correctement l’impératif dans des phrases; 
 O3 - utiliser l’impératif dans une conversation;    
 O4 - comprendre l’usage de l’impératif; 
 O5 - faire la distinction entre l’impératif présent et l’indicatif présent. 
Stratégie didactique: 
Méthodes et procédés: l’explication, l’exercice, la conversation, le jeu didactique, le rébus, 
l’observation 
Formes d’organisation: individuelle, frontale, par groupes 
Moyens: les cahiers, les livres, les fiches de travail, la présentation PowerPoint, l’ordinateur, le 
vidéoprojecteur, le tableau noir, le CD, la craie de couleur, la planche 
Bibliographie: 
- Roman, D., La didactique du français langue étrangère, Editura Umbria, Baia Mare, 1994. 
- Ghidu, G., Gramatica limbii franceze cu exerciții, Editura Teora, București, 1997. 
 
SCÉNARIO   DIDACTIQUE 
 

Les 
séquences 
de   la 
leçon 

 
L’activité du 
professeur 

 
L’activité des  élèves 

 
La stratégie 
didactique 

 
Évaluation 

1. Mise 
 en train 
    (1’) 

Salut, conversation 
situationnelle. On crée en 
classe une atmosphère 
favorable au travail. 

Les élèves écoutent 
et répondent aux 
questions.  
 

- frontale  
-la 
conversation  
 

 

2.Vérifica- 
tion   du 
devoir 
    (4’) 

On commence la 
leçon par une chanson. 
On fait le contrôle 
quantitatif et qualitatif du 
devoir. 

Les élèves écoutent 
et font la correction 
dans leurs cahiers si 
c’est  nécessaire. 

- frontale  
-la 
conversation 

Évaluation orale 
du devoir 
Évaluation par 
des apprécia-
tions orales 



3.Vérifica-
tion des 
connais-
sances 
acquises 
antérieure-
ment  
    (5’) 
 

Le professeur demande 
aux élèves de parler de 
leurs matières préférées. 
Il leur demande d’écouter 
le témoignage du 
personnage Pierre pour 
repérer ses goûts et ses 
préférences. 

 
Les élèves écoutent 
et répondent aux 
questions. 

- frontale  
-la 
conversation  
- l’exercice 

Renforcement 
des réponses  

4.Transi-
tion à la 
nouvelle 
leçon 
    (3’) 

Le professeur donne aux 
élèves à résoudre un 
rébus qui contient sur la 
verticale le titre de la 
nouvelle leçon. 

Les élèves répondent 
aux questions et 
résolvent le rébus. 

- frontale  
-la 
conversation  
- l’exercice 
- le rébus 

Évaluation par 
des apprécia-
tions orales 

5.Annonce 
du sujet et 
des 
objectifs 
    (1’) 

Le professeur écrit au 
tableau noir le titre de la 
leçon. Il présente les 
objectifs opérationnels. 

Les élèves écrivent 
dans leurs cahiers le 
titre de la leçon. 
 

  

6.Commu-
nication 
de 
nouvelles 
connais-
sances 
    (25’) 
 
 
 
 

Le professeur fait avec 
les élèves quelques 
actions impératives. 
Il  fait une présentation 
avec le vidéoprojecteur 
sur l’impératif. Il 
explique aux élèves les 
caractéristiques de 
l’impératif. Il écrit au 
tableau noir. Il leur 
montre une planche avec 
l’impératif. 

Les élèves écoutent, 
répondent aux 
questions et écrivent 
dans leurs cahiers les 
informations. 

- le jeu 
didactique 
- l’explication 
- l’observation 
-la 
conversation  
 

Évaluation orale 
en portant des 
appréciations 
sur le degré de 
compréhension 
des élèves 

7.Renfor-
cement 
des 
connais-
sances 
acquises 
    (8’) 

Le professeur distribue 
des fiches avec des 
exercices.  
Il pose des questions 
pour vérifier si les élèves 
ont réussi à résoudre 
correctement les 
exercices. 

Les élèves 
résolvent les 
exercices sur les 
fiches et puis ils 
notent les réponses 
au tableau noir. 
 
 

- frontale  
-la 
conversation  
- l’exercice  
- le travail 
individuel et 
par groupes 

Évaluation orale 
des exercices à 
résoudre sur la 
fiche  

8.Évalua-
tion 
    (1’) 

Le professeur fait des 
remarques sur le travail 
des élèves. Il donne des 
notes. 

  Des notes 

9. Fixation 
du devoir 
écrit 
    (2’) 

Le professeur donne le 
devoir écrit pour la fois 
prochaine. 
(l’exercice 1, page 87) 
Il donne aux élèves 
toutes les explications 
supplémentaires pour 
résoudre correctement 
l’exercice. 

Les élèves notent le 
devoir. 
Les élèves écoutent 
les explications du 
professeur. 

- frontale  
- l’explication 

 



 
Fiche de travail 
 
 

1. Transforme les phrases en exprimant le verbe à l’impératif: 
 
   Tu vas à la gare.  
   Vous êtes attentifs aux préparatifs.  
   Tu es prudent.  
   Nous avons beaucoup de courage.  
   Tu me regardes.  
   Nous aimons notre patrie. 
   Tu te réveilles tôt.  
   Vous vous dépêchez.  
   Nous ne sommes jamais en retard.  
   Tu viens avec nous.  
   Tu prends des fruits.  
 

2. Mets les phrases suivantes à la forme négative: 
 
   Lave-toi !  
   Réveille-toi !  
   Promenez-vous !  
   Dépêche-toi !  
   Asseyez-vous !  
   Excusons-nous !  
 
 

599. OPŢIONAL INTEGRAT „ APA, ESENŢA VIEŢII ”  
 

Arhire Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Lunca Banului, jud. Vaslui 

 
Disciplinele opţionale reprezintă o formă de materializare a curriculumului la decizia şcolii, 

numită curriculum elaborat în şcoală. Ele au apărut din necesitatea şi din dorinţa adaptării 
programelor şcolare la particularităţile comunităţii locale şi a intereselor elevilor. Introducerea 
curriculumului elaborat în şcoală constituie o provocare semnificativă pentru managementul şcolar, 
un demers serios, abordare curriculumului, a întregului proces de predare, învăţare şi evaluare într-o 
modalitate diferită. 

Opţionalul propus „ Apa, esenţa vieţii ” este structurat în jurul unei teme integratoare pentru 
mai multe arii curriculare – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Tehnologii, Om şi societate.  

Modul de realizare al acestui opţional nu urmăreşte numai o acumulare de fapte, informaţii 
sau cunoştinţe, ci, mai ales, dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi ştiinţifice creative, suport 
necesar pentru a gândi singuri şi de a învăţa din experienţele trăite. În demersul didactic centrul 
acţiunii devine elevul, nu conţinutul ştiinţific. 

Opţionalul se adresează elevilor de clasa aVII-a, dornici de a-şi forma competenţele de bază 
din domeniul ştiinţelor, şi îşi propune să stimuleze înţelegerea legăturii dintre noţiunile teoretice 
dobândite şi viaţa de zi cu zi. 

Prin acest opţional se urmăreşte formarea  în rândul elevilor a unor atitudini şi deprinderi, a 
unui set de valori precum respectarea viului, protejarea mediului înconjurător, dezvoltarea unui 
spirit ecologic, preocuparea pentru sănătatea şi ocrotirea mediului, respectul pentru orice formă de 



viaţă, dobândirea unui comportament ecologic. Se realizeză astfel educaţia pentru o dezvoltare 
durabilă, venind în întâmpinarea unor nevoi ale comunităţii locale şi a întregii societăţi 

Cursul îşi propune să înzestreze elevul cu un set de competenţe, valori şi atitudini pentru al 
face capabil să dea răspunsuri, prin argumente ştiinţifice, la întrebări ce ţin de realitatea 
înconjurătoare. Apa este o substanţă vitală, nu există loc de pe suprafata Pământului fără apă, 
importanţa apei pentru om, plante şi animale, poluarea apei sunt câteva din temele propuse pentru 
studiu. 

Educarea tinerilor în spiritul respectării valorilor şi a calităţii mediului înconjurător, în 
formarea unei conduite ecologice prin implicarea activă a elevilor în transferul de informaţii 
ştiinţifice şi de competenţe, în contexte integratoare care evidenţiază dimensiunile reale ale 
raportului activitate şcolară – viaţă cotidiană. 

Prin parcurgerea acestui opţional, desfăşurarea activităţilor de învăţare asociate programei şi 
abordarea temelor propuse, se urmăreşte formarea competenţelor: 
 de implicare la nivel participativ, cu încurajarea exprimării propriilor opinii, într-un mod 

asertiv, critic şi argumentat;  
 de implicare în activităţi de echipă este premisa dezvoltării abilităţilor de comunicare 

interpersonală şi interrelaţionare; 
 de dezvoltare în sistem integrat a competenţelor ştiinţifice, tehnologice şi sociale, dublate de 

dezvoltarea de competenţe de învăţare: a învăţa să înveţi, a învăţa  să faci; 
 de identificare, selectare, prelucrare şi prezentare a conţinuturilor prin implicarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicării: PPT, baze de date, internet, fişiere media, e-mail, forum, 
platforme educaţionale etc.; 

 de abordare sistematizată a cunoaşterii şi înţelegerii ştiinţifice; 
 de comunicare asertivă şi asumarea de roluri şi responsabilităţi în echipă; 
 de dezvoltarea a atitudinilor pozitive: respectarea opiniei în relaţia de comunicare, 

recunoaşterea muncii coechipierului, oferirea de  sprijin în rezolvarea de sarcini, toleranţă, 
asumarea reuşitelor/nereuşitelor; 

 de identificarea a legăturilor dintre tema studiată şi zonă, impactul temei asupra colectivităţii, 
găsirea unor oportunităţi de îmbunătăţire a vieţii colectivităţii legate de tema studiată; 

 de dezvoltare a unei personalităţi independente, critice şi autocritice, responsabile şi 
adaptabile la nou. 
Parcurgerea temelor, desfăşurarea activităţilor individuale sau în echipă direcţionează 

comportamentul elevilor spre anumite scopuri, formând opţiuni personale sau de grup cu valori, pro 
sau contra, plăcut-neplăcut, bun-rău, pozitiv-negativ, determinând un comportament sau altul faţă 
de cele mai diverse situaţii, opinii, idei, persoane şi valori. Astfel, se urmăreşte formarea unui set de 
valori şi atitudini: 

 Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă; respectul pentru 
diversitatea naturală şi umană. 

 Respect pentru adevăr şi rigurozitate în procesul de investigare şi de cunoaştere, în general. 
 Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul cunoaşterii.  
 Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative. 
 Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global.  
 Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate (testate). 
 Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi, argumentate. 
 Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa cotidiană. 
 Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte indezirabile în aplicarea 

tehnologiilor. 
Ca în orice demers didactic, implementarea acestui opţional presupune sugestii 

metodologice, activităţi de învăţare, modalităţi de evaluare, şi evident, conţinuturi/tematică. În orele 
destinate acestui curs, elevii experimentează diferite tehnici de învăţare, relaţionare, comunicare 
eficientă, abilităţi de explorare a resurselor naturale, ştiinţifice şi educarea autoevaluării. Prin aceste 
tehnici, în copii se dezvoltă responsabilitatea faţă de rezultatele proprii. 



Opţionalul „ Apa, esenţa vieţii ” respectă principiile învăţării active şi conştiente, centrate pe 
elev. 

Metodele recomandate pentru aceste ore sunt  metodele activ-participative. 
Sarcinile de lucru pot fi realizate individual/în diadă/triadă/echipă, prin muncă independentă 

sau facilitate de către profesorul coordonator: 
• activitatea de cercetare, documentare; 
• metode activ-participative-creative; 
• conversaţia euristică, discuţia, dezbaterea. 

Ca activităţi de învăţare se sugerează: 
 completarea unor fişe de lucru individuale; 
 completarea unor fişe experimentale; 
 întocmirea de referate; 
 realizarea unor proiecte; 
 construirea de machete; 
 folosirea culegerilor de probleme şi a enciclopediilor; 
 utilizarea planşelor; 
 rezolvarea problemelor legate de solubilitatea şi concentraţia procentuală a unor 

soluţii întâlnite în viaţa de zi cu zi; 
 elaborarea de  teorii şi formularea de  concluzii privind fenomenele studiate; 
 folosirea instrumentelor IT pentru a cauta informaţii, pentru a întocmi referate.  

Iar ca modalitati de evaluare a elevilor care au participar la orele de curs optional se propun: 
observarea sistematică a elevilor, probe scrise – fişe de lucru, fişe de documentare, probe orale, 
investigaţia, referate, planşe, eseuri, proiecte, portofoliul. 

Temele de studiu conţinute în cursul opţional care pot fi abordate integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare sunt: 

 
1. APA. PRORIETĂŢI FIZICE, RĂSPÂNDIRE 

- Apa – proprietăţi fizice. 
- Stări de agregare ale apei. Transformări de stări de agregare ale apei. 
- Apa în natură. 
- Circuitul apei în natură – procese fizice. 
- Apa în atmosferă. Norii. Ploaia. Roua. Ceaţa. Bruma. Chiciura. Grindina. Zăpada. Lapoviţa. 

Burniţa. Măzărichea. Poleiul. 
2. APA ŞI LUMEA VIE. POLUAREA APEI 

- Apa ca factor de vegetaţie. 
- Apa şi omul. 
- Apa potabilă. 
- Poluarea apei. Surse de poluare. 
- Metode de laborator utilizate în dezinfecţia apei. 

3. CHIMIA APEI 
- Apa ca solvent. 
- Solubilitatea în apă. 
- Soluţii apoase.  
- Concentraţia soluţiilor. 
- Calcule chimice specifice soluţiilor. 
- Hidraţii. Apa de cristalizare. Cristalohidraţi. 
- Determinarea formulei unui cristalohidrat. 
- Calcule chimice cu cristalohidraţi. 
- Proprietăţi chimice ale apei. 



4. UTILIZĂRILE APEI 
- Utilizările apei (ca sursă de energie, în agricultură, în industrie, în gospodărie, ca mijloc de 

transport, în agrement şi sport, în medicină-apa termală, minerală, agent termic). 
În speranţa că această prezentare a opţionalului „ Apa, esenţa vieţii ”, prin tematica şi 

metodologia de aplicare sugerate, a stârnit curiozitatea şi interesul atât a profesorilor cât şi a 
elevilor. 
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600. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Filip  Carmen 

Şcoala Gimnazială Nr.30, Timişoara 
 
PROIECT   DE   LECŢIE 
OBIECTUL : FIZICĂ 
CLASA : a VII-a A 
DATA : 16.10.2017 
SUBIECTUL LECŢIEI : COMPUNEREA FORŢELOR 
TIPUL LECŢIEI : COMBINATĂ SAU MIXTĂ 
SCOPUL LECŢIEI : ȊNSUŞIREA DE NOI CUNOŞTINŢE  
OBIECTIVE: O1: Elevul să definească  compunerea forţelor, rezultanta forţelor  
  O2: Elevul să determine rezultanta a două forţe cu ajutorul regulii paralelogramului 
  O3: Elevul să determine rezultanta a două forţe cu ajutorul regulii triunghiului   
COMPETENŢE: 1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate 
                            1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate intâlnite ȋn activitatea practică 
                            1.3 identificarea legilor,principiilor,caracteristicilor definitorii ale unor mărimi caracteristice 
    1.4 reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate experimental 
    2.3 utilizarea instrumentelor de măsură alese ȋn vederea efectuării unor determinări cantitative 
    3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene mecanice 
    4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate 
PROPUNĂTOR:  FILIP CARMEN 
SCENARIUL  ACTIVITĂŢII   DIDACTICE 
 

Timp Evenimentul 
didactic 

Conţinutul lecţiei Tehnici de instruire Organizarea învăţării Mijloace de  
învăţământ 

Obs. 
Colectiv Grup Individual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 min Reactualizarea 

cunoştinţelor 
însuşite anterior 
şi a 
deprinderilor 

Profesorul verifică tema de casă şi 
pune ȋntrebări legate de forţă ( 
definiţia, unitate de 
măsură,reprezentare, instrument de 
măsură) 

Conversaţie      



5min. Captarea atenţiei Profesorul ȋmparte fiecărui elev un 
puzzle reprezentâd o poză ce ilustrează 
povestea “Ridichea uriaşă”şi le cere 
elevilor să reconstituie imaginea. 
Lecţia noastră are legătură cu această 
poveste. 
 

Conversaţie  
 
 
 
 
Dirijat 

 Dirijat Puzzle  

2 min Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 
lecţiei 

Profesorul arată că în lecţie se vor 
asimila noi cunoştinţe legate de forţe 
şi anume “ Compunerea forţelor”.Azi 
vom ȋnvăţa cum se compun două forţe.  

Expunere Dirijat     

6min Dirijarea 
învăţării 

Profesorul le cere elevilor sa formeze 
câte o propoziţie cu cuvintele scrise pe 
mai multe coli ,propoziţii care 
reprezintă definiţiile pentru 
compunerea forţelor şi rezultanta 
forţelor( fiecare grupă are de format 
câte o propoziţie şi apoi o prezintă ȋn 
faţa celorlalţi). Profesorul le 
proiectează un filmuleţ cu un 
experiment care explică ce ȋnseamnă 
forţă rezultantă. 

Expunere Dirijat   Coli hârtie, 
Calculator, 
proiector, 
Caiet notiţe 

 

4min Conexiune 
inversă 

Le cere apoi elevilor sa realizeze ei 
acest experiment cu ajutorul 
materialelor de pe masă. 

Experiment de 
laborator 

  Dirijat Dinamome-
tre,resort,su
port, riglă 

 

10 
min 

Dirijarea 
învăţării 

Metode de determinare a rezultantei a 
două forţe. 
a)cu ajutorul regulii paralelogramului  
-se reprezintă forţele cu origine 
comună (acelaşi punct de aplicaţie) 
-se aplică regula paralelogramului: 
Rezultanta a două forţe este dată de 
diagonala paralelogramului construit 
cu cele două forţe drept laturi având 

Expunere Dirijat     



origine comună 
b)cu ajutorul regulii triunghiului: 
-se reprezintă prima forţă 
-se reprezintă a doua forţă cu punctul 
de aplicaţie ȋn vârful primei forţe 
-se construieşte rezultanta unind 
originea primei forţe cu vârful celei 
de-a doua forte 
Observaţie: Pentru a determina 
valoarea numerică a rezultantei forţele 
se reprezintă la aceeaşi scară, se 
masoară lungimea vectorului forţă 
rezultantă şi se face trecerea de la cm 
la N. 
Folosind cunoştinţele de la matematică 
putem afla valoarea rezultantei fără a 
măsura lungimea vectorului. 

6min Conexiune 
inversă 

Elevii rezolvă probleme de pe fişă Rezolvare de 
probleme 

  Dirijat Caiet notiţe 
Fişă 

 

6min Dirijarea 
învăţării 

Cazuri particulare 
a)forţele au aceeaşi direcţie şi acelaşi 
sens R=F1+F2 
b) forţele au aceeaşi direcţie dar sens 
contrar R= F1-F2 sau R= F2-F1 
c) forţele sunt perpendiculare  
R2=F1

2 + F2
2 

Profesorul deduce ȋmpreună cu elevii 
formulele ȋn cazurile particulare. 

Expunere 
Conversaţie 

Dirijat     

6min Conexiune 
inversă 

Elevii rezolvă probleme de pe fişă Rezolvare de 
probleme 

  Dirijat Caiet notiţe 
Fişă 

 

3min Asigurarea 
transferului 

Profesorul dă tema pentru acasă    Dirijat Caiet notiţe 
Fişă,Manual 

 

 
  



 
601. EXCURSIA ȘCOLARĂ – INTERDISCIPLINARITATE ȘI CREATIVITATE 

 
Prof. Iamandi Anca Mihaela 

Școala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui 
 
Motto: “Fiecare loc de pe pământ are o istorie a lui, dar trebuie să tragi cu urechea ca s-o auzi și 
trebuie și un dram de iubire s-o înțelegi”. 
(Nicolae Iorga) 
 Excursia reprezintă o formă de activitate extrașcolară care face posibil contactul nemijlocit 
cu lumea, oferind prilejul de a cunoaște și de e trăi experiențe unice. Cu ajutorul excursiei se pot 
transmite noi cunoștințe, se pot fixa și sistematiza cunoștințele dobândite la lecții, se realizează 
aplicații practice. 
 Excursia și drumeția cultivă dorința de a călători, de a cunoaște, de a ști cât mai mult, de a se 
supune unui program de lucru în care activitatea intelectuală este împletită cu cea fizică. Abordarea 
din perspectivă interdisciplinară favorizează ruperea barierelor și a rupturii ce apar între discipline, 
oferind și o imagine integrată asupra fenomenelor, evenimentelor, aspectelor de viață cotidiană. 
 Excursia școlară devine o modalitate prin care se dobândesc noi cunoștințe, prin care se 
consolidează și se evaluează cunoștințe într-o manieră activă, interactivă și centrată pe elev, dar care 
duce și la îmbunătățirea relațiilor interpersonale. 
În anul școlar 2016-2017, în cadrul opționalului CĂLĂTOR PRIN ȚARA MEA, am dorit  ca 
elevii clasei a VII-a să descopere lucruri extraordinare despre istoria și geografia provinciilor 
istorice românești, să  cunoască, prin călătorii imaginare, dar și prin organizarea unor excursii, 
locuri, istorii, curiozități, obiective turistice, obiceiuri și tradiții care fac țara noastră unică.  
Prin cursul propus am urmărit și conștientizarea accentului ce trebuie pus pe aprecierea, 
promovarea, ocrotirea și păstrarea valorilor naturale și a celor ce definesc cultura și civilizația 
românească și să oferim elevilor prilejul să utilizeze informațiile însușite la alte discipline (istorie, 
geografie, desen, muzică, literatură,  biologie etc.).  
În acest sens am desfășurat în anul școlar 2016-2017 2 excursii ce s-au dorit o extindere a 
activităților de la clasă, oferind prilejul lărgirii orizontului cunoscut prin descoperirea de noi 
ținuturi, locuri și monumente, dezvoltarea abilităților de interacțiune socială și adoptarea unei 
atitudini pozitive în relațiile cu ceilalți. 

1. Prima excursie a avut loc la Iași, pe parcursul  unei zile, 8 februarie 2017, elevii vizitând 
monumente istorice din orașul Iași. S-a pus accent pe vizitarea Palatului Culturii și a 
muzeelor pe care acesta le găzduiește. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cea de a două excursie s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, 27-29 mai 2017, pe 
itinerarul Vaslui – Piatra Neamț  – Sighișoara – Sibiu – Sighișoara – Piatra Neamț- 



Vaslui, prilej cu care elevii clasei a VII-a B au avut  ocazia să pășească pe urmele 
călătorilor medievali.  

Au fost vizitate centrele medievale ale orașelor Piatra Neamț, Sighișoara și Sibiu, elevii descoperind 
modul de viață, obiceiuri și tradiții specifice comunităților românești și a celor săsești.  

3. În anul școlar 2017-2018 am dorit să nu lăsăm fără ecou tot ceea ce am studiat în cadrul 

opționalului. De aceea luna octombrie a devenit un bun prilej de a invita și alți colegi să 
ne însoțească într-o nouă aventură, de data aceasta în zona Brașov- Bran. Am păstra 
aceeași temă – Transilvania medievală – și am vizitat cetatea țărănească Râșnov, 
Castelul Bran și Centrul vechi al Brașovului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În concluzie, prin acest opțional – Călător prin țara mea – am dorit să stârnim dorința de a 
descoperi locuri magice din țara noastră, care nu se dezvăluie decât celor ce au răbdare, stăruință și 
sufletul deschis. Am dorit să arătăm și o altă latură a locurilor și oamenilor acestor meleaguri, astfel 
încât noi să putem deveni mai bogați, pentru că... „Oamenii pot dărui doar ceea ce se află în 
inima lor, nimic mai mult, nimic mai puțin." 
 
  



 
602. MATEMATICA ŞI MOŞ CRĂCIUN 

Proiect didactic 
 

Profesor: Obreja Mirela 
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
 
Clasa: a VIII-a  
Disciplina: Matematica 
Unitatea de învăţare: Recapitulare 
Subiectul lecţiei: Recapitulare  
Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare 
 
Competenţe generale 

- Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextual în care 
au fost definite; 

- Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 
matematice; 

- Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a 
unei situaţii concrete; 

- Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi 
a algoritmilor de prelucrare a acestora; 

- Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă; 
- Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor 

din diferite domenii. 
 

Competenţe specifice: 
- Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a 

sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului; 
- Utilizarea elementelor de calcul algebric; 
- Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe 

funcţionale sau calculul probabilităţilor; 
- Utilizarea proprietăţilor figurilor geometrice şi a corpurilor geometrice în probleme de 

demonstraţie şi de calcul; 
- Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora; 
- Transpunerea noţiunilor teoretice în rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor. 
- Redactarea coerentă şi completă a soluţiei unei probleme. 

 
Obiective operaţionale: 
 
 Cognitive  

O1. Să utilizeze formule de calcul prescurtat 
O2. Să efectueze calcule cu numere reale  
O3. Să utilizeze formule din geometria elementară 
O4. Să  fie capabili de raţionamente geometrice  
O5. Să exprime proprietăţile figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic 
O6. Să transpună unele situaţii-problemă în limbaj geometric, să rezolve problema obţinută şi să 

interpreteze rezultatul. 
 
 
 



 Afective  
- Să  dovedească interes pentru informaţiile prezentate, prin participare activă; 
- Să-şi dezvolte spiritul de observaţie şi concentrarea în rezolvare; 
- Să se conformeze cerinţelor profesorului, îmbunătăţindu-şi continuu performanţele; 
- Să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic; 
- Să-şi stimuleze curiozitatea şi să-şi dezvolte simţul critic. 

 
 Psiho-motorii 
- Să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei; 
- Să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse; 

 
 

Strategii didactice 
 Principii didactice  
- Principiul participării şi învăţării active; 
- Principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 
- Principiul conexiunii inverse 

 
 Metode şi procedee 
- Conversaţia 
- Exerciţiul 
- Demonstraţia 
- Explicaţia, 
- Observaţia 
- Activitate independentă 
- Învăţarea prin descoperire 

 
 Mijloace de realizare 
- PC, videoproiector,  
- fişe de lucru 
- tablă  

 
 Forme de organizare:  
- frontală;  
- individuală 

 
  Secvenţele    
      lecţiei 

                   Activitaţi ale lecţiei    
                             Resurse 

 
  Metode 

 
Evaluare  

1.Moment 
organizatoric 

• Profesorul creează condiţiile necesare 
desfăşurării lecţiei. 
• Se verifică prezenţa elevilor 

conversaţia Observarea 
elevilor 

2. Verificarea 
temei  

 verificarea temei elevilor prin sondaj, 
utilizând dialogul profesor –elev, prin 
confruntarea rezultatelor. În cazul în care 
apar dificultăţi în rezolvarea problemelor se 
rezolvă la tablă; 

conversaţia Observarea 
elevilor 

3. Captarea 
atenţie 

 pentru recapitulare pentru teză, le propun 
elevilor un test tip examen, în care toate 
exerciţiile sunt problem practice 

observaţia  

4. Enunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 se anunţă lecţia: “Recapitulare pentru teză” 
 se enunţă obiectivele 
 

explicaţia  



 
 

MATEMATICA SI MOS CRACIUN 
       Partea I 
1. Câţi ani are Moş Crăciun, dacă vârsta lui este exprimată prin măsura suplementului unghiului de 

12°? 
2. Moş Crăciun are 39 reni, pe care i-a împărţit în două grupe, fiecare din ele având un număr prim 

de reni. Câţi reni sunt în grupa mai numeroasă? 
3. Pe strada mea, numărul cadourilor lăsate de Moş Crăciun a fost egal cu suma numerelor naturale 

din intervalul�−∞, 2√3�. Câte cadouri a lăsat Moş Crăciun pe strada mea? 
4. Mihai  a primit cadou o sanie. Aceasta este ambalată într-o cutie în formă de paralelipiped 

dreptunghic, cu lungimea 12 cm, lăţimea 4 cm şi înălţimea 3 cm. Câţi cm are diagonal 
ambalajului? 

5. 12 băieţi şi 18 fete îl aşteaptă pe Moş Crăciun. Care este probabilitatea ca primul copil care 
primeşte cadou de la moş să fie băiat? 

6. Care este a 2016-a literă din şirul MOŞCRĂCIUN MOŞCRĂCIUN MOŞCRĂCIUN 
…..?Partea superioară a machetei 

 
 
       Partea a II a 
1. Desenaţi un ambalaj pentru bradul moşului în formă de piramidă patrulateră regulată – notată 

IARNA. 
2. În prima zi de Crăciun am mâncat un sfert din numărul bomboanelor din brad. În a doua zi, am 

mâncat zece bomboane. Astfel, au mai rămas o treime din câte bomboane erau la început. Câte 
bomboane am mâncat în prima zi? 

3. Soluţia ecuaţiei 𝑥 + 24 = 6√5�√3 + 3√5� + �√5 − 3√3�
2
− 20160 arată câte kilograme 

cântăreşte sania lui Moş Crăciun. Câte kilograme cântăreşte sania? 
4. Soluţia ecuaţiei 𝑥2−25

𝑥2−10𝑥+25
= 1,1 arată câte kilograme cântăreşte sania lui Moş Crăciun. Câte 

kilograme cântăreşte sania? 
5. Vârsta lui Moş Crăciun este egală cu rezultatul calculului (a+b+8)2–(a+b)2–16(a+b–3)+56. Ce 

vârstă are Moş Crăciun? 
6. Numărul renilor lui Moş Crăciun este un număr prim de forma n3–2n2+28n–56, unde n este 

număr natural. Câţi reni are Moş Crăciun?  
  

5. Consolidarea 
cunoştinţelor  

 se prezintă cu ajutorul videoproiectorului un 
test spre rezolvare. Problemele ataşate în fişă 
sunt pe modelul testului de evaluare, dar 
toate exerciţiile propuse au ca temă 
Sărbătorile de iarnă, în special informaţii 
despre Moş Crăciun. 

 Elevii rezolvă exerciţiile propuse, în ritm 
propriu. 

Observaţia 
Exerciţiul 
explicaţia 
demonstraţia 

Frontal  
Observare 
sistematică 

6. Retenţia şi 
transferul 

 Se  vor  adresa  întrebări  pentru  a  verifica  
gradul  de  întţelegere  al  conţinutului 
prezentat,  capacitatea  de  analiză,  sinteză  
şi  de  argumentare  a  afirmaţiilor  făcute  

observaţia frontal 

7.Tema pentru 
acasă 

Fişa cu simularea decembrie 2015 conversaţia  

8. Aprecieri  - se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul 
orei şi se vor nota elevii cu o contribuţie 
deosebită în desfăşurarea orei. 

 Aprecieri 
verbale 
note 



 
           Partea a III a 
1. Un patinoar ABCD are forma unui dreptunghi, cu 

dimensiunile AB=30 m şi AD=20 m. Pe marginea 
patinoarului sunt amplasaţi stâlpi pentru nocturnă, 
începând din A, la distanţa de 5 m unul faţă de altul. 
a) Determinaţi suprafaţa patinoarului. 
b)  Câţi stâlpi sunt necesari pentru realizarea 

instalaţiei nocturne? 
c) Un patinator  pleacă din punctul M, mijlocul lui 

[AD], patinează până într-un punct N, situat pe 
[AB], aşa încât ∢𝑀𝑁𝐴 ≡ ∢𝐵𝑁𝐶, apoi ajunge în punctul C. Verificaţi dacă distanţa 
parcursă de patinator este mai mică de 43 m. 

 
2. Pentru a fi bine fixat, bradul din piaţa oraşului Vaslui a fost 

prins cu cabluri. Din vârful V, pornesc trei cabluri având 
fiecare lungimea 12 m, iar pe sol sunt fixate în vârfurile 
unui triunghi echilateral ABC, având latura 18 m. 
a)  Ce înălţime are bradul? 
b) Arătaţi că un cablu ce uneşte un ornament situat în 

mijlocul lui [BC] cu un glob situat în mijlocul lui [VC] 
este paralel cu planul (VAB).  

c) Verificaţi dacă 8 m de beteală ajung din vârful 
bradului până în mijlocul laturii BC. 

 
 
 
 
  

B 
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603. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Anton Flavia 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
 

Clasa : a VIII-a A  
Data: 21.11.2014 
Disciplina : Matematică(Geometrie) 
Unitatăţi de învăţare:  

• PUNCTE,  DREPTE  ŞI  PLANE; 
• PERPENDICULARITATE ÎN SPAŢIU; 
• CALCULUL UNOR MĂSURI DE UNGHIURI  ŞI  DISTANŢE  ÎN CORPURILE  STUDIATE. 

Subiectul : PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE ÎN SPAŢIU 
Tipul lecţiei : Consolidare a cunoştinţelor 
Locul de desfăşurare : Sala de clasă 
Competenţe generale:  

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite; 
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice; 
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete; 
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă. 

 
Competenţe specifice: 

• Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora; 
•  Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor relative ale acestora; 
• Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de 

lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri; 
• Să justifice paralelismul aplicând proprietăţile studiate; 
• Să recunoască situaţiile în care se poate aplica teorema celor trei perpendiculare; 
• Să calculeze distanţa de la un punct exterior unui plan la o dreaptă inclusă în plan cu ajutorul teoremei celor trei perpendiculare; 
• Să justifice perpendicularitatea prin teorema celor trei perpendiculare; 
• Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaṭii deduse din acestea, în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente şi a unor 

măsuri de unghiuri. 
 



Obiectivele operaţionale ale lecţiei: 
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

1. să utilizeze  instrumentele geometrice adecvate pentru a reprezenta prin desen corpuri geometrice; 
2. să recunoască corpurile geometrice şi figurile plane de pe suprafeţele corpurilor geometrice; 
3. să calculeze lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în corpuri geometrice; 
4. să folosească teoremele de caracterizare pentru diverse situaţii de  paralelism şi perpendicularitate în spaţiu pentru a le dovedi;   
5. să aplice noţiunile teoretice în rezolvarea unor probleme practice; 
6. să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte, simboluri matematice). 

Valori şi atitudini 
1.  Dezvoltarea unei gândiri deschise şi creative; dezvoltarea iniţiativei, independenţei în gândire şi în acţiune pentru a avea disponibilitate de a 

aborda sarcini variate; 
2.  Manifestarea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei distributive; 
3.  Dezvoltarea spiritului de observaţie; 
4.  Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a 

construirii unei teorii; 
5.  Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme 

practice; 
6.  Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. 

 
Mijloace şi strategii didactice 

1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de lucru, prezentări powerpoint; 
2. Metode: conversaţia, demonstratia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea; 
3. Forme de evaluare: conversaţia orală, observarea sistematică; 
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual; 

 
Mijloace didactice: 

• Fişe de lucru; 
• Computerul;  
• Videoproiectorul. 

 
  



DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

ETAPA CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE DE 
REALIZARE 

FORME DE 
ORGANIZARE 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 
1.Moment 
organizatoric  
(1 min) 

Se asigură ordinea şi disciplina;  
Se pun absenţele în catalog; 
Se asigură o atmosferă adecvată 
pentru buna desfăşurare a orei; 

 
Se pregătesc de lecţie 
 
 

Conversaţia  Frontal 

 
2.Captarea 
atenţiei 
 (5 min) 

Se verifică tema prin sondaj, 
utilizând dialogul profesor-elev, 
elev-elev, prin confruntarea 
rezultatelor. În cazul în care apar 
diferenţe mari la rezultat, se 
rezolvă problema la tablă 

Confruntă rezultatele, 
corectează tema acolo 
unde au greşit, sugerează 
idei de rezolvare. 
 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

 
Caiete 
 
 

 
Frontal 
Individual 
 

 
3.Reactualizarea 
cunoştinţelor 
(5 min) 

Se cere elevilor să rezolve itemi 
de tip completare şi itemi cu 
răspuns dual  conform Fişei Nr. 
1. 

Elevii dau răspunsuri 
completând fişa primită şi 
comentează oral 
răspunsurile. 

Conversaţia 
 
 

Fişe 
 
 
 

Frontal 
 

4.Anunţarea 
subiectului si a 
obiectivelor 
(1 min) 

Se anunţă titlul si obiectivele 
lecţiei. 
„Astăzi ne propunem să 
consolidăm cunoştinţele 
dobândite în lecţiile anterioare şi 
să le aplicăm în rezolvarea unor 
probleme cu caracter practic”. 

Scriu titlul pe caiete şi 
conştientizează 
obiectivele. 
 
 

Conversaţia Caiete, fişe 
 

Frontal 
 
 

 
5. Dirijarea 
învăţării 
(35 min) 
 

Se propune spre rezolvare 
elevilor fişa nr. 2 cu  probleme 
practice cu aplicaţii ale 
noţiunilor de teorie învăţate. 
Se monitorizează activitatea 
fiecărui elev, se observă şi se 
intervine ori de câte ori este 
nevoie. 

Primesc fişa de lucru. 
Pe rând, se rezolvă  la 
tablă, de câţi mai mulţi 
elevi problemele propuse. 

Explicaţia 
Conversaţia 
Expunerea 
Problematizarea 
Exerciţiul 
 
 

Caiete  
Fişa de  lucru 

 



6. Asigurarea 
feedback-ului şi 
obţinerea 
performanţei   
 

Are loc pe parcursul lecţiei, 
întărirea făcându-se prin 
aprecieri verbale (Corect! Da! 
Foarte bine!), precum şi prin 
clarificarea neclarităţilor. 

Utilizează indicaţiile 
primite în timpul realizării 
sarcinilor de învăţare 

Explicaţia 
Demonstraţia 
Conversaţia 
 

 
 

Frontal 
Individual 
 
 

 
7. Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 
 (2 min) 

Se dă ca activitate independentă 
acasă: 
-rezolvarea problemelor rămase 
nerezolvate din fişa de lucru.–
problemele nerezolvate în clasă. 

Elevii îşi notează tema şi 
reţin indicaţiile pentru 
rezolvarea acesteia. 

 
Conversaţia 
 

 
Fişa de lucru 

 
Frontal 
 

8 Aprecieri 
asupra 
participării 
elevilor la lecţie 
(1min) 

Profesorul va stimula elevii prin 
note corespunzătoare gradului de 
participare la lecţie, insistând 
asupra aspectelor pozitive şi 
explicând pe înţelesul elevilor 
dacă aceştia au făcut greşeli, în 
ce constau ele. 

 Conversaţia  Frontal 

 
 

 
 
 
 
 
  



FIŞA NR. 1 
NOŢIUNI DE PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE  

 
1) Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect: 

a) O dreaptă care nu are niciun punct comun cu un plan este …………………. cu planul. 
 

b) O dreaptă este paralelă cu un plan dacă ………………………………………………. 
 

 ………………………………………………………………………………………... 
 

c) Două plane α şi β  sunt paralele dacă ………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

d) O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă ea este perpendiculară pe …………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

e) Dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan atunci ea este perpendiculară ……….. 
 
………………………………………………………………………………………… 

2) Pentru fiecare dintre enunţurile următoare precizaţi valoarea de adevăr: 
 

a) Dacă o dreaptă este perpendiculară pe o dreaptă inclusă într-un 
plan, atunci ea este perpendiculară pe acel plan. 
 

A F 

b) Dacă o dreaptă este paralelă cu o dreaptă inclusă într-un plan, 
atunci ea este paralelă cu planul. 
 

A F 

c) Dacă o dreaptă este paralelă cu un plan atunci ea este paralelă cu 
toate dreptele incluse în acel plan. 
 

A F 

d) Dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan atunci este 
perpendiculară pe toate dreptele incluse în acel plan. 

A F 



FIŞA NR. 2 
APLICAŢII - PARALELISM ŞI PERPENDICULARITATE  

 
 
 

1) Tiberiu a confecţionat din carton o cutie având forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ 
cu dimensiunile AB=AA’=6 cm şi BC=8 cm. 

a) Calculaţi lungimea segmentului [AC’]; 
b) Arătaţi că ' ' ( ' )A C AB C ; 
c) Demonstraţi că ( ' ' ) ( ' )A C D AB C ; 
d) Calculaţi [ , ( ')]d A BDD . 

 
 
 
 
 

2) Un siloz are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD cu AB=16 m şi înălţimea VO=6 m. Silozul 
are o fantă [MN] pentru aerisire, unde punctele M şi N sunt mijloacele muchiilor [BC] şi [CV]. 

a) Calculaţi distanţa dintre punctele V şi M; 
b) Determinaţi sinusul unghiului dintre dreptele VA şi MN; 
c) Determinaţi măsura unghiului dintre dreptele AC şi VB. 

 
 
 
 
 

 
3) Mihai a instalat în colţul A al grădinii sale un paratrăsnet perpendicular pe planul grădinii, înalt de 12 m. 

Grădina lui Mihai are forma unui romb ABCD cu AC=24 m şi BD=10 m. 
a) Arătaţi că distanţa de la vârful M al paratrăsnetului la colţul D al grădinii este mai mică de 18 metri; 
b) Calculaţi ( , )d M BD ; 
c) Determinaţi ( , )d BD MC . 

 
 



 
 

4) Călin are curtea de forma unui dreptunghi ABCD cu AB=12 m, BC=5 m. De sărbători el înalţă în 
colţul D al curţii un stâlp ED cu înălţimea de 4 m, din vârful căruia vrea să ducă două cabluri 
luminoase spre colţurile B şi A.  

a) Demonstraţi că firul EA este aşezat perpendicular pe marginea AB a curţii; 
b) Calculaţi lungimea minimă de cablu luminos necesară împodobirii curţii de sărbători. 

 
 

 
  



604. PROIECT  DIDACTIC 
 

Prof. Anton Constantin 
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui 

 
Data: 9.12.2015  
Clasa: a V-a C 
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică 
Unitatea de învăţare: Numere naturale 
Subiectul: Operaţii cu numere naturale 
Tipul lecţiei: Recapitulare 
Competenţe generale şi specifice : 
             CS1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr   
                       natural în contexte variate 
             CS2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere  
                        naturale 
             CS3. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale 
             CS5. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau  
                        pentru a verifica validitatea unor calcul 

I. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie: 

1. Să efectueze operaţii (adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, ridicări la putere ) cu numere 
naturale 

2. Să cunoască proprietăţile adunării şi înmulţirii 
3. Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 
4. Să efectueze calcule cu operaţiile studiate 
5. Să poate înlocui expresiile calculate. 

      II:     OBIECTIVE AFECTIVE: 
Sub raport afectiv, elevii trebuie: 

1. Să reacţioneze pozitiv, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi 
2. Să manifeste spirit de competiţie, ordine şi disciplină 
3. Să stimuleze curiozitatea şi imaginatia 
4. Să dezvolte simţul  estetic şi critic 
5. Să dezvolte atenţia, concentrarea şi stilul de observaţie 

Strategia didactică: 
Metode si procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, jocul didactic, munca în echipă, rebusul,    
                                   munca diferenţiată.                               
Material didactic: - culegere clasa a V-a        
                               - cretă albă, caiete de notiţe, fişe de lucru, rebus, videoproiector, ecran, 
calculator 
Tipul de activitate : frontală, activităţi în echipe, activităţi individuale.   
Resurse: - conţinuturi conform programei; 
               - capacităţile de învăţare ale elevilor; 
               - timp: 50 minute. 
 
  



 
ORGANIZAREA  ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 
Etapele lecţiei Competenţe Conţinutul lecţiei Strategii  didactice 

Metode , 
procedee 

Forme 
de activ. 

I Moment 
organizatoric 
(2 min) 

 P:-asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei; face prezenţa şi notează  absenţii conversaţia frontal 

II Verificarea 
temei pentru 
acasă (5 min) 

 P:-verifică tema elevilor prin sondaj, utilizând dialogul profesor-elev, elev-elev, prin 
confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat, se rezolvă 
exerciţiul la tablă. 
E:-pregătesc caietele de teme. 

conversaţia frontal 

IIIAnunţarea 
temei şi a 
obiectivelor   
(3 min) 

 P:-anunţă tema lecţiei şi obiectivele; 
E – elevii se pregătesc pentru lecţie. 
 

conversaţia frontal 

IV Dirijarea 
lecţiei 
(25 minute) 

CS1 
CS2 
CS3 

P:-propune elevilor rezolvarea unui truc matematic “Aflarea datei de naştere a colegului 
de bancă” (Anexa 1) 
E: Rezolvă sarcina şi încearcă să găsească o explicaţie matematică folosindu-se de ordinea 
operaţiilor, a trucului  
P:-înmânează fiecărei echipe un rebus (Anexa 2) 
E:-rezolvă rebusul cât mai repede şi corect 
P – propune rezolvarea unor probleme folosind softul “Matematica iarna”(Anexa 3) 
E- rezolvă sarcinile primite 

conversaţia 
brainstorming 
jocul didactic 
 

în echipe 
frontal 

V Asigurarea 
feedback-ului 
(10 minute) 

CS1 
CS3 
CS5 

P – propune un test despre compararea puterilor(Anexa 4) 
E- rezolvă exerciţiile propuse pentru fixarea cunoştinţelor 

rezolvarea fişei în echipe 
 

VI Evaluarea 
(3 minute) 

 P:-apreciază cunoştinţele elevilor, notează grupele care s-au evidenţiat conversaţia 
 

frontal 

VII Tema 
pentru acasă 
(2 minute) 

 P:-înmânează fiecărui elev o fişă ca temă pentru acasă (Anexa 5) şi dă indicaţii cu privire 
la rezolvarea temei 
E:-primesc fişa cu tema pentru acasă 

discuţia liberă frontal 

  



 
ANEXA 1 
 
Fişa 1 
Roagă  colegul de bancă  să se gândească la luna în care s-a născut. Dacă s-a născut în luna ianuarie, 
atunci va fi luna întâi(numărul 1), februarie va fi luna a doua(numărul 2) şi tot aşa. Roagă-l apoi să 
înmulţească acel număr cu 5. Apoi adaugă 6.  Înmulţeşte rezultatul cu 4. Adaugă 9.  Înmulţeşte încă 
o dată rezultatul cu 5. La final, roagă-l să adauge ziua în care s-a născut. De exemplu, 25. Cere-i 
colegului rezultatul şi din total scade 165. Rezultatul ar trebui sa fie luna urmată de ziua de naştere a 
colegului respectiv. 
Explicaţie: 
Iată cum funcţionează trucul. Să ne imaginăm că L este numărul lunii, iar Z este ziua de naştere. 
Ecuaţia va arăta  aşa: 5(4(5L + 6) + 9) + Z = 100L + Z + 165. În momentul în care scazi 165, 
rezultatul este data de naştere a persoanei, adică luna urmată de zi. 
 
ANEXA 2 

REBUS 
  

 
 
1. Operaţie de ordinul al doilea. 
2. Prima operaţie cu numere învăţată de voi. 
3. Altă operaţie de ordinul al doilea. 
4. Operaţia inversă adunării. 
5. Rezultatul adunării. 
6. Operaţie de ordinul al treilea, nou învăţată (3 cuvinte). 
7. Proprietate a adunării şi a înmulţirii. 
8. Se obţine în urma scăderii. 
9. Ridicarea la puterea a treia se mai numeşte şi ridicarea la............ . 
10. În urma ridicării la puterea a doua se obţine un.................(2 cuvinte). 
 
       Dacă aţi rezolvat corect rebusul de mai sus, pe coloana marcată vă va apărea numele   
       unei ştiinţe exacte. 

           
         

           
        

     
                               

                
           

    
             



ANEXA 3 
Matematica Iarna 

 
1. Pe strada noastră locuiesc 30 de copii. Moş Crăciun i-a adus primului o jucărie, celui de-al 
doilea două jucării şi aşa mai departe. Câte jucării a împărţit Moş Crăciun pe strada noastră? 
R: 465 
2. Pe o pârtie sunt 37 de săniuţe. Pe fiecare stau câte 3 copii, iar 5 copii nu au loc. Dacă ar sta câte 
4 pe săniuţă, câte săniuţe ar rămâne libere? 
R: 8 
3. Câţi ani are Moş Crăciun, dacă vârsta lui este cel mai mic număr natural par, care are suma 
cifrelor 21? 
R: 498 
4. Numărul bomboanelor de pe un brad este egal cu pătratul lui 12, iar de pe alt brad numărul 
bomboanelor este egal cu cubul lui 5. Câte bomboane se află în cei doi brazi? 
R: 269 
5. Care este a 2014-a literă din şirul FOCDEARTIFICIIFOCDEARTIFICII…..? 
R: C 
6. Soluţia ecuaţiei 31·( n–72)=63–50+14 arată câte kilograme cântăreşte sania lui Moş Crăciun. 
Câte kilograme cântăreşte sania? 
R: 121 kg 
7. Pentru un adult, preţul biletului de intrare la patinoarul „Gheaţa de Argint”, în lei, este egal cu 
ultima cifră a numărului 82014–72013+1. Copiii plătesc jumătate din preţ. Câţi lei va plăti o familie 
compusă din doi adulţi şi trei copii? 
R: 28 lei 
8. Moş Crăciun a trimis copiilor 53 de sănii pline cu cadouri. Unele sunt mari, trase de 8 reni, 
altele sunt mici, trase de 6 reni. În total, sunt 346 de reni. Câte sănii mici a trimis Moş Crăciun? 
R: 39 
9. O pârtie de ski are lungimea, exprimată în metri, egală cu un pătrat perfect de trei cifre, având 
cifra sutelor 8. Câţi metri are pârtia? 
R: 289=172, 484=222, 784=282 
10. Omul de zăpadă a dat factor comun într-un exerciţiu. El a scris 24·n+23=8·(3n+......). Ce 
trebuie să scrie în spaţiul punctat? 
R: 1 
 
ANEXA 4 

Fişa 2 – Compararea puterilor 
Întrebarea 1 
Comparaţi puterile (30+3)58 şi 3116 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între 
cele două puteri 
 
Întrebarea 2 
Comparaţi puterile (2+25)23 şi (33)23 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între 
cele două puteri: 
 
Întrebarea 3 
Dintre numerele a=813 şi b=419 mai mic este numărul .......... (la răspuns scrieţi a sau b). 
 
Întrebarea 4 
Dintre numerele x=2718 şi y=928 mai mic este numărul .......... (la răspuns scrieţi x sau y). 
 
Întrebarea 5 
Dintre numerele a=12513 şi b=2519 mai mic este numărul .......... (la răspuns scrieţi a sau b). 



Întrebarea 6 
Dintre numerele a=813 şi b=419 mai mic este numărul .......... (la răspuns scrieţi a sau b). 
 
Întrebarea 7 
Comparaţi puterile 12013 şi 20130 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între 
cele două puteri: 
 
Întrebarea 8 
Comparaţi puterile 24 şi 42 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele două 
puteri: 
 
Întrebarea 9 
Comparaţi puterile 358 şi 359 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele 
două puteri: 
 
Întrebarea 10 
Comparaţi puterile 1582 şi 1583 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele 
două puteri: 
 
Întrebarea 11 
Comparaţi puterile 10200 şi 100100 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între 
cele două puteri: 
 
Întrebarea 12 
Dintre numerele a=233 şi b=322 mai mic este numărul .......... (la răspuns scrieţi a sau b). 
 
Întrebarea 13 
Comparaţi numerele 338 şi 259– 258– 257 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) 
între cele două numere: 
 
Întrebarea 14 
Comparaţi puterile 52 şi 25 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele două 
puteri: 
 
Întrebarea 15 
Dintre numerele a=02014+12014 şi b=20130–12013 mai mare este numărul .......... (la răspuns scrieţi a 
sau b) 
 
Întrebarea 16 
Comparaţi puterile (30–5)2 şi (10–5)5 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) 
între cele două puteri: 
 
Întrebarea 17 
Dintre numerele a=534 şi b=351 mai mare este numărul .......... (la răspuns scrieţi a sau b). 
 
Întrebarea 18 
Comparaţi puterile 5301 şi 5300 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele 
două puteri: 
 
Întrebarea 19 
Comparaţi puterile 2523 şi 2423 iar la răspuns scrieţi doar simbolul potrivit ( < , = sau  > ) între cele 
două puteri: 



 
Întrebarea 20 
Dintre numerele a=3+32+33 şi b=20+2+22+23+24 mai mare este numărul .......... (la răspuns scrieţi a 
sau b). 
 
 
ANEXA 5 
 
TEMA PENTRU ACASĂ 

 
 
 
 
 
PARTEA I 
La exerciţiile 1 
şi 2 scrieţi 
numai 
rezultatele. La 
exerciţiul 3.  
scrieţi (A) dacă 
propoziţia este 
adevărată şi (F) 
dacă propoziţia 
este falsă. 
(45 de puncte) 
 

20p 
 

1. Efectuaţi: 
a)  997 + 499= ……;  b) 1002 – 895= ……; c) 12 x 15= ………;              

d) 6225 : 5= ……. 
5p 2. Rezultatul calculului 02005+20070este …… 

 
 
5p 
5p 
5p 
5p 

3. Precizaţi pentru fiecare propoziţie, dacă este adevărată sau falsă. 
a) Câtul împărțirii numărului 1210 la 11 este 10. 
b) Restul împărțirii numărului 262 la 20 este egal cu 5. 
c) Dintre numerele 2102și 5102 mai mare este 5102. 
d) Media aritmetică a numerelor 14 și 16 este egală cu 15. 

 

 
 
 
 
PARTEA a II-a 
Pe foaia de test 
scrieţi 
rezolvările 
complete. 
(45 de puncte) 

5p 
5p 
 
 
10p 
17p 
 
 
8p 
 

4. a) Rezolvați ecuația: 13𝑥 − 9 = 22.    
b) Să se calculeze numărul n= 2011∙2010+ 2011  prin utilizarea 

factorului comun și să se specifice dacă acesta este pătrat perfect, 
justificând răspunsul. 

5. Calculați: 21 ∙ [2 ∙ (23 − 3) − 3] − 32.  
6. Se dau numerele:  a = 100-10∙ �100-10 ∙�10-10:10�� și b = 

ultima cifră a numărului 52015. Să se calculeze numerele a și b, 
precum și ba. 

7. Suma a două numere naturale este egală cu 31. La împărțirea lor se 
obține câtul 4 și restul 1. Aflați numerele. 

 
  



605. NUMERE PERFECTE, NUMERE AMIABILE, FORMULE DE CALCUL ALGEBRIC 
 

Prof. Dorina Baban  
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui  

 
Schiţă de proiect didactic 
 
Clasa   a VIII-a 
Disciplina Matematică recreativă     
Tema orei Numere perfecte, numere amiabile,  
formule de calcul algebric 
Obiective    

 Repetarea unor noţiuni învăţate în timpul semestrului, ca de exemplu numere 
perfecte şi numere amiabile. 

 Cunoaşterea, aprofundarea formulelor de calcul prescurtat. 
 Recunoaşterea şi aplicarea acestora în exerciţii. 
 Efectuarea de simplificări de fracţii raţionale. 

Desfăşurarea orei 
Verificarea prezenţei, a instrumentelor necesare (cretă, culegeri de exerciţii şi probleme). 
Motto: „Numerele perfecte sunt foarte rare, ca şi oamenii perfecţi.” 
(René Descartes) 
Se repetă următoarele definiţii: 
Def. Se numeşte număr perfect numărul egal cu suma divizorilor lui (fără numărul însuşi). 
Def. Se numesc numere amiabile perechile de numere care au proprietatea că  fiecare număr este 
egal cu suma divizorilor celuilalt număr (fără numărul însuşi). 
Observaţie: Până în prezent se cunosc 360 perechi de numere amiabile. 
Exerciţii:        
         

1. Verificaţi dacă sunt perfecte numerele: 6, 28, 496.  
6=1+2+3;         
28=1+2+4+7+14;        
496=1+2+4+8+16+31+62+124+248.    
 

2. Verificaţi dacă sunt amiabile numerele: (220,284). 
 
 
 
 
 
D220={1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220} 
 D284={1, 2, 4, 71, 142, 284} 
  220=1+2+4+71+142, 
  284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 
Se vor rezolva la tablă o parte din următoarele patru tipuri de exerciţii: 
 
Motto: „Algebra este arta de a calcula a leneşilor.” 
(Albert Einstein) 
 
 
  

496 2 

248 2 

124 2 

62 2 

284 2 

142 2 

71 71 

220 25 

22 2 

11 11 



Descompuneţi în factori următoarele expresii: 

3. x4+x2+
4
1 – 4y4+4yz – z2 = (x2+

2
1 )2 – (2y2 – z)2= ... 

4. 4x4+1 = (2x2+1)2 – 4x2 = ... 
5. 9 – x2+2xy – y2 = 9 – (x – y)2= ... 
6. x4+y4 – 3x2y2 = (x2 – y2) – x2y2 = ... 
7. x4+x2y2+y4 = (x2+y2) – x2y2 = ... 

Restrângeţi sub formă de pătrate: 
8. a(a+1)(a+2)(a+3)+1 = (a2+3a)(a2+3a+2)+1=(a2+3a)2+2(a2+3a)+1= ... 

9. a2+ 2a
1 – 2  

Completaţi: 
10. (2x – )2 =  – 24x +  

11. ( + )2 = 
9
1  +  + 9x2 

12.  – 9 = ( + 3)(2x – ) 
Simplificaţi fracţiile polinomiale: 

13. 
23)xx)(x(x
21)xx)(x(x

22

22

++++
−+++  

14. 
y2x31

xy1214y9x
++

+−+
 

Fişa de lucru 
Numere perfecte, numere amiabile, formule de calcul algebric 

 
 

           
1. Verificaţi dacă sunt perfecte numerele: 6, 28, 496.  
2. Verificaţi dacă sunt amiabile numerele: (220,284). 

 
 
 
Descompuneţi în factori următoarele expresii: 

3. x4+x2+
4
1 – 4y4+4yz – z2  

4. 4x4+1 = (2x2+1)2 – 4x2   
5. 9 – x2+2xy – y2   
6. x4+y4 – 3x2y2   
7. x4+x2y2+y4  

Restrângeţi sub formă de pătrate: 
8. a(a+1)(a+2)(a+3)+1   

9. a2+ 2a
1 – 2  

 
 

Tema pentru acasă 
 De repetat noţiunile: număr perfect, numere amiabile, formule de calcul prescurtat, rapoarte de 

numere reale reprezentate prin litere, simplificări. 
 De scris: exerciţiile nerezolvate din cele de pe tablă:  

ex. 1 – 14 / pag. 69 – 70  (culegere Ioan Dăncilă).  

Completaţi: 

10. (2x – )2 =  – 24x +  

11. ( + )2 = 
9
1

 +  + 9x2 

12.  – 9 = ( + 3)(2x – ) 
Simplificaţi fracţiile polinomiale: 

13. 
23)xx)(x(x
21)xx)(x(x

22

22

++++
−+++

 

14. 
y2x31

xy1214y9x
++

+−+
 

 

Motto: „Algebra este arta de a calcula a leneşilor.”                            (Albert Einstein) 

 

 Motto: „Numerele perfecte sunt foarte rare, ca şi oamenii perfecţi.”  (René Descartes) 

 

 



 
606. BUNE PRACTICI PENTRU EDUCAREA BUNELOR MANIERE 

 
Prof. Cîmpean Cristina Mihaela, 

C.J.R.A.E. Alba/Șc. Gimnazială Nr. 3 Cugir 
 

Bunele maniere reprezintă cea mai elementară cale prin care copiii primesc aprobare și sunt 
acceptați de ceilalți, prin care le arătăm copiilor noștri că ne pasă.  
 Jocurile pot avea multe forme. Copiilor mici le place mai cu seamă jocurile cu muzică și 
cântece. Când învață un cântec nou, mai ales atunci când cântecul se bazează pe o melodie 
cunoscută, îl vor cânta iar și iar – aceasta fiind exact calea prin care doriți să învețe un nou 
comportament. Puteți să jucați acest joc de mai multe ori pe săptămână. Acest joc depășește cu mult 
orice lecție de bune maniere.  
 
Astfel arătăm că ne pasă 
 

Obiectiv. Să le reamintească copiilor mai mici importanța bunelor maniere este și să-i 
încurajeze să găsească noi modalități de a arăta că sunt atenți cu ceilalți. 
 Vârsta. 3-7 ani. 
 Număr de jucători. 2-12. 
 Pregătiri: Niciuna. 
 Reguli:  

1. Așezați jucătorii în cerc. 
2. Spuneți-le că îi veți învăța un cântec de ,,bune maniere”, asemănător cu o melodie pe 

care o cunosc. Cântecul este cântat după melodia din ,,This is the Way Wash Our 
Clothes” (Astfel ne spălăm lucrurile).  

3. Mai departe veți spune: ,,Acest cântec se numește <<Astfel arătăm că ne pasă>>. Vom 
încheia fiecare vers cu ceva prin care să arătăm că avem bune  maniere”. 

4. Primul vers îl cântați voi:  
Astfel ținem ușa, ținem ușa 
Astfel ținem ușa 
Dimineața devreme. (Notați că momentul zilei se poate schimba la fiecare vers, în funcție de 
manierele despre care se cântă.) 

5. Continuați să interpretați cântecul folosind fraze ca: ,,mâncăm cu furculița”, ,,folosim 
șervețelul”, ,,punem mâna la nas când strănutăm”, ,,spunem iartă-mă”, ,,tragem apa la 
baie”, și așa mai departe. 

6. Folosiți mișcări pentru a mima fiecare frază.  
7. Acordați câte un punct fiecărui jucător, de fiecare dată când adaugă singur un nou vers. 
8. Atunci când un jucător adaugă o altă manieră, care nu a mai fost folosită în cântec, 

primește două puncte. 
9. Adăugați la sfârșitul ,,jocului”, după ce ați adunat toate punctele obținute: ,,Vă 

mulțumesc că ați jucat alături de mine. Asta dovedește că aveți bune maniere!” 
Țineți minte că toate noile comportamente au nevoie de întărire sub formă de laudă și 

indicii nonverbale. Aveți grijă să-l răsplătiți permanent pe copil pentru bunele maniere folosite. 
(Shapiro. E. Lawrence, Limbajul secret al copiilor,.,p. 181-182). Am aplicat acest joc la clasele a I-
a, unde am avut ore de Dezvoltare personală. La o clasă, unde copiii erau mai agitați și trebuia să 
duc mereu câte o păpușă pantoșă, concursul a prins foarte bine deoarece puteau să se manifeste în 
voie. Doamna învățătoare a trecut pe acolo, i-am povestit bucuroasă ce facem acolo, a fost încântată 
și avea niște ciocolățele pe care a vrut să le ofere, fiind ultima oră, iar copiii au fost recompensați.  

Jocul l-am aplicat și la consilierea de grup pentru că era un copil care nu saluta, săptămâna 
următoare doamna educatoare mi-a spus că a început să salute. 
 



 
Lipsa de respect nu are ce căuta aici 
 
 Obiectiv: Să-i învețe pe copii importanța respectului față de ceilalți, precum și anumite 
gesturi de politețe.  
 Vârsta: cuprinsă între 5 și 10 ani 
 Numărul de jucători: 3 sau mai mulți 
 Pregătire: Faceți o copie a cărții de joc Lipsa de respect și 20 de copii ale cărții de joc  
Respect. Veți avea nevoie și de un ceas de bucătărie sau un  cronometru..  

  
1. Jucătorii stau în cerc  
2. Acest joc se joacă precum păcălici cu excepția faptului că dați mai departe o carte de joc 

Lipsă de respect. 
3. Adulții programează ceasul de bucătărie să sune peste unu-trei minute, iar jucătorii dau 

mai departe cartea de joc Lipsă de respect. 
4. În cazul în care sună în timp ce un jucător deține cartea de joc Lipsă de respect, atunci 

acesta trebuie să se gândească la o modalitate prin care să-și arate respectul față de 
cineva. De exemplu:  
a) Tăceți în timp ce alții vorbesc. 
b) Așteptați-vă rândul. 
c) Spuneți ,,vă rog” și ,,mulțumesc” 
d) Țineți ușa cuiva care vrea să intre după voi. 

5. În cazul în care jucătorul găsește un mod prin care să-și arate respectul, după ce primește 
cartea de joc Respect, va da altui jucător cartea sa de joc Lipsă de respect. 

6. Este pus din nou ceasul să sune, și atât cartea de joc ,,Respect” cât și cartea de joc ,,Lipsă 
de respect” sunt pasate în cadrul cercului.  

7. Acest lucru continuă, iar de fiecare dată când un jucător primește cartea de joc ,,Lipsă de 
respect” și dă un exemplu în care își arată respectul față de ceilalți, este adăugată în joc o 
nouă carte. 

8. Când toți jucătorii au câte o carte de joc ,,Respect” (de exemplu, există cinci cărți de joc 
,,Respect” și cinci jucători) atunci jocul ia sfârșit, deoarece nu mai există loc pentru 
cartea de joc ,,Lipsă de Respect”. (Shapiro E. Lawrence, Op. Cit., p. 185-186). 

Acest joc l-am jucat tot la clasa a I-a prima dată, dar a fost destul de greu cu clasa înreagă, 
am început să spun ,,dă”, ca toți să mute cartea deodată, am spus ,,stop” după câteva secunde și la 
unele cărticele am scris unele reguli pe spate și le arătam să se uite pe spate pentru a le fi mai ușor, 
apoi l-am aplicat mai mult pe grupe sau când erau mai puțini copii la consiliere. 



 
Scaunul lui DA și scaunul lui NU  
 
 Invitați un grup de copii cu care ați desfășurat în preabil o activitate comună, să ia loc pe 
scaune, în cerc. Două scaune aflate față în față se vor numi ,,scaunul lui DA” și, respectiv, ,,scaunul 
lui NU”. Pe rând toți cei prezenți vor trece pe cele două scaune prin înaintări succesive ,,scaun cu 
scaun” în sensul acelor de ceasornic. Pe măsură ce ajung pe ,,scaunul lui DA”, copiii vor numi o 
calitate pe care a avut-o activitatea respectivă; pe ,,scaunul lui NU” vor numi un neajuns. Fiecare se 
va strădui să nu repete spusele celor de dinaintea sa.  
 Interpretare: Jocul pune în evidență capacitatea copiilor de a evalua faptele, de a-și formula 
în cuvinte părerile iar dacă acestea coincid cu ale semenilor – se stimulează efortul de a găsi 
variante noi de exprimare.  
 Din analiza calităților și neajunsurilor enumerate, precum și din analiza gradului de 
sinceritate cu care au fost dispuși să răspundă copiii – trageți toate concluziile de care aveți nevoie. 
(Popescu, Grosu, Eugenia, Respectaț-i pe copii, Ed. Recif, 1996). 
 
Proiect didactic 
Școala Gimnazială  
Disciplina: Consiliere și orientare. 
Clasa: a IV- a –aVII-a 
Tema: Comportamentul adecvat. Bunele maniere. 
Tipul lecției: Formarea deprinderilor de comportare civilizată. 
Obiective: -      Distingerea calităților unui comportament adecvat în raport cu un comportament 
inadecvat 

-   Explicarea rolului bunelor maniere; 
Metode și procedee: Conversația dirijată,  
Mijloace de învățământ: calculator, proiector, internet. 
Bibliografie:https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+simt
&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
 
Desfășurarea lecției 
1. Moment organizatoric: Pregătirea elevilor pentru oră. 
2. Captarea atenției: Propun de a se comenta citatul:  
“Dacă nu putem fi buni, măcar să încercăm să fim politicoşi.” (N.Steinhardt) 
3. Transmiterea cunoștințelor: Se realizează pe baza vizionării a unor episoade de pe site-ul 
clopoțel.ro a unor episoade din ,,O pastilă de bun simț” și se discută cu elevii pe marginea acestora. 
Se începe cu cele mai importante pentru școală.  

Episodul 1: ,,Maniere în timpul orei”. Episodul 2: ,,Cum ne cerem scuze”. Episodul 3: 
Maniere în timpul dansului”.  Episodul 4: ,,Bătaia cu zăpada”. Episodul 5: ,,Picioare  cu bun simț”. 
Episodul 6: Căscatul de prost gust”. Episodul 7: ,,Maniere pe timp de răceală”. Episodul 10: 
,,Secretele frumuseții”. Episodul 11: ,,Un salut de zile mari”. Episodul 12: ,,Plimbare printre 
gunoaie”. Episodul 13: ,,Tu sau dumneavoastră ”. Episodul 14: ,,Mâini cu bun simț”. Episodul 15: 
,,Lucrul dat cu împrumut”. Episodul 17: Cum să primim și cum să oferim cadouri”. Episodul 19: 
,,Flori, fete și băieți”. 
 

La sfârșitul vizionării episoadelor se realizează activitatea ,,Hârtia mototolită” 
 

Se împarte elevilor foi albe, li se spune să deseneze pe ea o inimă cât foaia după care să scrie 
pe cei pe care îi au ei cei mai dragi. Apoi li se cere să mototolească foaia, la sfârșit să o refacă. Se 
întreabă elevii dacă reușesc să o descrețească așa cum a fost inițial.  
Se vizionează filmulețul power point: ,,Hârtia mototolită”. 
 

https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+simt&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+simt&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


  Conluzie Să reflecteze la filmuleț. După aceea, copiii trebuie să scrie: Ce anume vor să 
îndrepte în comportamentul cu   colegii și să vadă cui trebuie să ceară iertare și pentru ce anume? 
 

În final să se gândească ce vor să se comporte în viitor. Activitate. Propuneri pentru viitor  
• Dacă voi avea o conduită inteligentă, atunci................. 
• Dacă..................., atunci nu voi avea prieteni. 
• Dacă..................., atunci................................ 

 
Bibliografie:  

1. Popescu, Grosu, Eugenia, Respectaț-i pe copii, Ed. Recif, 1996 
2. Shapiro, E., L, (2011) Limbajul secret al copiilor – Cum să-ți înțelegi mai bine 

copilul, Ed. Trei, București.  
3. https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+si

mt&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
4. https://www.youtube.com/watch?v=Cap5Qce-1eY 

 
 

607. PROIECT DIDACTIC-METODA CONSTRUCTIVISMULUI 
 

Prof.ing.Aniței Roxana Daniela 
Liceul Tehnologic Todireni, Loc.Todireni, Jud.Botoșani 

 
Proiect didactic pe baza unuia dintre modelele constructiviste. 

Modelul ABC 
Data: 25.02.2017 
Clasa: a XI-a  
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Todireni 
Profesor : Aniței Roxana Daniela 
Aria curriculară: Tehnologii 
Disciplina: modulul  
Unitatea de învăţare:  MAŞINA SIMPLĂ DE CUSUT  
Detalieri de conţinut: Maşina simplă de cusut. Părţi componente. Rolul lor. Mod de funcţionare 
Competente specifice: 
 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor 
 Selectează maşinile de cusut în funcţie de tipul materiei prime prelucrate şi cusătura 

realizată 
 Explicarea rolului organelor de lucru în formarea cusăturii 
 Remediază defectele ce apar în timpul coaserii 
 Îngrijirea şi curăţirea maşinii de cusut. 

Obiective operaţionale: 
 O.1. să enumere părţile componente ale maşinii simple de cusut. 
 O2- să identifice rolul acestora. 
 O3- să definească etapele pregătirii pentru funcţionare ale maşinii de cusut 
 O4- să execute cusătura de probă. 

 
 
Bibliografie:  
- 
Mihail, Aurora – „Mic atlas de ecologie”, Ed. All Educational, Bucureşti, 2006; 
-Programa şcolară, Biologie clasa a V-a; 

https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+simt&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.ro/search?q=o+pastila+de+bun+simt&oq=o+pastila+de+bun+simt&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60.60205j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=Cap5Qce-1eY


- Pițilă, Tudora, Mihăilescu, Cleopatra, Ghimbaș, Ioana, Științe ale naturii- manual pentru clasa a 
IV-a, Editura Aramis,București, 2006; 
- Uzum, Corina, Strategii pentru eficientizarea învăţării, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu” Arad, 
2009 
 

DETALIERI DE CONŢINUT 
 

Obiective 
operaţiona
le 

Activităţi de învăţare Conţinutul esenţial        Strategii Evaluare 

O.1.  -discuţii referitoare la 
parțile componente ale 
mașinii 
-formularea unor 
opinii personale 
referitoare la 
informaţii provenite 
din observarea mașinii 
simple de cuut 
 

 Etapa de orientare 
- Pentru că acum câteva 
săptămâni ați plantat diferite 
semințe vom studia azi felul în 
care 
 s-au transformat acestea. 
Veți prezenta în fața clasei fișele 
de observație în care ați 
consemnat câteva aspecte privind 
dezvoltarea semințelelor plantate 
de voi (Anexa 1)  
Elevii vor constata că semințele 
au încolțit și prezintă câteva 
frunzulițe 
Se discută şi se compară fişele în 
perechi, apoi frontal. 
În urma observațiilor făcute 
concluzionează că plantele lor nu 
au ajuns decât la un anumit stadiu 
de dezvoltare. 
Pentru a putea afla care sunt 
etapele prin care trece o plantă 
până ajunge la maturitate  elevii 
vor fi împărțiți în trei grupe de 
experți în funcție de plantele pe 
care au ales să le planteze ( grâu, 
fasole și porumb). 

Metode şi 
procedee: 
-conversaţia 
-exerciţiul 
Mijloace de 
învăţământ: 
- planta 
rasărită din 
sămânța 
semanată 
Forma de 
organizare: 
-frontal 

Formularea 
corectă a 
răspunsului 
la întrebări 
 

O.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- identificarea 
informaţiei dintr-o 
sursă folosind 
întrebări ajutătoare; 
 - alcătuirea unor 
enunţuri utilizând 
termeni daţi; 
 

Etapa de achiziţie 
Fiecare grupă va primi câte un 
material în care se prezintă 
etapele ciclului de viața al plantei 
pe care o va studia, pentru ca 
apoi, în urma studiului, și a 
observațiilor făcute asupra plantei 
pe care au semănat-o și au 
îngrijit-o, 
 să le împărtăşească celorlalți 
colegi impresii despre materialul 
studiat. 
Materialele vor cuprinde pe lângă 
informațiile oferite și imagini care 
ilustreaza etapele dezvoltării 

Metode şi 
procedee: 
-expunerea 
-conversaţia 
-exerciţiul 
Mijloace de 
învăţământ: 
- fişe cu texte 
suport 
-fişe de experţi 
 -prezentare pp 
-computer 
-videoproiector 
-tabla 
Forma de 

Formularea 
corectă a 
răspunsului 
la întrebări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
O.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.4 

plantelor 
- În prima fază veţi lectura 
individual materialul şi, dacă 
aveţi nelămuriri sau neînţelegeri, 
le discutăm cu toţii. Apoi, toţi cei 
care au plantat aceleași semințe se 
vor reuni într-o grupă, formându-
se trei grupe de experţi. Vă veţi 
alege câte un purtător de cuvânt. 
Fiecare expert va avea câte o fişă 
cu întrebări (Anexa 2). Se va 
discuta sensul acestor întrebări, 
după care veţi da răspunsuri 
individuale. Apoi, se vor formula 
răspunsuri comune, ale întregii 
grupe. 
Veţi reveni în grupul „casă”, unde 
le veţi prezenta colegilor ceea ce 
aţi studiat. Pentru  a cunoaşte mai 
bine etapelele ciclului de viață al 
plantei studiate de 
colegi, puteţi formula întrebări, 
puteţi repeta ceea ce deja s-a 
spus. 
În urma observaţiilor făcute se 
concluzionează că etapele ciclului 
de viață al plantelor, indiferent de 
care plantă a fost vorba sunt: 
 Încolţirea 
 Creşterea rădăcinilor şi 

tulpinilor 
 Apariţia florilor 
 Apariţia fructelor cu seminţe 
 Veştejirea (moartea plantei) 
     Elevii vor viziona o prezentare 
pps care cuprinde imagini 
ilustrând ciclul de viaţă al 
plantelor 

organizare: 
-frontal 
-pe grupe 

 
 
 
 
 
 
Prezentarea 
corectă a 
materialului 
studiat 

 O.5 - ordonarea logică a 
etapelor ciclului de 
viaţă al unei plante 
 
-ordonarea unor 
fenomene într-o 
succesiune, prin joc 
didactic, decupare și 
lipire 

Etapa de aplicare şi transfer 
În urma a ceea ce aţi discutat şi 
aţi văzut, vă invit, ca pe grupe, să 
realizaţi următoarea sarcină: 
- Lipiţi jetoanele în ordinea 
cronologică a dezvoltării unei 
plante 
( Anexa 3) 
 
 

Metode şi 
procedee: 
-conversaţia 
-exerciţiul 
 
Mijloace de 
învăţământ: 
-fișă de lucru 
Forma de 
organizare: 
-individual 
-frontal 

Recunoaşter
ea corectă a 
răspunsurilor 
Prezentarea 
unor 
caracteristici 
specifice 
fiecărei 
imagini 

  



ANEXA 1 
 
                                                             FIŞĂ DE OBSERVAŢIE 
 

1. DENUMIREA PLANTEI………………………………………………………. 
2. DATA ÎNSĂMÂNŢĂRII………………………………………………………. 
3. MEDIUL ÎN CARE AI ÎNSĂMÂNŢAT : 

-PĂMÂNT 
-APĂ 
-LA RĂCOARE 
-LA CĂLDURĂ 
-LA LUMINĂ 
-LA ÎNTUNERIC 
 

1. ETAPE DE DEZVOLTARE: 
~  PRIMA SAPTAMANA: 
~A DOUA SAPTAMANA: 
~A TREIA SAPTAMANA: 
~A PATRA SAPTAMANA: 
 
CÂTEVA CONCLUZII: 
 
FIŞE DE EXPERT  
 
FIŞA 1  
1. De ce are nevoie sămânța de grâu pentru a încolți? 
2. Ce apare din sămânța de grâu dar nu se vede la suprafața solului? 
3. Ce apare apoi din pământ? 
4. Ce se observă pe tulpina plantei de grâu? 
5. Ce rol au frunzele ?        
6. Când planta ajunge la maturitate,ce se mai poate observa pe tulpină? 
7. Ce se întâmplă cu grâul  la sfârșitul tuturor acestor etape? 
 
FIŞA 2  
1. De ce are nevoie sămânța de porumb pentru a încolți? 
2. Ce apare din sămânță dar nu se vede la suprafața solului? 
3. Ce apare apoi din pământ? 
4. Ce se observă pe tulpina porumbului? 
5. Ce rol au frunzele? 
6. Când planta ajunge la maturitate,ce se mai poate observa pe tulpină? 
7. Ce se întâmplă cu porumbul la sfârșitul tuturor acestor etape? 
 
FIŞA 3  
1. De ce are nevoie sămânța de fasole pentru a încolți? 
2. Ce apare din sămânța de fasole dar nu se vede la suprafața solului? 
3. Ce apare apoi din pământ? 
4. Ce se observă pe tulpina fasolei? 
5. Ce rol au frunzele ? 
6. Când planta ajunge la maturitate,ce se mai poate observa pe tulpină? 
7. Ce se întâmplă cu planta de fasole la sfârșitul tuturor acestor etape? 
  



 
608. PROIECT DIDACTIC LA DISCIPLINA ISTORIE 

 
Prof: Ionescu Carmen 

Seminarul Teologic Ortodox “ Sf. Ioan Gură De Aur” Slobozia 
 
CLASA:  a X-a 
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 
DISCIPLINA: Istorie 
SUBIECTUL: Unirea Principatelor Române din 1859 
TIPUL LECTIEI: dobandire de noi cunoștințe 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: familiarizarea elevilor cu personalitatea marelui domnitor Alexandru 
Ioan Cuza și  cu a  momentului în care s-a înfaptuit Unirea 
COMPETENŢE GENERALE: 

• Recunoaşterea şi utilizarea informaţiilor dintr-o sursă istorică; 
• Selectarea surselor  necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalităţi; 
• Redarea prin cuvinte proprii a conţinutului unui text citit sau al unui mesaj audiat. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
•  C1. Precizarea locurilor unde  a izbucnit Revoluţia de la 1848 ; 
•  C2. Menţionarea principalelor etape ale Revoluției de la 1848, precum şi a cerinţelor 

prevăzute în programele revoluţionare; 
•  C3. Precizarea modalităţilor de înfrângere a revoluţiei ; 
•  C4. Evidenţierea contextului internaţional care a favorizat Unirea de la 1859 ; 
•  C5. Precizarea prevederilor din cadrul Congresului şi Conferinţei de pace de la Paris ; 
•  C6. Menţionarea  dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza; 
•  C7. Prezentarea măsurilor şi reformelor adoptate de Alexandru Ion Cuza în timpul 

domniei, care au stat la baza formării statului modern român. 
      RESURSE - PROCEDURALE: metode și procedee: explicația, conversația, brainstorming, 
exercițiul, studiu de caz, , expunerea, lectura individuală, comparația.  
           FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe perechi MATERIALE:, fișe de lucru cu 
întrebări individuale, pe perechi, imagini cu domnitorul Alexadru Ioan Cuza, cu personalități din 
perioada 1859-1866, in prezentare powerpoint. 
 
FIŞĂ  DE  LUCRU   1 

I. Încercuiţi varianta corectă: 
1. În 1848 în Moldova domnitor era: a.) Gheorghe Bibescu; b.) Mihail Sturza; c.) Al. I. 

Cuza.  
2. Programul “Petiţia Naţională” era programul revoluţionar adoptat în: 

a.) Ţara Românească; b.) Moldova ; c.) Transilvania.  
3. După abdicarea lui Gheorghe Bibescu guvernul provizoriu era condus de: 

a.) Patriarhul României; b.)Mitropolitul Neofit; c.) Nicolae Bălcescu.  
4. Prevederea “Prinţ străin dintr-o familie domnitoare” pentru conducerea Principatelor 

Române  era cuprinsă în: 
a.) Congres; b.) Adunările ad-hoc; c.)Conferinţă. 

II. Completaţi spaţiile libere: 
1. Revoluţia din Ţara Românească a fost înfrântă prin intervenţia statelor 

............................... 
2. Locul unde s-a desfăşurat revoluţia din Transilvania s-a 

numit.............................................. 
III. Specificaţi: 

1. Două cerinţe din programul revoluţionar din Transilvania; 
2. Două măsuri luate de guvernul provizoriu în Ţara Românească; 



3. O prevedere din cadrul Congresului de pace de la Paris; 
4. Instituţiile comune potrivit Conferinţei de pace de la Paris.       

 
FIŞĂ DE LUCRU  2 

1. Completaţi rebusul: 
a.) A condus revoluţia din Transilvania 
b.) Tara în care s-a petrecut prima alegere ca domn a lui Cuza  
c.) Oraşul românesc în care a izbucnit prima dată Revoluţia de la 1848  
d.) A condus primul guvern unic; 
e.) A fost una dintre reformele importante ale lui Cuza în domeniul religios   
f.) Votul prevăzut de legea electorală a lui Cuza; 
g.) Reformele cele mai importante au fost realizate de Al. I. Cuza şi de guvernul condus de 

..... 
Pe coloana A – B  veţi descoperi personalitatea marcantă din istoria românilor care a contribuit la 
formarea statului român modern. 
                           A 

 
B.   Realizaţi propoziţii cu conţinut istoric cu următoarele cuvinte: Dubla alegere, 

unificare, lovitură de stat, Monstruoasa coaliţie.      
 
  

            
         
      

        
            
         
            



 
609. APPRENONS À AIMER LA NATURE ! 

 
Prof. Murea Ioana 

Colegiul Economic “ Dimitrie Cantemir” Suceava 
Matière : La langue française 
Classe: X ème, L2 
Année d’étude: VI-e 
Unité didactique 7 : Vivre en écolos 
Sujet de la leçon : Apprenons à aimer la nature ! 
Manuel choisi : Limba franceză L2, Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu, 
ed.Corint 2005 
Type de leçon: Leçon d’exploitation de nouvelles connaissances sur l’environnement 
Lieu du déroulement : la salle de classe 
Durée: 50 minutes 
 
Compétences générales: 
- la réception des messages oraux ou écrits dans de différentes situations de communication 
- la production des messages oraux ou écrits adéquats à certains contextes 
- la réalisation des interactions dans la communication orale ou écrites 
- le transfer et la médiation des messages oraux ou écrits dans des situations variées de 
communication 
 
Compétences spécifiques: 
-  l’identification du sens global d’un message 
- la sélection des informations pour réaliser une tâche de travail 
- communiquer d'une manière interactive pour échanger des informations 
 - l’adaptation du message à la situation de communication 
 
Objectifs opérationnels: à la fin des activités didactiques, les élèves seront capables de : 
- extraire l’essentiel d’un texte 
- illustrer la compréhension du texte par la traduction sélective, le questionnaire, communication 
orale/écrite 
- découvrir et comprendre le rôle de la nature pour nous tous 
- identifier les facteurs, les causes et les solutions pour protéger le milieu environnant la chanson 
intitulée Aux arbres citoyens,  interprétée par Yannick Noah. 
- illustrer la compréhension d’un document vidéo par les réponses aux questions. 
- exploiter convenablement les éléments de culture-civilisation 
 
Stratégies didactiques: 
a) Ressources méthodologiques (méthodes et procédés): la conversation, l’explication, la lecture, la 
traduction, l’apprentissage par la découverte, l’exercice. 
b) Ressources matérielles: affiches, des fiches de travail,CD (chanson), le manuel, le tableau noir, 
l’ordinateur, un document vidéo. 
c) Formes d’organisation: collective, individuelle, par groupe. 
 
Bibliographie:  
- Groza, Doina, Belabed, Gina, Dobre, Claudia, Ionescu, Diana, Limba franceza, Manual clasa a X-
a, L2, Ed. Corint, Bucuresti, 2005. 
- Roman, Dorina, La didactique du français langue étrangère, Ed. Umbria, Baia Mare, 1994 
- le journal français ’’ DirectMontpellier’’, no 839, le 12 janvier 2010 
- www.tv5.org 



ScÉnario didactique 
 
Les étapes de la 
leçon  

L’activité du professeur L’activité des 
élèves 

Indications 
méthodologiques 

1. La mise en 
train : salut, 
présence 
 
 

Conversation introductive. 
 

Les élèves 
répondent au salut 
en écoutant 
attentivement les 
questions du 
professeur 

- la conversation 
 

2. La vérification 
des connaissances 
antérieures et du 
devoir 
 
 

- Le professeur vérifie le 
devoir : la présentation de 
quelques affiches réalisées 
par les élèves. 
Le professeur corrige les 
devoirs. 
 
 
Le professeur demande aux 
élèves de traduire quelques 
phrases et d’extraire  
l’essentiel des opinions sur 
la nature qui introduisent  
l’unité 7 : Vivre en écolos. 

- Les élèves 
présentent leurs 
affiches devant la 
classe. 
 - Les élèves 
corigeront leurs  
devoirs. 
 
- Ils présentent le 
résumé de ces 
opinions. 
 

- les affiches 
- travail collectif 
- la conversation 
 
 
 
 
 
- le texte du livre 
 
 
 

3. L’annonce du 
contenu et des 
objectifs  
 

Le professeur annonce le 
sujet de la nouvelle leçon : 
Découvrir l’environnement 
( les causes de la pollution, 
les solutions possibles, les 
facteurs y impliqués) 
 Il écrit le titre au tableau 
noir. 

Les élèves écrivent 
dans leurs cahiers 
le titre de la leçon. 
 

- la conversation 
- le tableau noir 
- les cahiers des élèves 

4. L’acquisition 
des nouvelles 
connaissances  

Le professeur propose un 
document vidéo sur la 
pollution en Mexique. 
 
Le professeur donne aux 
élèves la transcription du 
film et une fiche avec 
quelques questions sur ce 
reportage. 
On regarde 2 fois ce film et 
ensuite on donne des 
réponses.  
Il corrige les réponses des 
élèves. 

Les élèves suivent 
attentivement le 
reportage. 
 
 
 
Les élèves 
répondent aux 
questions. 

- le document vidéo 
- les cahiers des 
apprenants 
 
 
-la transcription du 
document 
- une fiche avec des 
questions sur le 
reportage. 
 
 

 
5. Fixation des 
connaissances par  
l’exploitation 
didactique d’une 
chanson 

Le professeur offre aux 
élèves l’occasion 
d’analyser la chanson 
intitulée Aux arbres 
citoyens,  interprétée par 
Yannick Noah. 

 
Les élèves 
visualisent le clip 
une fois. 
 
 

 
- la conversation 
- l’approche d’une 
chanson 
 
 



Le clip parle de 
l’environnement et de son 
importance. 
 
Le professeur forme des 
groupes de 6 élèves. Il leur 
donne une fiche avec les 
paroles de la chanson et 
aussi  une fiche de travail 
pour analyser la chanson. 
 
1. Repérez les mots liés à 
l’environnement dans les 
paroles de la chanson. 
      
 2. a. Décrivez les 
personnages du clip et leur 
sentiment.  
    b. Expliquez quels 
problèmes les enfants 
rencontrent.  
  
3. Faites un tableau de 
trois colonnes 
(personnages, lieux, 
problèmes) et remplissez-
le.  
 
4. À l’aide des images du 
clip, repérez les facteurs 
qui provoquent les 
problèmes de       
l’environnement. 
 
5. a. Que représentent les 
enfants et les personnes en 
costumes ? 
    b. Selon vous, pourquoi 
a-t-on choisi des enfants ?  
    c. Où les enfants sont-ils 
allés ? Pourquoi ?  
    d. Que se passe-t-il à la 
fin du clip ?  
    e. Que représentent les 
points rouges ? Pourquoi 
disparaissent-ils ? 
     
6. a. Quel est le message 
délivré dans le clip ? 
    b. Dans les images du 
clip, on propose quelques 
solutions pour participer à 

 
 
 
 
 
 
Les élèves 
regardent le clip 
pour la II- e fois et 
puis ils travaillent 
en équipe sur la 
fiche de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves 
répondent aux 
questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- le CD audio-vidéo 
avec la variante sous-
titrée de la chanson 
 
 
- travail par groupes 
- la fiche avec les 
paroles de la chanson 
- une fiche de travail  
 
 
-l’ordinateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- travail par groupes 
-  fiche de travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



l’amélioration ou à la 
sauvegarde de 
l’environnement. Quelles 
sont ces solutions ? 
    c. Expliquez le titre de la 
chanson « Aux arbres 
citoyens » en une ou deux 
phrases. 
 
Le professeur corrige les 
réponses des élèves. 

 
 
 
 
 
 
Les élèves 
regardent le clip 
pour la III- e fois 
pour vérifier les 
réponses. 

 
 
- travail par groupes 
-  fiche de travail  
 

6. L’évaluation du 
degré de maîtriser 
les informations 
apprises 
 
 
 
 
 

 L’enseignant propose aux 
apprenants un journal 
français authentique 
’’DirectMontpellier’’où  ils 
doivent  reconnaître 
quelques termes du champ 
lexical ’’nature’’ dans l’ 
article de presse ayant le 
titre ’’ Total veut enfouir 
du CO2’’, page 11. 

 Les élèves 
trouvent dans 
l’article de presse 
les termes qui 
concernent la 
nature : réduire, le 
réchauffement 
climatique, limiter, 
oxygène pur. 

- le journal 
’’DirectMontpellier’’, 
no 839, le 12 janvier 
2010. 
 
 
 
 

7. Le devoir 
 

Répondez à la question 
suivante : L’éducation 
écologique, est- elle 
nécessaire à l’école ? 

  -indications pour le 
devoir 

 
  



 
610. “ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS  THROUGH 

FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION” 
PROGRAMUL ERASMUS + 

PARTENERIATE STRATEGICE (ACTIUNEA CHEIE 2) 
(ACEAFNE) 

2015-2017 
 

 Prof. Zepişi Simona 
 Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte 

 
Material realizat de profesor Zepişi Simona- coordonatorul proiectului la nivelul 
parteneriatului 
       Protecţia mediului este o prioritate a lumii contemporane, regăsită în Strategia de la 
Lisabona şi apoi continuată în Strategia UE 2020  prin  EU Environment Action Programme to 
2020. În concordanţă cu politicile educaţionale UE, prin Programul Erasmus+,  opt şcoli din 
România, Suedia, Anglia, Italia, Polonia, Portugalia, Cehia și Lituania, şi-au unit forţele pentru a 
contribui în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic (Acţiunea Cheie 2) “ACTIVE 
CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS  THROUGH FORMAL AND 
NON-FORMAL EDUCATION”, la diminuarea problemelor de mediu existente la nivel mondial. 
Proiectul a fost coordonat la nivelul parteneriatului de COLEGIUL NAȚIONAL “IENĂCHIŢĂ 
VĂCĂRESCU” din Târgoviște. 
    Scopul acestui proiect a fost de a dezvolta prin cooperare multinaţională (schimb de bune 
practici, aplicarea unor practici inovatoare bazate pe învăţare colaborativă, gândire critică, utilizare 
strategică a TIC) instrumente/metodologii care să faciliteze predarea/învăţarea în contextul 
educaţiei pentru dezvoltare durabilă, în special pentru mediu. 
      Obiectivele noastre au fost: 
1) Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor de lucru în cadrul formal/non-formal  
pentru 115 profesori din cele 8 ţări partenere în domeniul ecologiei, cu scopul formării unei 
atitudini responsabile faţă de mediu în comunităţile educaţionale şi locale din care provin  
2) Dezvoltarea competenţelor a 375 de elevi  din cele 8 ţări în a identifica nevoi şi probleme de 
mediu în comunităţile din care fac parte şi de a iniţia, implementa proiecte cu scopul îmbunatăţirii 
calităţii mediului 
3) Dezvoltarea capacitaţii celor 8 şcoli de a dezvolta un comportament ecocivic în rândul elevilor, 
prin colaborare cu comunitatea şi prin schimb de bune practici si practici inovatoare. 
        Proiectul s-a adresat celor 17 obiective globale pentru dezvoltare sustenabilă stabilite de 
UNESCO la 25.09.2016 (http://en.unesco.org/sdgs), cu precădere asupra  a   şase  dintre ele: Clean 
water and sanitation, Renewable Energy, Life below water, Life on land, Responsible consumption, 
Climate action,  stabilite în urma brainstorming-ului din Portugalia în funcţie de necesităţile ţărilor 
partenere. 
         În acest context, 24 de profesori din cadrul şcolii noastre au  elaborat  şi implementat 38 de 
proiecte de activităţi formale integrate în curriculum la diverse discipline, 39 activităţi non-formale, 
având 2384 de participanţi. 
         Pe parcursul celor doi ani de proiect au avut loc întâlniri profesori/elevi/reprezentanți ai 
Autorităţii de Protecţie a Mediului Dâmboviţa, Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de 
Inginerie a Mediului, conferinţe şi expoziţii ale elevilor, excursii tematice, campanii de reciclare, 
campanii stradale şi alte activităţi menite să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului; au fost 
elaborate şi implementate de către elevi două subproiecte: “Electromagnetic pollution and its effect 
on people”, “Indoor pollution- an unseen enemy!”.  
       Au fost realizate două produse intelectuale: 
IO1.  Teacher Training Curriculum on Environmental Issues - A TEACHING GUIDELINE FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION 

http://en.unesco.org/sdgs


   Proiectat de către profesori, această publicație servește ca un ghid pentru profesori pentru a-i  
ajuta să înțeleagă importanța educației pentru dezvoltarea durabilă . Scopul acestui produs este de a 
oferi idei și metode prin  care educația pentru dezvoltare durabilă poate fi integrată în curriculum 
simplu și ușor. Educația pentru dezvoltare durabilă (ESD) este o zonă extinsă și pentru a realiza un 
proiect de gestionat, școlile partenere au decis să se concentreze pe doar şase ţinte din cele 17  ţinte 
globale ale Națiunilor Unite privind noua agendă de dezvoltare durabilă, publicată în septembrie 
2015.  
           Acest produs, care conține 59 de pagini, are ca punct de plecare trainingul din Anglia - 
Towards a Sustainable Society. A fost creat de şcolile din Suedia şi  Anglia şi îmbogăţit cu 
experienţa şi particularităţile locale ale celor opt şcoli.    Publicația începe cu o scurtă istorie pentru 
o dezvoltare durabilă , definirea acesteia și necesitatea unei societăți durabile. Se discută, de 
asemenea, importanța punerii în aplicare a educației pentru dezvoltarea durabilă în programa 
școlară și rolul școlilor în procesul de predare a dezvoltării durabile. Aceasta evidențiază câteva 
aspecte-cheie de durabilitate și oferă idei cum să devină educația pentru durabilitate o parte a 
învățăturii de zi cu zi, fără a face cadrele didactice să lucreze în plus. Se încheie cu exemple practice 
atât formale, cât și non-formale, care au fost experimentate peste subiecți în diferite niveluri ale 
sistemului școlilor din cele opt țări diferite, în cadrul proiectului.  
IO2.  A Methodological Guide for Formal/Non-formal Ecological Education and Environmental 
Projects 
        Acest produs aduce împreună toate achiziţiile partenerilor acumulate anterior proiectului şi 
îmbogăţite pe parcursul proiectului sau dobândite pe parcursul activităţilor proiectului.  
        Ghidul include: - practici de lucru cu elevii: exemple de activități de învățare integrate în 
curriculum la diferite discipline (fizică, chimie, biologie, limbi străine, TIC, geografie, desen, limbă 
maternă), exemple de activități non-formale, practici inovatoare: experiențe de învățare, metode 
inovatoare, strategii de activare, metode de învățare activă, proiecte de mediu elaborate și 
implementate de către elevi cu sprijinul profesorilor, proiecte de activități formale / non-formale, 
elaborate şi implementate de fiecare țară la propriul nivel școlar. 
        Aceste instrumente / resurse realizate prin colaborare, schimbul / finalizarea ideilor, va 
asigura succesul instituțiilor partenere  în abordarea educației pentru învățare şi dezvoltarea 
durabilă. Aceste produse intelectuale pot fi vizualizate pe site-ul proiectului 
http://aceafne.ienachita.com/project-2/intellectual-outputs/. 
      Impactul a fost unul pozitiv atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul  profesorilor, şcolii şi  
comunităţii, concretizat în schimbarea atitudinii faţă de mediu, formarea şi dezvoltarea unui 
comportament ecologic la elevi, dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor de lucru ale profesorilor 
în domeniul educaţiei pentru mediu , dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză, de  
utilizare a instrumentelor  IT, creşterea capacităţii instituţionale în abordarea educaţiei pentru 
dezvoltare durabilă, dezvoltarea unor relaţii de colaborare inter-instituţionale, completarea triadei 
şcoală-comunitate-părinţi prin atragerea părinţilor la activităţi,  stimularea dorinţei elevilor de a 
continua să înveţe, prevenind riscul de părăsire timpurie a  şcolii.  
      Considerăm că această colaborare multinatională a dezvoltat capacitatea  institutuţională a 
celor opt  şcoli partenere, prin sporirea calităţii formării profesorilor în domeniul ecologic şi 
dezvoltarea unei strategii de educaţie ecologică de calitate şi durabilă la nivelul fiecărei instituţii. 
       Elevi, profesori, părinţi, orice membru al comunităţii interesat de educaţia pentru mediu, 
pentru o dezvoltare sustenabilă, poate găsi informaţii utile pe site-ul proiectului  
aceafne.ienachita.com, care are până la acest moment  peste 29500 de vizitatori. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care 
le conţine. 
 
  

http://aceafne.ienachita.com/project-2/intellectual-outputs/


 
611. ABSENTEISMUL ÎNTRE ASUMARE ŞI RĂSPUNDERE 

 
prof. Tomiţă Lizeta 

Liceul Teoretic, Azuga, Prahova 
 
ȘCOALA ORGANIZATOARE, 
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL  AZUGA 
 
 

 

 
 
COLABORATORI: Primăria Azuga, Poliția locală Azuga 
 
 
COORDONATOR: 
prof. Tomiță Lizeta 
 
 
PROBLEMA : 
Absenteismul crescut in rândul elevilor 
 
DURATA: an școlar 2016-2017 
 
ARGUMENT: 
Într-o societate lipsită de valori, de motivație și modelele responsabile, ne simțim obligați să ne 
raportăm din ce în ce mai mult la educație pentru a salva și ameliora starea tinerilor pe care îi 
formăm. Încercăm să le arătăm un alt mod de viață, alte atitudini, alte caractere, de ce nu, ideea că 
școala este locul în care poți deveni OM. Credem că ei vor schimba mersul lumii în bine și vrem să-
I pregătim pentru a fi demni, împliniți și încrezători în idealurile proprii. 
 
SCOPUL: 
Diminutivarea ratei absenteismului în rândul elevilor 
 
OBIECTIV GENERAL: 
Înbunătățirea frecvenței școlare la nivel liceal în anul școlar 2016-2017. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
-  intensificarea întâlnirilor cu părinții (de 2 ori pe lună)  
-  stimularea frecvenței școlare prin activități transdisciplinare (ore de recuperare a materiei)  
-  recuperarea a 50 de elevi în anul școlar 2016-2017  



- realizarea unei baze de date prin care părinții sunt înștiințați în legătură cu frecvența copiilor la 
cursuri  
- dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare  
 
GRUP ȚINTĂ: 
- elevii expuși riscului de abandon școlar, părinții acestor elevi, cadrele didactice / personalul 
implicat în prevenirea acestui fenomen. 
RESURSE: 
resurse umane: - elevi, părinți, profesori 
resurse materiale: - laptop, coli si instrumente de scris, săli de clasă 
 
ACTIVITĂȚI: 
 
O.1: intensificarea întâlnirilor cu părinții 
A.1.1 – realizarea graficului întâlnirilor cu părinții 
A.1.2 – măsuri de informare a părinților cu privire la program 
A.1.3 – desfășurarea activitaților cu părinții, în vederea reabilitării școlare si sociale a elevilor 
expuși riscului absenteismului 
  a) module pentru îmbunătățirea abilitaților sociale pentru elevi si părinți. 
  b) comunicarea și medierea conflictelor 
  c) consiliere și orientare psihopedagogică 
În cadrul activităților de consiliere, comunicare și medierea conflictelor cu elevii, pot interveni 
asistenții educaționali care vor implica și părinții pentru o mai bună conștientizare a părinților 
asupra rolului pe care îl are educația în creșterea copilului, dar și pentru o mai bună comunicare. 
 
O.2: stimularea frecvenței școlare prin activități transdisciplinare (ore de recuperare a materiei) 
A.2.1 – realizarea și punerea în practică a graficului întâlnirilor de lucru cu elevii (săptămânal) 
A.2.2 – selectarea conținuturilor fundamentale care urmează a fi însușite de către elevi; elaborarea 
fișelor de curs; 
- module specifice pentru elevi: 
 a) activități remediale la limba română 
 b) activități remediale la matematică 
 c) comunicarea într-o limbă straină 
 
O.3 – recuperarea a 50 de elevi în anul școlar 2016-2017; 
 A.3.1 – consiliere educativă transdisciplinară; 
 A.3.2 – elaborarea instrumentelor de lucru ale activităților educaționale; 
 A.3.3 – desfășurarea activităților cu elevii; 
 
O.4 – realizarea unei baze de date prin care părinții sunt înștiințați în legatură cu frecvența copiilor 
la cursuri; 
 A.4.1 – constituirea unei echipe restrânse de elevi pentru întocmirea unei baze de date 
online; 
 A.4.2 – monitorizarea absențelor și a frecvenței elevilor la activitățile remediale; 
 A.4.3 – reactualizarea săptămânală a bazei de date pe baza desfășurării activităților 
  O.5 – dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare 
 A.5.1 – desfășurarea activităților de îmbunătățire a abilităților sociale ale elevilor  
 A.5.2 – planificarea intervenției asistenților educaționali 
 A.5.3 – desfășurarea activităților cu elevii 
  - Cine sunt eu? 
  - Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalți. 
 



REZULTATE AȘTEPTATE: 
-  reducerea numărului de elevi care nu frecventează cursurile;  
-  creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară;  
-  implicarea elevilor în asumarea unor responsabilități;  
-  aplanarea unor conflicte între familie și școală;  
-  un program atractiv, adaptat nevoilor elevilor;  
- elevi mai bine pregătiți la limba română, matematică, cu abilități de comunicare într-o limbă 
străină;  
- creșterea motivației în rândul elevilor și creșterea performanțelor școlare;  
- elevi mai comunicativi și mai bine integrați în mediul școlar și familial, cu o prezență 
îmbunătățită;  
 
DURABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA: 
Proiectul “Un catalog fără absente” va putea continua și după încheierea finanțării în următoarele 
condiții:  
-  se vor folosi o parte dintre resursele materiale – mijloace fixe (imprimantă);  
-  cadrele didactice și consilierul educativ implicați în desfășurarea activităților vor face muncă de 
voluntariat;  
-  se va continua parteneriatul cu autoritățile locale;  
- școala va asigura celelalte resurse necesare (consumabile);  
 
CHESTIONAR 
1. Care sunt motivele principale din cauza cărora acumulezi absențe nemotivate? (răspunsuri scurte)  
 2. De obicei lipsești de la anumite ore sau de la toate orele din zi?  
 3. Unde îți petreci timpul “liber“ creat?  
 4. Se întâmplă să absentezi de la aceleași ore? Dacă da, de ce?  
 5. Menționează un risc pe care ți-l asumi când absentezi nemotivat?  
 6. Cum justifici absentele în fața părinților? Care este reacția lor?  
 7. Consideri că atitudinea pe care o ai față de școală te face mai popular în grupul de prieteni?  
 8. Te-ai gândit să-ți faci prieteni dintre elevii care nu chiulesc niciodată? (aproape niciodată)  
 
  



612. PETRECERE DE HALLOWEEN…! (PREZENTARE POWERPOINT) 
 

Borugă Ionela 
Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 

 

 

 



 

 



 
PROIECTUL MONDIAL ECO- ŞCOALA 

 
Munteanu Laura Roxana 

Colegiul Naţional „Cuza Vodă”,  Huşi, Vaslui 

 

 



 



 
613. PROIECT DIDACTIC : METODE DE SEPARARE ALE COMPONENTELOR DIN AMESTECURI 

 
Prof.Ciobotaru Daniela 

Şcoala Profesională”Ionel Teodoreanu”,Victoria, Iași 
 
Disciplina:Chimie  
Clasa aVII-a 
Tema: Metode de separare ale componentelor din amestecuri 
Tipul lecţiei: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor 
Scopul lecţiei: sistematizarea cunoştinţelor teoretice și formarea abilităţilor practice  
Competenţe specifice: 
    1.1 Diferenţierea substanţelor pure de amestecuri de substanţe; 
 2.1 Utilizarea ustensilelor de laborator si tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile amestecurilor; 
 3.2 Identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura lui; 
 4.1 Transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale chimiei; 
 5.1 Aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie.  
Obiective operaţionale:  
 O1- să diferenţieze între substanţa pură şi amestec; 
 O2- să clasifice amestecurile; 
 O3- să selecteze cele mai bune metode pentru separarea componentelor din diferite amestecuri; 
 O4- să utilizeze cunoştinţele teoretice și deprinderile practice în efectuarea unor experimente;  
    O5- să analizeze rezultatele obţinute în urma efectuării experimentelor.  
Resurse  procedurale: conversaţia, explicaţia  
Metode didactice: experimentul, ciorchinele, diagrama K-W-L 
Resurse materiale: calculator conectat la internet, videoproiector, resurse OER si Web, ustensile de laborator  
Forme de activitate: pe grupe, frontal 
Locul  de desfăsurare: laboratorul de TIC 
  
 
  



                                                                                           Desfășurarea lecției 
Etapele lectiei Activitatea profesorului     Activitatea elevilor Forma de 

activitate 
Resurse OER 
Resurse Web 

            
Evaluare 

 1.Moment 
organizatoric 

-verifică prezenţa; 
-pregăteşte materialele 
pentru lecţie 

    -comunică absenţii; 
    -formează grupele 

   

2.Anunţarea 
temei 

-notează pe tablă titlul 
lecţiei  

  - notează pe caietul de 
clasă 

   

3.Anunţarea 
obiectivelor    

-enumeră obiectivele     

4.Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 

-explică importanţa 
studierii  amestecurilor 
-explică elevilor că pe 
parcursul lecţiei vor 
completa diagrama K-W-L  
(Knou-Wonder-Learn) din 
fişa de lucru 
 

 -caută informaţii despre  
amestecuri pe         
www.en.wikipedia.org 
şi  www.yenka.com 
-completează rubricile                         
K-W 

-pe grupe 
 
 
 
  
 

                  
www.en.wikipedia.org 
                    
www.yenka.com 

              

                       
-observare            
sistematică 

5.Conducerea 
învățării 
 

-recomandă să se vizioneze 
materialul din prezi 
-adresează întrebări 
-notează pe mijlocul tablei 
cuvântul amestec 
-recomandă elevilor ca 
fiecare grupă să scrie în 
jurul cuvântului cheie 
noțiuni  importante 
-evaluează corectitudinea 
ideilor 
 -propune activitatea 
experimentală referitoare la 
metodele de separare ale 
componentelor din 

-vizionează materialul 
-răspund întrebărilor 
profesorului,dar si 
adresează întrebări 
-colaborează pentru 
alegerea ideilor 
-stabilesc legături între 
idei 
-notează pe caiet schiţa 
rezultată “ciorchinele” 
 
 - fiecare grupă va 
efectua practic, unul 
dintre  experimente   
-completează fişa de 

-frontal 
 
 
 
-pe grupe 
 
 
 
 
 
 
-pe grupe 
 
 
 

                  
http://prezi.com/que9l_e
oxf--    /amestecuri/ 

          
 
       www.yenka.com 
 

        

-observare 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-observare 
sistematică 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.yenka.com/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.yenka.com/
http://prezi.com/que9l_eoxf--%20%20%20%20/amestecuri/
http://prezi.com/que9l_eoxf--%20%20%20%20/amestecuri/
http://www.yenka.com/


amestecuri activitate experimentală 
 

-frontal 

6.Tema pentru 
acasă 

-cere să se completeze 
rubrica Learn  

 -prezintă constatările în 
manieră proprie 

    

7.Evaluarea 
scrisă on-line 

-propune rezolvarea 
testului 

-rezolvă testul -frontal www.proprofs.com/quiz
-
school/user.php?login=d
aniela69&view=userqui
zzes 

 
 

-evaluare 
scrisă 

                                                                     
 
                                                                        FIȘĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ 

Metoda de  
separare 

Descrierea modului de lucru Aparatura Observaţii 
Aplicații în practică 

1.Decantarea   Puneţi într-un  pahar apă  cu nisip. Amestecaţi cu o 
bagheta. Lăsaţi în repaus amestecul câteva minute . 
Separaţi nisipul de apă. 

 

 

2.Filtrarea   Într-un pahar Berzelius puneţi apa și praf de 
cretă.Confecţionaţi o hârtie de filtru după modelul dat. 
Separaţi praful de cretă de apă.  

 

 

 

http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=daniela69&view=userquizzes
http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=daniela69&view=userquizzes
http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=daniela69&view=userquizzes
http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=daniela69&view=userquizzes
http://www.proprofs.com/quiz-school/user.php?login=daniela69&view=userquizzes


3.Cristalizarea  Într-o capsulă de porţelan puneţi apă şi sare de 
bucătărie. Incălziţi capsula la flacăra spirtierei până la 
evaporarea completă a sării.  

 

4.Distilarea După figura următoare descrieţi modul de lucru  

 

  

                                                                                      
                                                                      
 Un exemplu de fișă Knou-Wonder-Learn 

                            Ştiu (Knou)                     Vreau să ştiu(Wonder)            Am învăţat(Learn) 
-să definesc amestecul;  
-să fac diferenţa între substanţa pură și amestec; 
-să clasific amestecurile în funcţie de compoziţie; 
-să identific metodele de separare ale componentelor; 
-să găsesc informaţii folosind site-uri specializate.   

- Ce conţin diferite  amestecuri din viaţa 
cotidiană?   
- Componentele din unele amestecuri din 
viaţa cotidiană mi-ar putea pune sănătatea în 
pericol?  
-Pot folosi unele amestecuri în gospodărie? 
   

 

 
 Bibliografie:  
- Gheorghiu Cornelia, Chimie-manual de clasa aVII-a, Ed.All, București, 2001,pag.36 
- Fătu Sanda, Stroie Felicia, Chimie-manual de clasa aVII-a, Ed.Corint, București, 2000, pag.16 
- www.prezi.com 
- www.proprofs.com 
- http://www.yenka.com 
- http://www.en.wikipedia.org 
 
  

http://www.prezi.com/
http://www.proprofs.com/
http://www.yenka.com/
http://www.en.wikipedia.org/


 
614. CERCUL DE APICULTURA DE LA COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR 

HUSI,UN MODEL DE BUNA PRACTICA 
 

Profesor Prepelita Simona 
Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși 

 
Fundaţia World Vision România a lansat la Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși, 

campania Mândru să fiu fermier, care face parte din programul naţional Liceele agricole – Hub-
uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii. 

Mândru să fiu fermier este o campanie de informare dedicată educației agricole, campanie 
ce a reunit într-un singur loc informațiile destinate tinerilor care intenționează să devină fermieri sau 
să se formeze într-o meserie din domeniul agricol. Campania a cuprins 8 licee agricole din 
localitățile Miroslava, Huși, Brănești, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer. 

Lansarea campaniei a marcat un an de experiență practică pentru 19 tineri de la Colegiul 
Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși, care au devenit apicultori în 2017. Ei au participat la un cerc de 
apicultură care a inclus zece sesiuni teoretice și un stagiu de practică de două săptămâni la ferma 
apicolă Solești, județul Vaslui. La absolvirea stagiului, cei 19 elevi au primit din partea fundației 
World Vision România câte 4 stupi complet echipați pe care i-au instalat în curtea casei și de care se 
ocupă singuri sau cu ajutorul familiei. 

Cristinel Bodescu, administratorul fermei apicole de la Solești, care le-a oferit celor 19 tineri 
apicultori de la liceul din Huși stagiul de practică de 2 săptămâni, a povestit despre experiența sa de 
apicultor, relatând cum a ajuns în câțiva ani de la un roi de albine la peste 400 de stupi. El i-a 
încurajat pe copii să continue drumul pe care au pornit și să învețe de la albine despre hărnicie și 
răbdare pentru a reuși să aibă propria lor afacere. 

Programul Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii este 
implementat de un consorţiu de organizaţii format din Fundaţia World Vision România, Junior 
Achievement România (JAR), Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul 
pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din România (CEED) și Centrul Român pentru Politici 
Europene (CRPE), în parteneriat cu Romanian-American Foundation. Obiectivul general al 
programului este sprijinirea liceelor agricole pentru ca acestea să poată oferi programe educaţionale 
relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și 
întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, cu accent pe învăţarea practică și în strânsă cooperare 
cu comunitatea locală. 
 
 
  



615. PROIECTELE ERASMUS +, OPORTUNITĂȚI ÎN DEZVOLTAREA CARIEREI 
 

Prof. dr. Ana-Maria Udrescu 
Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea, Vâlcea 

 
Erasmus+ este programul Comisiei Europene în domeniile educației, formării, tineretului și 

sportului pentru perioada 2014-2020. La nivel european aceste proiecte creează „punți” de legătură 
între parteneri din mai multe țări,  scopul  lor fiind acela de „a crește cooperarea internațională prin 
dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul 
proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal 
al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul 
care cade în special pe dezvoltare organizațională”. 

Din anul școlar 2015-2016, la Colegiul Energetic din 
Râmnicu Vâlcea se desfășoară parteneriatul strategic 
(Acțiunea Cheie 2) ”Learningplatform: Young 
peopleEntrepreneurialskilldevelopmentpossibilities”/ 
”Platformă de învățare: Posibilități de îmbunătățire a 
competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor” 
(Număr de referință: 2015-1-LV01-KA219-013417_3), 
alături de școli din Letonia, Turcia, Spania și Croația, care va 
continua până în anul 2018, fiind coordonat de prof. Codruța 
Elena Țenea. 
 
Din septembrie 2016, Colegiul Energetic derulează trei noi proiecte Erasmus+: 

1. Presentpour le Futur: proteger un espacenaturel dans nosregionstouristiques”/ 
„Prezent” pentru viitor: protejarea unui spațiu natural în regiunile noastre turistice 
(2016-2018), Număr de referință: 2016-1FR01-KA219-024036_3, alături de școli din 
Franța – coordonator, Germania, Turcia, Polonia. – parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) 
– coordonator, prof. Ana Maria Udrescu; 

2. ”In A Far Away Land: RefugeeChildren”/ ”Undeva departe: Copiii refugiați” (2016-
2018), Număr de referință 2016-1-TR01-KA219-033904_2 alături de școli din Turcia, 
Spania, Portugalia, Italia și Grecia. – parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) – coordonator 
prof. Codruța Elena Țenea; 

3. ”STARS – Specific Trening Aiming at RenewableenergiesandSustainability/ Formare 
specifică urmărind energiile regenerabile și dezvoltarea durabilă” (2016-2017) , Număr 
de referință: 2016-1-FR01-KA102-022859,– parteneriat de mobilități (Acțiunea cheie 
1) – coordonator prof. Codruța Elena Țenea. 

             Acțiunea Cheie 1 (KA1) sprijină mobilitatea cursanților și a personalului și oferă 
oportunități de învățare și experiență profesională în altă țară. 
             Acțiunea Cheie 2 (KA2) – cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, 
sprijină parteneriatele strategice transnaționale ce urmăresc să dezvolte inițiative și promovează 
inovarea, schimbul de experiență în domenii de actualitate. 
În viziunea Strategiei 2020 – educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la 
abordarea schimbărilor social-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta 
până la sfârșitul deceniului. 
 Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi 
stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior de şcolarizare. 
Beneficiarii şi cei din jurul lor îşi vor dezvolta propria personalitate, vor dobândi noi competenţe şi 
vor putea spera la perspective mai bune privind locul de muncă şi progresul în carieră. 
Erasmus+ este structurat de o manieră mai simplă faţă de programele care l-au preced, ceea ce 
îmbunătăţește eficienţa, conducând la mai multe granturi (burse de mobilitate) pentru studenţi şi 
elevi, profesori, stagiari, lucrători din domeniul tineretului, voluntari. Beneficiul personal al 



participanţilor conduce la beneficii europene în ansamblul lor. Există mai multe oportunităţi de 
parteneriate instituţionale pentru schimburi de bune practici, şanse mai mari la angajare, sprijin 
îmbunătăţit pe platforme IT, conexiuni mai eficiente cu mediu economic. 
 În perioada 23-29 octombrie, un grup de 5 elevi ai Colegiului Energetic, însoțiți de domnii 
profesoriMariana Marica, Dumitru Mătăcuță și Ana-Maria Udrescu au participat în Spania la o nouă 
reuniune a proiectului coordonat de doamna prof. Codruța Țenea,Young 
peopleEntrepreneurialskilldevelopmentpossibilities”/ ”Platformă de învățare: Posibilități de 
îmbunătățire a competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor” (2015-1-LV01-KA219-
013417_3). Activitățile s-au desfășurat în Donostia San Sebastian, în cadrul I.E.S.ZubiriManteo, o 
școala modernă în care dimensiunea europeană a educației a devenit deja tradiție datorită 
multiplelor proiecte europene pe care le desfășoară.  
 Încă din momentul în care am pășit pe tărâmuri spaniole am fost întâmpinați de un soare 
blând, tomnatic și de cântecul Atlanticului ce se spărgea când furtunos, când liniștit de țărmul auriu.  
  Programul pregătit de gazde a inclus multiple activități legate de modul în care se pot 
îmbunătății competențele antreprenoriale ale tinerilor. Astfel, după ce am vizitat școala, elevii au 
fost invitați de colegii lor spanioli să descopere San Sebastian prin intermediul unui joc ce a avut la 
bază o serie de ghicitori-indicii despre principalele atracții turistice ale orașului (primăria - fost 
cazinou, Bisericile El Buon Pastor și Santa Maria, plajele Zurriola, Ondaretta, Muzeul Naval, 
Acvariul etc.). A urmat o vizită la RE-read, o librărie care revindea cărți achiziționate de la 
colecționari locali, o afacere pornită din Barcelona care are francize în multe orașe din Spania.  
 A doua zi am vizitat Centrul de inovare VET Tknika, locul în care profesori și cercetători 
lucrează la schimbarea programelor, tehnicilor și metodelor de predare-învățare-evaluare astfel 
încât abilitățile antreprenoriale ale elevilor să fie cultivate, iar trecerea de la școală la viața activă să 
presupună o continuare firească a pregătirii fiecăruia.  
 Cum San Sebastian este un oraș în continuă mișcare, am vizitat Tabakalera, o fostă fabrică 
de tutun, transformată în inima artei contemporane a Spaniei, dar și a Europei de întreprinzători 
locali și autoritățile locale și guvernamentale. Întâlnirea cu reprezentanta Primăriei a fost un prilej 
de a afla detalii noi despre San Sebastian, istoria stațiunii și transformările prin care a trecut în 
ultimii 10 ani, mai ales cele care au însoțit nominalizarea orașului drept Capitală culturală 
europeană în 2016.  
 Aventura noastră spaniolă a continuat cu o vizită la cel mai important producător de 
autocare, autobuze și microbuze din Țara Bascilor, Irizar. O societate familială, înființată in anul 
1889, a devenit recunoscută la nivel mondial datorită profesionalismului și manierei inovatoare de a 
gândi interiorul și exteriorul autocarelor produse aici.  
 Spania oferă călătorului surprize nebănuite la fiecare pas. Astfel am descoperit la Sanctuarul 
Arantzazu, în liniștea munților, istoria milenară a unei statui a Fecioarei Maria care a adus liniște și 
belșug în regiune. Peștera Arrikrutz ne-a dezvăluit pas cu pas minunile ei carstice și ne-a adus 
aminte de casă și de peșterile din zona noastră.  
 La Bilbao, Muzeul Guggenheim, cu forma lui stilizată ne-a purtat gândurile spre bărcile 
pescărești pe care le lăsasem în urmă pe malul Atlanticului, la San Sebastian 
 Cântecul oceanului răsună încă în inimile noastre, iar experiența spaniolă ne-a făcut să 
reflectăm profund la realitățile românești și la modul în care noi, ca profesori, putem dezvolta 
abilitățile antreprenoriale ale elevilor astfel încât, în scurt timp, și rețeaua rutieră românească să 
arate ca una europeană, iar zonele noastre turistice să fie cu adevărat puse în valoare de către tineri 
cu idei de afaceri care să nu-și dorească doar câștiguri rapide uitând de protejarea mediului.  

 
În perioada 12-19 februarie 2017, șase elevi ai Colegiului 
Energetic, Rm. Vâlcea au participat, însoțiți de doamnele 
profesor Cristina Ceaușu și Ana-Maria Udrescu, la prima 
mobilitate din cadrul parteneriatului strategic în domeniul 
școlar – KA2, proiectul „Presentpour le Futur: proteger 
un espacenaturel dans nosregionstouristiques” / 



„Prezent” pentru viitor: protejarea unui spațiu natural în regiunile noastre turistice  (2016-1-
FR01-KA219-024036_3), în Lemgo, Germania.  
 Prezentarea fiecărei școli, a orașelor și a țărilor partenere a fost un prilej de reflecție asupra 
diversității și unicității despre care dna director Groß a vorbit în discursul de bun venit care a 
deschis activitățile proiectului.  
 Stabilirea logoului câștigător, simbol al proiectului nostru s-a făcut într-o atmosferă destinsă, 
prietenească, fiecare partener încercând să explice celorlalți care au fost simbolurile utilizate. În 
urma votului, logoul câștigător aparține elevilor din Turcia.  
 Activitățile, desfășurate riguros de-a lungul a șapte zile, au avut în vedere modul în care 
autoritățile germane protejează zonele cu potențial turistic din regiunea Westfalia. Astfel, partenerii 
din Franța, Turcia, Polonia, România și Germania au vizitat varii locații din Bielefeld, Detmond, 
Hamm, Paterborn. Gazdele, elevii și profesorii Colegiului HANSE-Berufskolleg, Lemgo, au 
organizat deplasări la Rezervațiile naturale „Biesterberg” (un fost poligon de tragere al armatei 
britanice după cel de-al Doilea Război Mondial, revenit în administrarea stalului german în anii 
’80), Senne și Bega.  
 După fiecare vizită, observațiile elevilor au fost reunite în varii documente încărcate pe 
platforma e-Twinning, spațiu virtual de popularizare a proiectului.  
 Experiența ne-a convins încă o dată că punctualitatea, rigoarea, seriozitate, politețea sunt 
trăsăturile caracteristice Germaniei, fapt confirmat și la primirea delegațiilor de către primarul 
orașului Lemgo, dar și în timpul vizitelor culturale în Detmond sau Munster. 
 

Prin urmare, tematica proiectelor derulate în Colegiul Energetic este foarte diversă și 
adresată atât elevilor cât și profesorilor, cuprinzând activități de formare a competențelor 
lingvistice, antreprenoriale, TIC, sociale. Noile proiecte vin ca o continuare firească a celor deja 
derulate: „Energy andEmployability – local solutions for newchallenges”/ „Energie și inserție 
profesională – soluții locale pentru noi provocări”, ”A Statistic andScientificResearch on 
Biodiversity/ Cercetare științifică și statistică a biodiversității”. 
 
 

616. PROIECT INTERȘCOLAR 
“TOȚI DIFERIȚI, TOȚI EGALI” 

 
Cîtu Iulia Diana 

Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 
 
Scopul proiectului:  

 Contribuția la reducerea marginalizării elevilor cu CES și a elevilor ce provin din medii 
dezavantajate, precum și la schimbarea mentalităților  și atitudinii celorlalți elevi 

 Mijlocirea de către elevii din școala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES 
și a elevilor ce provin din medii dezavantajate 

Obiective 
 Formarea/dezvoltarea deprinderilor de socializare 
 Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a 

abilităților elevilor cu CES, prin activități creative de imaginație, sportive, cultural-artistice 
și de abilitate practică 

 Înlăturarea prejudecăților în rândul elevilor și  în rândul cadrelor didactice 
Condiții de participare 

 La concurs participă elevi cu CES și elevi ce provin din medii dezavantajate, din cadrul 
unităților școlare partenere, implicate în proiect. 

Concursul a fost organizat pe nivele de învățământ, astfel: 
 Nivelul I: clasele I-IV 
 Nivelul II: clasele V-VIII 



 Nivelul III: clasele IX-XIII 
Desfășurarea concursului: 

 Secțiunea I – creație literară 
 Secțiunea a II-a – creații plastice (desen, pictură) 
 Secțiunea a III-a – tenis de masă 

Perioada de desfășurare: 
 19-25 mai mediatizarea concursului 
 26-2 iunie depunerea lucrarilor 

 

      
 

      
 

  



 
617. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE CU ELEVII PRIVAȚI DE LIBERTATE 

 
Pîrvuț Claudia 

Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 
 

 

 



 

 
  



 
618. PROPAGANDA COMUNISTĂ ŞI MEMORIA COLECTIVĂ 

 
Prof. Cristian-Jan Rӑducanu 

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti 
 
Grup ţintӑ: Clasele a X-a, a XI-a, a XII-a – Club de Istoria recentӑ/ sau CDS 
Obiective generale: multiperspectivitate, argumentare, analizӑ de film, spirit civic  
Surse filmice: Documentarul de atitudine Înfruntând rinocerul de Simcha Iacobovici (2006) şi 
filmul de propagandӑ Reconstituirea de Virgil Calotescu (1959) 
Disciplina: Istorie 
Tema: Studiul de caz „Propaganda comunistӑ şi memoria colectivӑ” (cf. Programei Istoria recentӑ a 
României) 
Tipul lecţiei: Mixtӑ, formativӑ 
Organizarea clasei: Activitate pe grupe (mozaicul) 
Competenţe specifice: (cf. Programei cursului opţional „Epoca de aur”. Regimul Nicolae 
Ceauşescu în surse multimedia adaptatӑ pe baza programei Istoria recentӑ a României): 
În urma activitӑţii de învӑţare, elevii vor deprinde: 
1. 1. Recunoaşterea formelor de expresie filmică (gen, tipologie de subgen, stil subiectiv sau 
obiectiv) şi utilizarea adecvatӑ a termenilor şi conceptelor despre regimul comunist 
1.3. Compararea și evaluarea perspectivelor diferite privind fapte şi procese istorice, pe baza 
unor surse istorice şi filmice 
4.1. Asumarea criticӑ a unui sistem de valori bazat pe respectarea drepturilor şi libertӑţilor 
fundamentale 

Obiective operaţionale: Pe parcursul activitӑţii de învӑţare, elevii vor putea:  
O1. sӑ îşi exprime sentimentele despre prejudecӑţi, discriminare şi indiferenţӑ  
O2. sӑ redacteze o schemӑ logicӑ a conceptelor şi explicaţiilor despre propaganda comunistӑ 
O3. sӑ compare crimele nazismului cu crimele comunismului 
O4. sӑ aibӑ iniţiativa unui proiect civic de reparare a greşelilor faţӑ de minoritӑţi 
O5. sӑ aprofundeze documentarea aspectelor controversate legate de comunism 
O6. sӑ foloseascӑ sursele media legate de Holocaust şi de comunismul în România 
Metode didactice: analiza de text/film, problematizarea, abordarea euristicӑ, jocul, investigaţia, 
cvintetul, mozaicul 
Mijloace de învӑţare: filmul documentar Înfruntând Rinocerul de Simcha Iacobovici (Canada, 
2006), filmul de propagandӑ Reconstituirea de Virgil Calotescu (1959), fişe de lucru, surse 
documentare 
Tipuri de evaluare: frontalӑ şi pe fişe individuale şi de grup 
Diagnozӑ: Elevii au studiat nazismul şi instaurarea comunismului în România (1944-1947). Sunt 
familiarizaţi cu contribuţia evreilor la comunizarea României. În ora precedentӑ au vizionat în 
întregime filmul Reconstituirea (Virgil Calotescu) 
Prognozӑ: Elevii sunt familiarizaţi cu analiza de film, şi vor putea indica tipul documentarului 
Înfruntând Rinocerul de Simcha Iacobovici, sunt obişnuiţi sӑ-şi exprime liber emoţiile şi pӑrerile, şi 
vor şti sӑ reflecteze asupra motivelor şi consecinţelor abordӑrii regizorale subiective 

Nr
crt 

Momentele 
lecţiei/ Ob. 
operaţinal 

Conţinutul învӑţӑrii/metode 
didactice 

Activitatea 
profesorului 

Activitatea elevilor 

1 Moment 
organizatoric 
2 min. 

Organizarea clasei pentru lecţie -notarea 
absenţelor 
-observaţii 
privind împӑrţirea 
pe echipe (pt. 

-se pregӑtesc pentru lecţie 
-extrag bilete de ordine şi 
formeazӑ 8 echipe a câte 
trei elevi 



momentul 4) 
2 Sensibilizare 

pentru 
activitate 
1 min. 

Titlul lecţiei 
Ob. op. 
 

-comunicӑ 
elevilor subiectul 
lecţiei şi ob. op. 
 

-noteazӑ în caiet titlul 
lecţiei 

3 Reactualizare 
a unor noţiuni 
ancorӑ/ O1, 
O6 
5 min. 

Conversaţia euristicӑ: de ce am 
ales filmul „Reconstituirea” de 
Virgil Calotescu?cum e relatat şi 
construit filmul? ce îl motiveazӑ 
pe autor? Ce nu apare în film? 
Problematizare (fişӑ de lucru): 
ce sentimente v-a provocat 
vizionarea filmului? 

-solicitӑ elevilor 
trecerea în revistӑ 
a contextului 
istoric studiat, a 
problemelor 
abordate de film, 
a perspectivei 
subiective 
dinӑuntrul şi din 
afara filmului 

Lucru individual:  
-îşi reamintesc principalele 
teme abordate la orele 
anterioare de istorie, 
raporteazӑ implicarea 
personalӑ a autorului şi 
stilul narativ al relatӑrii 
-noteazӑ şi justificӑ 
sentimente (pe fişӑ) 

4 Stimularea 
învӑţӑrii 
active/ O2, 
O3, O4, O6 
- introducere:  
3 min 
-vizionare:  
7 min. 
-prezentarea 
esenţialului: 
12 min. (câte 
1’30” pentru 
fiecare echipӑ) 
-interpelӑri şi 
rӑspunsuri: 
8 min. 
-joc de rol: 
reflectare şi 
expunere 
2 min. 
 
  

Vizionare a unui fragment din 
filmul Înfruntând Rinocerul de 
Simcha Iacobovici; Analizӑ 
criticӑ a filmului: (slide cu 
capitolele filmului şi rezumat al 
celor care pun probleme de 
receptare: Ex: 4’30, 18’, 26’, 38’; 
fişe de lecturӑ cu fragmente din 
literatura de specialitate despre 
propaganda comunsitӑ)  
MOZAICUL – 5 echipe experţi şi 
5 echipe de baştinӑ: 
1). Responsabilitatea României 
comuniste faţӑ de victimele 
Holocaustului (pogromul din 
Iaşi, trenurile morţii, masacrul de 
la Odessa): numiţi un moment din 
filmul „Înfruntând Rinocerul” în 
care sentimentele vӑ rezoneazӑ cu 
ale autorului şi unul în care nu 
rezoneazӑ (justificaţi), comentaţi 
contrastul dintre imagine-voce-
muzicӑ, identificaţi clişeele despre 
România şi explicaţi originea lor, 
ce stiţi despre Comemorarea 
Holocaustului în anii 1950-1960 
în RPR? 
2). relaţia evreilor cu 
comunismul (Ce evrei au ocupat 
funcţii de conducere în RPR? 
Unde erau ei formaţi ideologic şi 
politic? de ce au susţinut evreii 
comunismul?) 
3). Propaganda şi îndoctrinarea 
în RPR, înscenarea şi procesele 
spectacol ca mijloc de denigrare 
a adversarilor politici, 

-prezintӑ elevilor 
secvenţele în 
rezumat imagine-
text şi le propune 
un demers analitic 
asupra lor. 
-distribuie fişele 
de lecturӑ cu texte 
şi întrebӑri 
distincte fiecӑrei 
echipe 
-oferӑ informaţii 
istorice generale 
şi suport pentru 
aprofundare 
-face aprecieri 
asupra relaţiei 
dintre 
clişeu/stereotip şi 
fapt particular 
-dirijeazӑ şi 
sistematizeazӑ 
observaţiile 
elevilor  
-urmӑreşte modul 
în care elevii îşi 
argumenteazӑ 
ideile 
-urmӑreşte 
formarea 
aptitudinilor de 
autoeficientizare a 
învӑţӑrii, gândire 
criticӑ, nevoia de 
recuperare a 
trecutului 
-recomandӑ surse 

Lucru pe echipe:  
-situeazӑ textul 
cinematografic în 
contextul istoriei cu 
ajutorul fişelor de lecturӑ 
şi a cunoştinţelor 
anterioare 
-coopereazӑ cu colegii din 
echipa de experţi şi echipa 
de baştinӑ 
-analizeazӑ textele din fişe 
si extrag esenţialul pe care 
îl fixeazӑ în noţiuni (lanţ 
logic) şi judecӑţi 
-încearcӑ sӑ identifice 
puncte de vedere şi 
argumente opuse celor 
susţinute de regizor în 
textele scrise de autorii 
analizaţi pe fişe 
-relevӑ colegilor sursa 
consultatӑ şi modul de 
argumentare 
-fac operante cunoştinţele 
nou acumulate în studiul 
pe echipe, prin comentarii 
asupra conceptelor şi 
metaforelor din film 
-realizeazӑ un efort de 
reflectie asupra ideilor 
exprimate de colegii din 
celelalte echipe 
-solicita lӑmuriri 
suplimentare 
-trag concluzii pertinente, 
justificându-le 
-se pun în situaţia de a gӑsi 



încӑlcarea drepturilor 
fundamentale, mistificarea 
istoriei în filmul 
‘’Reconstituirea” (Virgil 
Calotescu),): ce semnificaţie daţi 
procesului jafului bӑncii? care 
sunt abuzurile regimului comunist 
în acest caz? susţineţi sau 
combateţi comparaţia dintre anti-
semitismul nazist şi comunist, 
contracaraţi cu argumente 
prejudecӑţile despre minoritӑţi 
4). Analiza metaforelor filmice 
şi stilurilor filmӑrii din cele 
douӑ filme (asocierile culturale, 
transgresarea timpului şi a 
spaţiului, felia de viaţӑ-albumul 
foto) 
5). Interpretarea rolurilor 
subiecţilor din filmul 
„Reconstituirea” (Calotescu): 
cum apreciaţi postura actorilor-
victimӑ? ce aţi face voi în locul 
lor? ce scop atribuiţi autorilor 
jafului? 

din istoria oralӑ 
-cultivӑ simţul 
dreptӑţii, 
iniţiativa civicӑ, 
respectul faţӑ de 
trecut 

o soluţie activӑ, vie, pentru 
problemele ridicate de 
fapte din trecut 
-manifestӑ sprijin pentru 
memorialul victimelor 
totalitarismului de orice 
naturӑ 
-reprezintӑ rӑspunsul la 
întrebӑrile fişelor de lucru 
grafic (desen) sau logic 
(schematic)  

5 Fixarea noilor 
cunoştinţe/ O5 
5 min. 

Aplicaţii (fişe de evaluare) 
1). INSERT (pӑlӑriile gânditoare): 
aspecte negative, pozitive, 
informaţii noi, întrebӑri legate de 
film  
sau  
2) CVINTET despre mesajul 
lecţiei 

-pe baza fişei 
profesorul 
constatӑ însuşirea 
unor cunoştinţe 
concrete de cӑtre 
elevi, puterea de 
aplicare, selecţie 
şi sintezӑ, gradul 
de interes şi 
atenţia elevilor, 
precum şi 
creativitatea lor 

-realizeazӑ o structurare a 
materialului studiat 
-redacteazӑ o listӑ în care 
includ trei mӑsuri ale 
justiţiei comuniste 
considerate mӑsuri ilare 
(penibile), ofense grave 
contra drepturilor 
personale  
-dovedesc atitudine criticӑ 
şi creativitate  

6 Evaluarea 
3 min. 

Cuantificarea achiziţiilor şi a 
rezultatului muncii pe echipe a 
elevilor pe baza fişelor de 
observaţie curentӑ 

-face notarea 
echipelor şi 
explicӑ notele 
acordate 

-îşi însuşesc observaţiile 
fӑcute de profesor 
-opereazӑ comparaţii între 
modul de lucru propriu, al 
colegilor de echipӑ şi al 
celorlalte echipe 
-primesc lӑmuriri asupra 
notelor primite  

7 Încheierea 
lecţiei – 
anunţarea 
temei/ O5 
2 min. 

Metodologia studiului istoriei: 
Compunerea unui eseu cu tema 
„Cum distingem adevӑrul de 
fals în istorie?” 

-evidenţiazӑ 
gradul de 
participare a 
clasei la lecţie  
-se anunţӑ tema 

-noteazӑ tema pentru acasӑ 
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619. PROIECTUL “REVISTA ȘCOLARĂ”, APLICAT LA DISCIPLINA „TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR” 
 

Stîrcu Mariana 
Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 

 
Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor oferă elevilor oportunitatea de a-şi 

forma competenţe tehnice în legătură cu utilizarea calculatorului, a Internetului şi a prelucrării 
informaţiei. 

Conform programei școlare, disciplina „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, trebuie 
să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului și a programelor, de tehnologia 
informaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter aplicativ 
utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea. 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, prin specificul ei, este esenţial legată de lucrul 
individual pe un calculator, deci dezvoltă deprinderea de a lucra individual. Pentru a  educa elevii în 
spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare, activitatea se desfasoară pe bază de 
proiecte. Acest lucru este necesar pentru obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea 
privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel, îi va 
pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor. 

Prin proiectul “Revista școlară”, aplicat la clasa a XI-a ,am avut un vedere următoarele 
obiective: 

- Implicarea elevilor în realizarea unor proiecte; 
- Dezvoltarea capacității de documentare; 
- Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 
- Formarea deprinderii de autoevaluare și interevaluare a activităţii practice; 
- Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice variate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_evreilor_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
https://www.youtube.com/watch?v=O-gwuBzVc1k


Proiectul a fost realizat pe grupe de 4-5 elevi.  Fiecare elev a ales grupa de lucru, în funcție 
de preferințele personale. Alegerea grupelor s-a facut la data prezentării proiectului în fața clasei. 
Fiecare grup de lucru și-a desemnat un coordonator (redactor șef), care a avut alte atribuții, decât 
ceilalți membri ai grupului. La sfârșitul orei au fost comunicate  următoarele date: componența 
grupului de lucru, coordonatorul grupei și numele revistei. 

Redactorul șef a avut următoarele sarcini: 
• a distribuit redactorilor rubricile revistei ; 
• a monitorizat, a coordonat și a ajutat  membrii grupului, pe toată perioada derularii proiectului. 
• a urmărit permanent modul de realizare a sarcinilor. 
• a realizat coperta-față, coperta-spate, concatenarea materialelor primite de la colegi,  

numerotarea paginilor și cuprinsul. 
Redactorii au avut urmatoarele sarcini: 
• au realizat în medie 10 pagini de revistă, câte 3-4 rubrici din cadrul revistei.  
• și-au ales rubricile pe care le-au realizat, în funcție de pasiunile și interesele personale. 
Pentru a ușura munca elevilor, am dat și următoarele idei de rubrici posibile într-o revista școlară. 

- Actualităţi (noutăţi din şcoală, concursuri, rezultate, examene naționale, etc.) 
- Creaţii ( poezii, poveşti, desene, etc.) 
- Să învăţăm câte ceva! (texte științifice, definiţii interesante, etc.) 
- Perspicacitate şi inteligenţă (teste de inteligență, probleme logice, etc.) 
- Divertisment ( bancuri, perle ale elevilor,  jocuri) 
- Ce se mai poarta ! (despre tendințele în moda adolescenților) 
- Un stil de viața sanatos  (caracterizare, importanță, recomandari ) 
- Sa protejam mediul! (importanță, studii de caz,  recomandari) 
- Tradiții (obiceiuri populare ) 
- Cum sa folosim corect paginile de socializare! (recomandari, studii de caz) 
- Noutați în lumea IT (calculatoare, telefoane) 
- Arta culinară (rețete, sfaturi) 
- Spune nu, alcoolului, fumatului și drogurilor ! 
- Bunele maniere 
Timpul alocat realizarii proiectului a fost de 4 săptămâni. Etapele în realizarea proiectului, 

pe săptămâni, au fost următoarele: 
În săptămâna 1, fiecare grup de lucru a completat  “Fișa de monitorizare”, în care au 

specificat următoarele date: rolul  fiecărui elev în echipă, rubricile pe care  le va realiza în cadrul 
revistei, regulile de lucru în echipă, planul de lucru și au început procesul de documentare. 

 



Fișă de monitorizare a activității grupei 
 

În săptămânile 2 și 3 a avut loc realizarea propriu-zisă a revistei. Elevii s-au documentat 
folosind Internetul, au selectat datele necesare, au editat și formatat documentele, au analizat fiecare 
etapă, impreună cu echipa de proiect. Fiecare articol realizat de către elevi  trebuia să conțină 
elemente de text ,elemente grafice și numele autorului. Imaginile trebuiau să prezinte prelucrări 
ulterioare față de imaginea clasică preluată (efecte de rotire, umbre, alinieri, contur, etc.)  

În săptămâna 4 s-a realizat finalizarea revistei. Redactorul șef a asamblat  materialele 
primite de la colegi, a numerotat paginile, a  realizat cuprinsul, a tipărit exemplarul model. 
Redactorii și-au întocmit fiecare raportul de activitate, la sfârșit de proiect. 

Prezentarea proiectelor în vederea evaluării s-a făcut în săptămâna 5. Proiectele au fost 
notate cu puncte de la 10 la 100 . Evaluarea s-a făcut ținând seama de: 

- Respectarea numărului de pagini, în funcție de numărul de elevi din grupul de lucru (10 
puncte),  

- Existența coperților, cuprinsului, elementelor grafice, respectarea termenului de predare 
( 20 puncte) 

- Aspectul general vizual al revistei (umplerea paginii sau lipsa unor spații albe inestetice 
în pagină, respectarea dimensiunii imaginilor pentru a nu distorsiona claritatea lor, 
coerența în succesiunea articolelor, etc.) (30 puncte),  

- Corectitudinea din punct de vedere stilistic şi ortografic (10 puncte), 
- Prezentarea revistei (10 puncte),  
- Din oficiu 10 puncte. 
De-a lungul timpului am observat că nu toți elevii se implică în aceiași măsură în activitățile 

de grup, așa că, pentru a responsabiliza elevii, am notat  fiecare proiect, conform baremului, apoi, 
am solicitat grupelor să-și stabilească, împreună, notele individuale, astfel încât, media notelor  
elevilor să fie egală cu cea data de mine, fără zecimală.  

Ceea ce m-a surpris, în mod plăcut, este faptul că elevii s-au  evaluat obiectiv, în funcție de 
contribuția fiecăruia la realizarea produsului final- “Revista școlară”.  

Un exemplu de evaluare, a unei grupe de proiect, a fost următoarea: nota proiect -9; notă 
coordonator- 10; notă elev_1-9; notă elev_2-10; notă elev_3-8; notă elev_4-8. 

În concluzie, incursiunea virtuală în diferitele domenii de interes ale elevilor, a reprezentat o 
poartă spre cunoaștere, o dezvoltarea alternativă a mai multor competențe. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1.Programa școlară,Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, clasa a IX-a, ciclul inferior al 
liceului - filiera tehnologică toate profilurile şi specializările 
2.Programa școlară, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, ciclul superior al liceului, filiera 
tehnologică, toate profilurile şi specializările, rutele directă şi progresivă de calificare profesională 
 
  



 
620. OBIECTIVELE PROIECTULUI EDUCAŢIONAL „TINERI ÎN PRAGUL VIEŢII 

 
Zaharia Anamaria-Florina 

Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti, Jud. Vrancea 
 

 

 
  



621. PROIECT  DIDACTIC- PROCESE ÎN SISTEME DE FABRICAŢIE 
 

Prof. Dumitrașcu Vasilica Cerasela 
Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,,  Tecuci 

 
Unitatea de învățământ:Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,,  Tecuci                
Data:  23.10.2017 
Clasa: a XII a-H 
Domeniul de pregătire de bază/calificare profesională: mecanică/ Tehnician mecanic  pentru 
intreţinere şi reparaţii 
Profesor:Dumitraşcu Cerasela Vasilica 
Dişciplina:M4 -Sisteme şi tehnologii de fabricaţie 
Unitatea de învăţare:Procese în sisteme de fabricaţie 
Subiectul: Procese în sisteme de fabricaţie 
Tipul lecţiei: consolidare 
 
Competenţe generale: 

• Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.  
Competenţe specifice   

• Identificarea proceselor  ce au loc  în sistemele de fabricaţie 
• Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de 

fabricaţie 
Competenţe derivate 
 C1.  Enumerarea proceselor  ce au loc  în sistemele de fabricaţie; 
C2. Caracterizarea  proceselor  de:  prelucrare, control, stocare, transport, manipulare, comandă, 
control; 
C3.  Identificarea proceselor de prelucrare şi a tipurilor de control; 
C4. Indicarea funcţiilor de conducere şi activităţile curente cuprinse  în procesul de comandă; 
C5. Rezolvarea problemelor utilizînd fazele procesului de control şi gestiunea stocurilor la un 
sistem de fabricaţie. 
Strategii didactice: 
    Metode de învăţământ: explicaţia ,conversaţia euristica,,expunerea , demonstrația, 
lectura,ciorchinele,problematizarea 
     Forme de organizare-frontal,individual,pe grupe 
      Resurse 
             •Temporale: 45 minute; 
             •Spaţiale ( locul de desfăşurare):laborator tehnologic; 
              •Materiale: tabla,cretă,caiete, fişe de verificare a cunostinţelor ,coli flip-chart,marker 
 
Material bibliografic: 
1. Curriculul pentru ciclul inferior al liceului, filiera tehnologc 
2. Auxiliar curricular- Sisteme şi tehnologii de fabricaţie,nov.20008 
,,Manual pentru pregatirea practica’’,domeniul mecanic,Gabriela Lichiardopol si 
colaboratorii,Editura Aramis ,2005 
 
  



DESFĂSURAREA LECȚIEI 

Etapele 
lecţiei 

Competențe 
specifice Conţinutul informaţional şi aplicativ detaliat 

Activitatea de învăţare 
Activitatea 
profesorului şi 
strategiile folosite 

Activitatea elevului 

1. Moment 
organizatoric 
 
2 minute  

Asigurarea 
condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea 
orei;  

Comunic cu elevii, notez absenţii, etc.  
 

Conversaţia 
Exerciţii de 
încălzire pentru 
asigurarea 
climatului favorabil 
în clasă;   

Elevii de serviciu 
informează diferite aspecte: 
absenţe, etc.;  

3. Captarea 
atenției 
 
1 minute;  

Realizarea legăturii 
dintre cunoştinţele 
anterioare şi cele 
noi.   

  ,,   „Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții 
nimic dacă stai pe loc.”— Zig Ziglar 

Prin întrebări bine 
alese încearcă să 
facă legătura cu 
lecţia nouă. 

Elaborează posibile 
răspunsuri;  

4. Anunţarea 
lecţiei şi a 
obiectivelor  
 
2 minute;  

Cunoaşterea titlului 
lecţiei  

Se anunță titlul lectiei: Procese în sisteme de 
fabricaţie 
 
C1.  Enumerarea proceselor  ce au loc  în sistemele 
de fabricaţie; 
C2.  Caracterizarea proceselor  de: prelucrare, 
control, 
stocare,transport,manipulare,comandă,control; 
C3.  Identificarea proceselor de prelucrare şi a 
tipurilor de control; 
C4. Indicarea funcţiilor de conducere şi activităţile 
curente cuprinse  în procesul de comanda; 
C5. Rezolvarea problemelor utilizînd fazele 
procesului de control şi gestiunea stocurilor la un 
sistem de fabricaţie; 

Comunicare  
Notează titlul lecţiei 
pe tablă 
  
  

Notează titlul în caiete;  

5. Realizarea 
consolidării 
 
 35minute 

 
 
C1.  Enumerarea 
proceselor  ce au loc  

Consolidarea se va face în două etape sub formă de 
concurs. 
 
Prima etapă 

Profesorul prezintă 
regulile  
concursului. 
 

 
Elevii sunt atenţi la regulile 
prezentate. 
 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/zig-ziglar/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în sistemele de 
fabricaţie; 
C2. Caracterizarea      
proceselor  
de:prelucrare,contr
ol,stocare,transport,
manipulare,comand
ă,control;    
 
C3.  Identificarea 
proceselor de 
prelucrare şi a 
tipurilor de control; 
 
C4. Indicarea 
funcţiilor de 
conducere şi 
activităţile curente 
cuprinse  în 
procesul de 
comanda; 
 
 
 
 
C5. Rezolvarea 
problemelor 
utilizînd fazele 
procesului de 
control şi gestiunea 
stocurilor la un 
sistem de fabricaţie. 
 
 

 Elevii clasei vor fi împărţiţi în patru grupe.Fiecare 
grupă trebuie să răspundă la un set  de  
întrebări.Grupa alege  un lider care va prezenta 
răspunsurile la întrebări pe coli flip-chart. 
 
1. Care sunt procesele  ce au loc în sistemele de 

fabricaţie? 
2. Specificați caracteristicile procesele ce au loc în 

sistemele de fabricaţie. 
3. Precizaţi procesele de prelucrare şi tipurile de 

control  ce au loc în sistemele de fabricaţie. 
4. Care sunt funcţiile de conducere ale unui sistem 

de fabricaţie? 
5. Indicaţi activităţile curente cuperinse în procesul 

de comandă. 
 
Fiecare raspuns corect va primi 10 puncte. 
 
     Etapa aII-a a consolidării constă în rezolvarea 
unor probleme pentru a înţelege fazele procesului de 
control al unei piese reprezentate şi determinarea 
stocului mediu necesar în procesul de stocare. 
 
   Fiecare grupă primeste căte o fişă cu câte doua 
probleme.Grupele vor fi notete in funcţie de gradul de 
rezolvare a problemelor şi raspunsul dat 
 
Realizaţi fazele procesului de control plecand de la 
desenul de execuţie a unei piese din figura de mai jos. 
Pentru  realizarea  produsului de bază ,o intreprindere   
achiziţionează  diferite component de la furnizării sai. 
Situaţia  stocurilor este următoarea: 
Starea stocurilor: 
la 31 decembrie 0 bucăţi 

Conversaţia 
 
 
Explicaţi 
 
Lectura 
 
expunerea 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
Profesorul dă 
explicaţii pentu 
rezolvarea 
problemelor 
 
 
Explicaţie  
 
 
 
problematizarea 
 
 
 
 
demonstraţia 
 

 
 
 
 
 
Elevii noteaza pe coli de 
flip-chart răspunsurile la 
întrebări. 
 
 
Liderul grupei prezintă 
raspunsurile la întrebări  şi 
notează punctajul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii grupaţi rezolvă  
problemele consutămdu –se 
intre ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 la 30 aprilie,20 bucăţi 
la31 octombrie , 52 bucăţi 
la 31 decembrie, 26 bucăţi 
Intrări în stoc: 
la 1 ianuarie ,220 bucăţi 
la 1 mai, 120 bucăţi 
la 1 noiembrie, 248 bucăţi  
 
Să se calculeze stocul mediu. 
 
   Răspunsul corect este notat cu 10 puncte,răspunsul 
pe jumătate corect sau incomplet va fi notat cu 5 
puncte.În funcţie de răspunsul dat ,liderul notează 
punctajul acumulat la fiecare problemă. 
  
 Grupele îţi calculeză punctajul  şi în funcţie de acesta 
vor fi premiaţi 

 
 
 
 
 
Profesorul dă 
explicaţii pentu 
rezolvarea 
problemelor 
 
 
 
 
 
 
Profesorul 
premiază grupele.  

 
 
 
 
 
 
 

Liderul grupei prezintă 
rezultatele problemelor şi 
notează punctajul. 

6. Realizarea 
feedback-ului  
 
  
5 minute 

 Se prezintă punctele tari şi punctele slabeale 
consolidării.Se vor nota elevii care s-au evidenţiat. 

Profesorul prezintă 
punctele tari şi 
punctele slabe. 
 

Elevii sunt atenţi şi 
receptivi la prezentarea 
punctelor tari şi slabe. 



 
622. MUZEUL ŞCOLII - O LECŢIE DE ISTORIE LOCALĂ 

 
Prof. Gheorghiu Gabriel, 

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
 

Ce poate fi mai frumos, mai interesant, instructiv, educativ şi chiar emoţional-meditativ 
decât existenţa într-o şcoală a unui mic spaţiu care să ne pună în legătură cu o realitate directă, 
palpabilă, ce ar putea declanşa curiozitatea, dorinţa de cunoaştere şi posibilitatea de a găsi 
răspunsuri la o serie de căutări. Astfel mi-a venit ideea de a amenaja un mic muzeu şcolar cu 
obiecte personale, ele găsindu-şi valorizarea într-un mod care se pliază foarte bine pe iniţiativa 
didactică de bune practici, muzeul fiind un excelent loc de dezbatere, de desfăşurarea secvenţială a 
unor lecţii de istorie, literatură şi religie, exponatele acoperind punctual aceste arii curiculare.  

Utilitatea acestei amenajări muzeale are şi o altă latură, ceva mai delicată şi mai sensibilă 
având în vedere faptul că în unitatea noastră sunt şcolarizaţi elevi cu CES, în mare parte greu 
transportabili, muzeul putând veni astfel în sprijinul acestora cu informaţii la care pot avea acces 
mult mai uşor. 

Cât priveşte exponatele, ele sunt din domenii diverse, religie, istorie, numismatică, 
corespondenţă, filatelie, carte veche şi rară, publicistică, tehnică cu impact pozitiv asupra 
privitorului având în vedere vechimea şi valoarea lor. Putem aminti doar câteva dintre cele mai 
valoroase: volumul Poesii al lui Mihai Eminescu, ediţia Princeps, 1884 cu prefaţa lui Titu 
Maiorescu, o scrisoare a lui Mircea Eliade din corespondenţa Floricăi T. Câmpan, un obiect de cult 
din argint sec. XVIII, obiecte aparţinând Casei Regale sau O mie şi una de nopţi, ediţie de lux, Paris 
1844. 

Muzeul şcolar este completat de un alt fel de muzeu, un fel de expoziţie permanentă cu 
lucrări grafice proprii cu tematică diversă unde includem şi Cabinetul de istorie realizat în acelaşi 
mod. Aceste lucrări pot fi admirate şi în acelaşi timp pot deveni suport la lecţiile de istoria artei 
pentru antichitate, Renaştere şi perioada contemporană. 

Scurta prezentare a muzeului şcolar al şcolii noastre scoate în evidenţă utilitatea şi 
necesitatea lui, realul sprijin pentru elevi, asigurând complementaritate şi continuitate în actul 
educaţional, suport pentru cei care doresc să ştie mai mult, un exemplu de bune practici şi iniţiativă 
didactică. 

 

 
 
 
  



 
623. PROIECT  DIDACTIC 

 
prof. Daniela Borș 

Colegiul Tehnic,,Al. I. Cuza” Bârlad 
 
Data: 06.04.2017 
Unitatea școlară: Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza” Bârlad 
Clasa: a  X – a M 3 
Ora: 8,30 – 9,30 
Profesor: Daniela Borș 
Domeniul: Mecanică 
Modulul: M I – Identificarea organelor de mașini 
Unitatea de învățare:  Transmisii mecanice 
Titlul lecției:  Transmisii prin roți dințate 
Tipul lecției: Comunicare / însușire de noi cunoștințe 
Timpul acordat: 50’ 
Competențe specifice:  
CS1 - descrierea transmisiilor prin roți dințate  
CS2 - precizarea domeniilor de utilizare ale transmisiilor prin roți dințate 
CS3 - utilizarea cunoștințelor dobândite în diferite situații reale 
Competențe derivate: 
CD1 - definirea transmisiilor prin roți dințate 
CD2 - precizarea rolului funcțional a transmisiilor prin roți dințate 
CD3 - explicarea principiului de functionare a transmisiilor prin roti dintate 
CD4 - prezentarea avantajelor și dezavantajelor transmisiilor prin roți dințate 
CD5 - clasificarea transmisiilor prin roți dințate 
CD6 - identificarea materialelor folosite pentru confecționarea roților dințate 
CD7 - specificarea domeniilor de utilizare ale transmisiilor prin roți dințate 
Obiective operaționale: La sfârșitul orei elevii trebuie: 
O1 - să defineasăa transmisiile prin roți dințate 
O2 - să precizeze rolul funcțional a transmisiilor prin roți dințate 
O3 - să explice principiul de funcționare a transmisiilor prin roți dințate 
O4 - să prezinte avantajele și dezavantajele transmisiilor prin roți dințate 
O5 - să clasifice transmisiile prin roți dințate 
O6 - să identifice materialele folosite pentru confecționarea transmisiilor prin roți dințate 
O7 - să specifice domeniile de utilizare ale transmisiilor prin roți dințate 
Metode și procedee didactice: expunerea, explicația, dialogul, conversația euristică, demonstrația,    
                                                    observarea, problematizarea, descoperirea dirijată, dezbaterea,   
                                                    jocul didactic – loteria întrebărilor      
Mijloace didactice: diverse tipuri de roți dințate, calculator, videoproiector, literatură de  
                                  specialitate 
Locul de desfășurare: laborator tehnologic 
Bibliografia:  
1. V. Drobotă,  M.  Atanasiu,  N.  Stere  – Rezistența materialelor și organe de mașini,    
    Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988     
2. R. Noia, L. Tenescu – Organe de mașini și mecanisme, Editura Sigma, București, 2002  
3. M. Constantin, A. Ciocîrlea-Vasilescu – Organe de mașini, Editura CD PRESS,     
    București, 2010 
 
 
 



Scenariul activității didactice: 
 

Nr.  
Crt. 
 

Momentele lecției 
 

Timpul 
acordat 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și 
procedee 
didactice 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

Moment 
organizatoric   
 
 
 
 
Captarea atenției 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comunicarea 
noilor informații  
 

2’ 
 
 
 
 
                 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 

- salutul, verificarea prezenței, 
a mijloacelor didactice 
pregătite, a existenței 
caietelor de notițe și a 
instrumentelor de scris 
 
- provoacă o dezbatere pe 
tema: Transmisii prin roți 
dințate, făcând apel la 
cunoștințele anterioare ale 
elevilor 
- adresează clasei o serie de 
întrebări scurte și precise: 
    - Ce întelegeți prin 
transmisii prin roți dințate? 
     - Ce este o roată dințată? 
     - Care este rolul funcțional 
al transmisiei  
prin roți dințate? 
    - Unde întâlnim aceste 
tipuri de transmisii mecanice? 
- face o serie de completări și 
precizări asupra răspunsurilor 
primite de la partenerii de 
dialog 
 
- anunță tema nouă de 
discuție, scrie titlul pe tablă și 
precizează obiectivele 

- răspund la salut și la 
apel, își pregătesc 
caietele  de notițe și 
instrumentele de scris 
 
 
- participă la dialogul 
organizat și condus de 
profesor 
- ascultă întrebările 
adresate și își formulează 
răspunsurile  
- completează unele 
răspunsuri formulate 
incomplet de colegi 
- sunt atenți la 
completările și 
precizările profesorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
- notează în caiete titlul 
lecției și obiectivele 
- ascultă introducerea 

- dialogul 
 
 
 
 
 
- dialogul, 
conversația 
euristică, 
dezbaterea, 
explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- expunerea, 
explicația, 
dialogul, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prezentare 
ppt, calculator, 
videoproiector, 

- frontal 
 
 
 
 
 
- frontal, 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- frontal, 
individual 
 

 
 
 
 
 
 
- observare 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- observare 
sistematică, 
evaluare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obținerea 
performanței și 
asigurarea feed-
back-ului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 

urmărite 
- face o scurtă introducere 
antrenând elevii la dezbateri 
și folosindu-se de cunoștințele 
acestora 
- propune educabililor 
vizionarea unei prezentări  
Power Point cu tema –  
Transmisii prin roți dințate 
- definește, cu ajutorul 
elevilor, transmisiile prin roți 
dințate 
- precizează rolul funcțional a 
transmisiilor prin roți dințate 
- explică principiul de 
funcționare a transmisiilor 
prin roți dințate, folosindu-se 
de o serie de roți dințate 
- prezintă avantajele și 
dezavantajele transmisiilor 
prin roți dințate 
- clasifica transmisiile prin 
roți dințate 
- enumeră materialele folosite 
pentru confecționarea roților 
dințate 
- specifică domeniile de 
utilizare ale transmisiilor prin 
roți dințate 
 
- propune elevilor un joc 
didactic: loteria întrebărilor, 
pentru trecerea în revistă a 
informațiilor prezentate 

profesorului și participă 
la dezbateri 
- consemnează 
informațiile primite 
- sunt atenți și se 
concentrează asupra 
prezentării Power Point 
expusă de profesor 
- observă și analizează  
roțile dințate propuse 
spre descoperire și pun 
diverse întrebări 
- fac diverse comentarii 
asupra informațiilor 
primite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ascultă regulile jocului 
propus de profesor și se 
antrenează în această 
aventură 

conversația 
euristică, 
demonstrația, 
observarea,  
descoperirea 
dirijată 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dialogul, 
conversația 
euristică, 
demonstrația, 

diverse tipuri 
de roți dințate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prezentare 
ppt, calculator, 
videoproiector, 
diverse tipuri 
de roți dințate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- frontal, 
individual 
 
 

orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- observare 
sistematică, 
evaluare 
orală 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Încheierea 
activității 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’ 

- explică elevilor regulile 
jocului și modul de 
desfășurare, intră în jocul 
educabililor 
- completează și corectează 
răspunsurile primite 
- observă și dirijează 
activitatea elevilor, 
răspunde la solicitările 
acestora 
- invită elevii să comenteze 
asupra răspunsurilor date, să 
facă observații și analize 
 
- informează elevii asupra 
performanţelor obținute prin 
observații și critici 
constructive 
- formuleaăa concluzii și 
aprecieri 
- evidențiază elevii care 
s-au remarcat prin 
participarea activă la lecție și 
îi notează 
 

- răspund la întrebările 
extrase, folosindu-se de 
notițele din caiete 
- sunt atenți la 
răspunsurile colegilor și 
la completările 
profesorului, notează 
eventualele informații 
lipsă, pun întrebări 
- formulează concluzii și 
aprecieri 
 
 
 
- ascultă ăi analizează 
criticile și observațiile 
primite de la profesor 
- sunt atenți la aprecierile 
și concluziile cadrului 
didactic 
- comentează și fac 
observații pertinente 
asupra performanțelor 
obținute 
- participă la actul notării 
 

observarea, 
descoperirea 
dirijată, 
dezbaterea, 
prezentare 
ppt, jocul 
didactic – 
loteria 
întrebărilor 
 
 
 
 
 
- dialogul, 
conversația 
euristică, 
explicația 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- catalog, 
carnete de note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- frontal, 
individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- apreciere 
și notare 

 
  



 
624. PROIECT DIDACTIC ȘI FIȘE DE LUCRU 

 
Răileanu Vasilica 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați, Independența, Galați 
 
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați 
Data: 26.09.2017 
Clasa: a X-a C 
Modulul I: Mașini, aparate și elemente de automatizare 
Domeniul de pregatire de baza: Electromecanică  
Capitolul: Componente ale aparatelor electrice 
Tema lecției: Izolatori și piese izolante    
Durata : 50 
Tipul lecției : mixtă  
Professor / susținător: Răileanu Vasilica  
 
 Competente specifice : 
 6.1.1.Componente ale aparatelor electrice: 
 - contacte electrice 
 - elemente arcuitoare 
 - izolatoare si piese izolante 
 - mecanisme de acționare 
 - camera de stingere 
 - miezuri magnetice 
 -electromagneții 
 6.2.1. Selectarea subansamblurilor aparatelor electrice 
 6.2.4.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun și a celui de specialitate. 
 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul 

de muncă 
 
 Componente derivative  : 

               C1. Definirea izolatorilor; 
               C2. Precizarea pieselor electroizolante; 
               C3. Descrierea izolatorilor și pieselor electroizolante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   
 Resurse de invatamant : 
• Metode si procedee didactice :  

1. Metode de comunicare: conversația euristică, exemple, explicația; 
2. Metode de explorare: observația dirijată și independentă ; 

 
 Forme de organizare a instruirii elevilor : 
• Pentru secvența de verificare a cunoștințelor : 

1. Forma de repartizare a sarcinilor de rezolvare: diferențiată ; 
2. Forma de participare a elevilor: individual, dirijată 

• Pentru secventa de dobândire de noi cunoșințe : 
1. Forma de organizare a sarcinilor de rezolvare: frontală ; 
2. Forma de lucru a elevilor: individuală ; 
3. Forma de participare a elevilor: dirijată. 

 
 
 



 Mijloace de invatamant : 
1 Fișe de lucru. 
2 www didactic.ro 
3 Portofoliu elevului 
4 Tabla și creta 

 
 Mediul de instruire -  Laboratorul de electrotehnică. 

 
 Desfasurarea lectiei: 

1 moment  organizatoric ; 
2 verificarea  cunoștințelor          

3    captarea atenției ;                                  
                  4     anunțarea temei ;  
5    realizarea competențelor;        
6    concluzii, aprecierii, recomandării pentru studiu individual ; 
                  7   încheiere 
 
  



Desfășurarea lecției 
Nr. 
crt. 

Etapele  
lectției 

                      Conținutul informațional al lecției Durata              Strategia didactică 
       Activitatea profesorului           Activitatea elevului Metode și 

procedee 
Forme de 
organizare 

Mijloace  
învățare 

1. Moment 
organizatoric 

   Salută elevii, solicită numele 
elevilor absenţi, asigură ordinea, 
liniştea, şi un climat favorabil în clasă. 

Răspund la salutul 
profesorului, nominalizează 
absenţii şi pregătesc 
materialele necesare pentru 
desfăşurarea lecţiei. 

2min Conversația colectiv Catalog, 
pix 

2. Verificarea  
Cunoștințelor 

 Pentru verificarea cunoștințelor 
dobândite în lecțiile anterioare, 
împărte clasa în 6 grupe.  
   Fie care grupa primește câte o fișă 
de lucru, își alege un lider pentru a 
prezenta în fața clasei rezultatul 
muncii lor. 

Primesc fișele și realizează 
cerințele din fișa. 
Liderul merge la flipchart și 
completează ciorchinele. 

10min ciorchine Pe grupe 
frontal 

Fișe de 
lucru  
Fișa 
flipchart 

3. Anunțarea 
temei 

   Dupa ce am aflat definiția aparatelor 
electrice  și clasificarea lor.  
   Pofesorul trece la tema lectiei care 
are ca titlul Izolatoare si piese 
electroizolante. 
  Profesorul scrie pe tablă titlul lecției. 

Elevii notează în caiete titlul 
lecției.  
 

2min comunicare 
 

individual tabla, 
creta, 
caietul, 
pixul 

4. Realizarea 
competențelor  
 
 
 
 
 
 
C1 
    
 
C2 

  Profesorul împarte elevilor fișa de 
documentare și fișa Știu/ vreau să știu/  
am învățat. 
  Cere elevilor să spună ce știu ei 
despre izolatoare și piese 
electroizolante. 
  Se completează rubrica “ce vreau să 
știu?” cu ajutorul întrebărilor :   
- Definiția izolatoarele ? 
-Clasificarea izolatoarele? 
-Care sunt propietățile izolatoarelor? 
-Definiția pieselor electroizolante? 

Elevii primesc fișele.  
Elevii citesc fișele.  
Elevii completează rubrica 
știu. 
Elevii spun ce vor să învețe, să 
descopere și notează pe fișă.  
 
 
 
 
 
 

24min Individual 
Frontal  
 

 individual 
 
 
 
 
 
 

fișe 
 
 
 
fișa vreau 
să știu 
 
 
 
 
 
Fișa am 



 
 
 
C3 

-Care este rolul pieselor 
electroizolante În aparatele electrice ? 
-Materialele din care sunt 
confecționate piesele electroizolante ?  
Profesorul pune un elev să citească 
fișa de documentare.  
 Se va răspunde la fiecara întrebare 
din rubrica “ce vreau să știu” și se 
completează rubrica «am învățat «  

 
 
Elevul citeste fișa.  
Elevii răspund la întrebări și 
completează rubrica “ am 
învațat”. 

învățat 
 
 

5. Concluzii, 
aprecierii, 
recomandării  

Pune elevii să citească din rubrica “am 
învățat” iar ca tema se completeaza 
rubrica “ce aș mai vreau să știu?” mai 
exista  alte tipuri de izolatoare.  

Elevii completeaza rubrica “ce 
aș mai vrea să știu?”. 

5 min conversația, 
explicația 

frontal, 
individual 

manualul 
schema de 
pe tablă 

6. Încheiere Anunțarea temei  pentru ora următoare  
»mecanisme de acționare »  

Işi notează titlul temei viitoare  2 min comunicare frontal  

 
 
  



FIȘA DE DOCUMENTARE 
Izolatoare și piese electroizolante 

 
 

Definiția izolatoarelor : 

• Izolatoare sunt elementele de instalaţie sau părţile de aparat special construite pentru a 
susţine mecanic şi a asigura izolarea electrică a căilor de curent. 

•  Izolatoarele trebuie să facă faţă solicitărilor termice provocate de curenţii de regim şi 
scurtcircuit pentru care au fost dimensionate elementele conducătoare de curent. 

 
Clasificare izolatoarelor:  
 

• In funcție de mediul în care trebuie să lucreze  
          - Izolatori de exterior   
          - Izolatori de interior 

 
Izolatoare de interior şi exterior pentru staţii şi aparate de medie tensiune 

 
• Izolatore suport - de interior si exterior care servesc la izolarea căilor  de curent ale 

separatoa- relor și la susținerea și izolarea bobinelor de reactanță pentru limitarea curenților 
la surtcircuit. 

• Izolatoare de trecere - servesc la trecerea dintr-un mediu în altul . 
      Una din părțile izolatorului se află întotdeauna în aer iar cealaltă poate fi în interiorul unei   
      încăperi, într-o cuva umplută cu aer comprimat sau ulei (întreruptoarele automate ) 

                      



Având în vedere rolul funcțional al izolatoarelor, precum și condițiile de lucru ale acestora, 
materialul din care se confecționează izolatoarele trebuie să prezinte o rigiditate dielectrică mare, 
adică să nu permită scurgerea curentului prin masa izolatorului. 
 
Propietățile izolatoarelor: 

Izolatoarele trebuie să mai prezinte sși următoarele proprietăți: 
•   calităti mecanice bune, adică să reziste bine la acțiunea foțelor exterioare; 
•   stabilitate termică bună; 
•   să fie ieftini; 
•   să se poată transporta si monta usor; 
•  să se conserve bine un timp îndelungat. 

 
 

Piese izolante 
 
Definiția pieselor electroizolante: 
 

• În construcţia aparatelor electrice sunt utilizate o serie de piese din material electroizolant cu 
scopul de a proteja părţile interioare ale aparatului împotriva agenţilor atmosferici sau de 
atingere a acestor părţi aflate sub tensiune.  

• Piesele electroizolante au rol de izolare a părţilor aflate sub tensiune sau de fixare a unor 
elemente componente din aparatul respectiv.  

 

Materialele din care sunt confecţionate piesele electroizolante sunt : 
 

• sticla; 
• răşini de turnare (polistirenul, polietilena, policlorura de vinil, textolitu);  
• mase ceramice (porţelanul, stearitul, termoceramitul, mase ceramice aluminoase);  
• lemnul; 
• hârtia ; 
• azbocimentul ; 
• clingheritul. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Piese electroizolante componente ale 
aparatelor electrice de joasă şi medie tensiune 



Fișa stiu, vreau să știu, am învățat 
 
 
Știu  Vreau să știu  Am învățat   
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

 
  



Fișă de lucru 
 

Grupa 1 Roșie  
 
Specificați funcțiile aparatelor electrice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Funcțiile 
aparatelor 
electrice 



Fișă de lucru 
 

Grupa 2 Verde  
 
Realizați clasificarea aparatelor electrice după rolul pe care iîl au în înstalația 
electrică. 
 
 

 
 
 

  

Clasificarea 
aparatelor 
electrice 



Fișă de lucru 
 

Grupa 3 Albastra  
 
Care sunt elementele constructive ale aparatelor electrice? 
 
 

 
 
 
 
  

Elemente 
constructive 



Fișă de lucru 
 

Grupa 4 Gri  
 
Realizați clasificarea contactelor electrice după modul de realizare a îmbinărilor și 
din puncte de vedere  al aspectului geometric al suprafeței de contact : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contacte 
electrice  



Fișă de lucru 
 

Grupa 5 Maro  
 
Specificați ce reprezintă desenele și unde pot fi folosite bimetalele 
 

 
 
 
 
  

Termo 

bimetal
e 



Fișă de lucru 
 

Grupa 6  Negru  
 
Specificați care sunt criteriile de clasificare a electromagneților utilizați în construcția 
aparatelor electrice  și de câte feluri sunt electromagneții. 
 

 
  

  Electro 

magneții 



 
625. PROIECT ETWINNING “WATER OUR PRECIOUS TREASURE” 

 
Profesor informatică, Măcelaru Adriana Adela 

Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, Prahova 
Profesor discipline tehnice, Horgoş Maria Antoaneta 

Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, Prahova 
 

Proiectul derulat pe platforma eTwinning  este o extensie a proiectului Erasmus+, cu acelaşi 
nume, în scopul de a implica un număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice şi de a îmbunătăţi 
diseminarea activităţilor incluse în proiect, în mod deosebit a etapelor pregătitoare în vederea 
participării la activităţile de învăţare-predare-formare din fiecare ţară parteneră,  respectiv Polonia, 
Germania, România, Bulgaria şi Franţa.  Proiectul se desfăşoară pe o perioada de doi ani, 2016-
2018.  

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta abilităţile ȋn domeniul ştiinţelor, 
mai exact ȋn utilizarea apei. Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: 

1. Intâlnire transnaţională Bulgaria 
2. Cine suntem noi? 
3. Săptămâna europeană 
4. Surse de apă in regiunea noastră 
5. Ziua Internaţională a apei 
6. Activităţi de predare, ȋnvăţare, formare ȋn Bulgaria 
7. Schimb de carţi potale 
8. Sporturi acvatice practicate ȋn regiunea noastră 
9. Intâlnire transnaţională Germania 
10. Evaluarea interimară a proiectului 
11. Activităţi  de predare, ȋnvăţare, formare ȋn Germania 
12. Ce inseamnă apa pentru mine 
13. Activităţi de predare, ȋnvăţare, formare ȋn  Franţa 
14. Galerie foto a proiectului 
15. Activităţi de predare, ȋnvăţare, formare ȋn  Polonia 
16. Intâlnire transnaţională Franţa  
17. Evaluarea finală a proiectului 

 
Elevii implicaţi în proiect au fost încurajaţi să-şi dezvolte creativitatea  atât prin maniera 

personală de prezentare a materialelor realizate, cât şi prin libertatea de alegere a conţinutului 
acestora. Mediatizarea proiectului la nivelul şcolii şi al comunităţii locale, prin intermediul site-ului 
şcolii, al site-ului Inspectoratului Scolar Judetean, prin panouri şi afişe a stârnit interesul elevilor 
pentru implicarea în proiect. Existenţa unor grupuri de elevi din clase diferite a facilitat 
mediatizarea rapidă a activităţilor din cadrul proiectului în rândul colegilor de clasă. Aceştia, la 
rândul lor, după modelul colegilor implicaţi direct în proiect, propun, organizează şi realizează 
activităţi educative. Elevii şi-au ales activităţile la care vor să participe în funcţie de abilităţile 
personale deţinute sau pe care vor să şi le îmbunătăţească. Dezvoltarea competenţelor de muncă în 
echipă a constituit una din preocupările majore ale profesorilor coordonatori. Competiţia deschisă 
între grupurile de elevi din clase diferite, concretizată uneori prin concursuri, iniţial la nivelul şcolii 
şi apoi la nivelul tuturor ţărilor participante, a condus la creşterea calităţii materialelor realizate. 

Obiectivul principal al proiectului fiind dezvoltarea abilităţilor ȋn domeniul ştiinţelor a făcut 
ca integrarea acestuia în curriculum să fie facilă. Documentarea în vederea realizării materialelor s-a 
facut individual sau în grupuri mici de elevi, dar şi în cadrul orelor de istorie ( informaţii despre 
istoria ţărilor participante), geografie (mâncare tradiţională, informaţii despre oraşele şi ţările 
implicate şi apele care sunt ȋn zonă), chimie, protecţia mediului (moduri de folosire a apei), 
informatica ( instrumente TIC de prezentare a materialelor), sport (informaţii despre sporturile 



acvatice din regiune), consiliere educaţionala, iar finalizarea 
acestora s-a realizat în cadrul orelor de engleză.  

Luna martie a adus faţă în faţă delegaţii de elevi şi 
profesori din ţările partenere, în cadrul întâlnirii din 
Bulgaria. Pentru această întalnire elevii au pregătit produse 
promoţionale pentru o firmă virtuală care utiliza apa ȋn 
procesul de fabricaţie a produselor ei. Materialele realizate 
au fost prezentate ȋn cadrul unui târg de firme virtuale 
organizat de partenerii bulgari. În cadrul mobilităţii din 
Bulgaria a fost prezentată şi revista digitală Teenmagz, ediţia 
lunii februarie 2017, “Ploiesti, from wells to artesian 
fountains”, elaborata de elevii nostri. Tot ȋn această lună, ȋn 
cadrul Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu”, a fost 
organizata o expoziţie de postere şi desene “What water 
means to me!?”, realizate de elevi cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. 

O altă activitate  ce a stârnit interesul participanţilor a fost crearea poveştilor digitale ȋn 
cadrul mobilităţii din România. Cu aceasta ocazie au fost realizate ateliere de lucru pe platforma 
eTwinning şi ateliere privind folosirea aplicaţiei Moovie Maker, privind calitatea apei şi realizarea 
produselor naturale de ȋngrijire a pielii.  

În luna octombrie s-a desfăşurat mobilitatea din Germania unde participanţii au realizat şi 
prezentat  materiale despre sporturile acvatice din regiunea fiecăruia şi materiale despre folosirea 
apei ȋn industrie. Au fost organizate ateliere de lucru de realizare a posterelor, de teatru, de 
artizanat. Interesantă a fost activitatea de pregătire a cinei de către participanţi cu produse specific 
germane. 

După fiecare mobilitate desfăşurată s-a organizat ȋn fiecare şcoală participant la proiect, 
“Săptămâna Europeană” pentru a scoate ȋn evidenţă specificul fiecărei ţări ȋn care a avut loc 
mobilitatea din punct de vedere al istoriei, tradiţiilor, sistemului educaţional, etc. 
Elevii au folosit, pentru prezentarea materialelor realizate, diferite aplicaţii adecvate obiectivelor 
proiectului: video (YouTube), prezentări power-point, întâlniri pe Skype, web creator, padlet, 
Kizoa, Windows Movie Maker, Madmagz, Tricider, Storyjumper, profesorii coordonatori urmărind 
modul de utilizare a acestor instrumente. 

Impactul proiectului asupra elevilor şi a cadrelor didactice implicate constă în dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, inclusiv în limba engleză, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, 
dezvoltarea competenţelor digitale, lărgirea orizontului de cunoaştere a ţărilor partenere nu doar din 
punct de vedere geografic, ci şi istoric şi în ceea ce priveşte specificul şi tradiţiile fiecăreia, 
creşterea încrederii de sine, dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi a creativităţii. 

Prietenia dincolo de frontiere, cu respectarea unicităţii fiecărui individ sau popor, atât între 
elevi cât şi între profesori este rezultatul deosebit al acestui proiect. 

Proiectul fiind încă în derulare, ne aşteaptă noi activităţi interesante şi sperăm, rezultate 
remarcabile, pe masura muncii şi a aşteptărilor partenerilor de proiect. 

 



 
 
 

626. IT FOR BUSINESS SUCCES 
 

Prof. Șerbănescu Mihai Cristian 
Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti 

  
 Proiectul „IT for business succes”, desfășurat la nivelul Colegiul Naţional „Vladimir 
Streinu” Găeşti, a avut o dimensiune națională,  acesta fiind integrat în cadrul evenimentului 
național „Săptămâna Europeană a Tineretului – SET 2016” ediția a VIII-a, eveniment organizat de 
Agenția Națională Pentru Programe Comunitare In Domeniul Educației Si Formării Profesionale în 
scopul facilitării tranziției tânărului absolvent de la școală către piața muncii.   
 „IT for business succes”, ca proiect integrat în activitățile educative, si-a propus promovarea 
exemplelor de bună practică, simularea unei angajări prin depunerea unei candidaturi și optimizarea 
tranziției de la scoală către piața muncii. Perioada de desfășurare a proiectului s-a suprapus cu 
Săptămâna Europeană a Tineretului. 
 
 Activitățile principale ale proiectului au fost: 
 

1. Parcurgerea unor experiențe de învățare, cu ajutorul platformelor informatice si a 
programului „Life Learning Initiative for Entrepreneurs”. În cadrul experiențelor de învățare 



elevii vor putea descoperii: reușitele antreprenorilor curajoși, concepte pentru un business de 
succes, abilități IT necesare, un test pentru abilități și un certificat oferit de HP; 

2. Stabilirea unei legături cu mentori, antreprenori de succes, care au reușit să dezvolte o idee 
de afacere, activitate realizată cu ajutorul rețelelor și platformelor informatice în scopul 
facilitării tranziției de la școală către piața muncii; 

3. Depunerea unei candidaturi si stabilirea unui interviu pentru angajare. 
Scopul proiectului implementat a fost angajarea tinerilor absolvenți în domeniul IT, urmând 

exemplele oferite de antreprenori. 
 

Prima etapă a proiectului a constat în alegerea unei companii din domeniul IT care avea 
nevoie de noi angajați. Absolvenții liceului nostru dețineau deja competențe in domeniul 
informatică, calificarea administrator rețele locale și de comunicații, dar s-a impus studierea 
cerințelor, standardelor și a așteptărilor angajatorului, în acest sens absolvenții au fost înscriși în 
cadrul unor cursuri organizate de firma angajatoare. Cu ajutorul platformei „Life Learning Initiative 
for Entrepreneurs” viitorii angajați au putut înțelege viziunea, scopul și obiectivele urmărite de 
angajator. În urma parcurgerii stagiului de pregătire online, participanții au obținut certificate, care 
urmau să fie utilizate cu celelalte documente la dosarul propriu și prin care angajatorul să observe 
faptul că viitorul  angajat cunoaște valorile, strategiile și obiectivele firmei.  

Următorul pas al proiectului a urmărit stabilirea unor legături online între absolvenții 
liceului și antreprenori de succes din domeniul IT. Antreprenorii de succes sunt persoane care sunt 
sau au fost angajate la firma selectată de absolvenții liceului. Tot pe platforma angajatorului am 
creat conturi pentru fiecare absolvent și au fost organizate conferințe online în care antreprenorii au 
acordat o consiliere asupra modului în care un absolvent se poate angaja, a competențelor pe care 
trebuie să le dețină oferind în același timp o imagine asupra propriei experiențe în domeniu. 

Între Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeştiși angajatorul selectat a fost încheiat un 
parteneriat care a avut ca scop organizarea unui workshop în cadrul căruia tinerii absolvenți au avut 
posibilitatea depunerii candidaturilor pentru angajare. 

În cadrul proiectului au participat 48 de elevi, 3 cadre didactice, 3 antreprenori de succes și 
un agent economic.  

O soluție pentru elevii care nu au reușit să se angajeze a fost crearea unui grup de specialiști 
IT în cadrul spațiului web. Grupul va acționa mai mult pentru promovarea ofertei de servicii IT pe 
care membrii le pot oferii. 

Evaluarea implementării proiectului a constat în numărul de candidaturi depuse la nivel 
cantitativ și numărul de absolvenți angajați la nivel calitativ. Ca rezultate măsurabile obținute putem 
menționa 48 de candidaturi depuse, 18 angajări și 10 programări pentru proba de interviu.  

Proiectul s-a bazat pe o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de 
minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de 
minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul 
privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013. 

Pentru latura de sustenabilitate a proiectului se vor încheia parteneriate cu agenți economici 
pentru realizarea de workshop-uri asemănătoare pentru crearea unei rețele de parteneri. Rețeaua de 
parteneri se va forma în mod recursiv, respectând următorul principiu: în primul an a participat un 
singur agent economic, în al doilea an agentul economic din anul precedent va atrage un partener 
propriu, rezultând practic doi agenți economici etc. Se va construi astfel, cu fiecare an parcurs, o 
schemă extinsă de parteneri. S-a ales această formă pentru construcția rețelei de parteneri bazată pe 
încrederea acordată de partenerul propunător astfel încât agenții economici atrași în schemă să 
dețină garanția recomandărilor celorlalți parteneri.    

Rezultatele așteptate pe termen mediu, obținute în urma implementării proiectului pentru o 
perioada de 3 - 5 ani se pot descrie din prisma a două dimensiuni: 
 

1. Facilitarea tranziției tinerilor absolvenți de la școală către piața muncii; 
2. Reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți ai școlii . 



 
Impactul obținut în urma implementării proiectului se poate exprima din prisma a două 

aspecte: a beneficiarilor și a dimensiunii evenimentului desfășurat. În clasa beneficiarilor se pot 
încadra elevii unității, părinții elevilor, agenții economici și comunitatea locală. Dimensiunea 
evenimentului, fiind la nivel național a permis schimbul de experiență și promovarea exemplelor de 
bună practică. 
 
 Motto proiectului:  

I'm ready! The world is just a map that will draw my way! 
 
 

627. PROIECTUL “ŞCOALA ŞI FAMILIA-ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE 
CALITATE” (PROGRAMUL ERASMUS+) 

 
Insp. Năstase Petronela 

ISJ Vaslui 

 
“Teachers and Parents Building Bridges” 

Sevilla, Spania, 05 – 09 iunie 2017 
 

• Atât școala cât și familia țintesc spre aceleași obiective: să-i ajute pe copii să învețe, să 
devină oameni buni și responsabili, să reușească în viață. 

• Studiile arată că atunci când părinții și elevii colaborează elevii au o atitudine pozitivă față 
de școală, obțin rezultate mai bune, comportamentul lor se îmbunătățește. 

• Activitatea instructiv-educativă care presupune implicarea părinților este mult mai eficientă. 
OBIECTIVUL CURSULUI: 

Instrumentarea participanților cu strategii concrete, eficiente privind cooperarea dintre 
profesori și părinți 
ACHIZIȚII GENERALE: 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare și pedagogice; 
• Conștientizarea și acceptarea faptului că școala prezentului și cea a viitorului este școala 

incluzivă; 
• Creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională. 

ACHIZIȚII SPECIFICE: 
- cum să facem față diferitelor tipuri de familii; 
- cum să câștigăm încrederea părinților și să rezolvăm potențialele probleme de comunicare cu 
aceștia; 
- folosirea tehnicilor negocierii în relația cu părinții; 
- modalități de îmbunătățire a relațiilor cu părinții și de încurajare a participării acestora; 
- strategii de prevenire și rezolvare a conflictelor. 
 

“Am o veste bună: multe dintre problemele cu care se confruntă copiii și tinerii nu sunt 
problemele lor... 
 Am și o veste rea: dacă ei ar avea probleme, ar fi ușor de rezolvat…” 
 “Cea mai des întâlnită greșeală de comunicare este faptul că nu ascultăm ca să înțelegem, 
ci doar ascultăm ca să formulăm un răspuns.” 
 
  



Modalități de îmbunătățire a relațiilor cu părinții 
Idei pentru o bună comunicare 

1. Sinceritatea înainte de toate 
2. A discuta nu înseamnă doar a vorbi, ci și a asculta 
3. Fiți modești 
4. Acceptați și alte puncte de vedere 
5. Nu dați ascultare zvonurilor 
6. Fără resentimente – iertarea este o valoare care se educă 
7. Oricine poate greși – recunoașterea greșelii 
8. Permiteți să vă fie forțată mâna 
9. Nu violăm intimitatea interlocutorului 
10. Productivitate maximă în timp limitat 

 
Cum să facem față conflictelor? 
Felul în care reacționăm nu este doar rezultatul a ceea ce gândim, ci este, în egală măsură, și 
rezultatul a ceea ce simțim. 
Reacții care blochează conflictul: 
 Reproșuri și acuzații: “E vina dumneavoastră!” 
 Insulte: “Habar n-aveți despre ce vorbiți!” 
 Comenzi: “Spuneți-i să-și facă tema!” 
 Critici: “Nu vorbiți cu mine în felul ăsta!” 
 Amenințări: “Dacă fiul dumneavoastră nu-și schimbă atitudinea, va avea probleme!”; 
 Victimizarea: “Până la urmă voi pleca din cauza dumneavoastră!” 
 Profeții dezastruoase: “Copilul dumneavoastră nu va reuși niciodată!” 

 
Reacții care facilitează rezolvarea conflictului: 
 Anticipați conflictul și stabiliți o strategie 
 Distanțați-vă. Încercați să analizați situația din exterior 
 Fiți calm. Așteptați ceva timp înainte de a lua o decizie, de a da un răspuns 
 Concentrați-vă pe aspectele esențiale 
 Restabiliți pacea 
 Fiți flexibili 
 Apelați la simțul umorului 

 

  



Activitatea : “Fac sport cu copilul meu” 
Obiective: 

• întărirea relației părinte-copil; 
• creșterea motivației elevilor de a practica un sport, de a face mișcare în aer liber; 
• conștientizarea rolului pe care îl are mișcarea în menținerea sănătății. 

Mijloace: biciclete, role, mingi, seturi badmington, cretă colorată, diplome etc. 
Grup ţintă: 15 elevi; 15 părinți, două cadre didactice 
 
Activitatea: “Lansăm revista clasei” 
Obiective: 

• stimularea manifestării creativității elevilor; 
• valorificarea creațiilor literare și plastice ale elevilor în elaborarea unei reviste a clasei; 
• creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. 

Mijloace: videoproiector, laptop, revista clasei, panou pentru expunerea lucrărilor 
Grup ţintă: 20 de elevi, 20 de părinți, trei cadre didactice 
 
Activitatea: “Ora de gastronomie” 
Obiective:  

• dezvoltarea abilităților de autogospodărire la elevi; 
• conștientizarea relației hrană-sănătate. 

Mijloace: veselă, tacâmuri, fețe de masă, șorțuri, produse alimentare etc. 
Grup ţintă: 20 de elevi, 10 părinți, două cadre didactice 

 
 
Activitatea : “Ssst! Mama/Tata ne citește o poveste!” 
Obiective:  

• dezvoltarea interesului și a gustului pentru lectură; 
• perceperea actului lecturii ca fiind o activitate plăcută, relaxantă. 

Mijloace: cărți de lectură pentru copii, fișe cu texte de lectură. 
Grup ţintă: 20 de elevi, 5 părinți, trei cadre didactice 

 
  



 
Activitatea: “Atelier de creație” 
Obiective: 

• dezvoltarea simțului estetic; 
• dezvoltarea abilităților practice; 

Mijloace: carton, hârtie colorată, fetru, lipici, semințe, paiete, mărgele etc. 
Grup ţintă: 15 elevi și 5 părinți 
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Grădinița P.N. Nădrag, Timiș 
13 

5.  STUDIU DE CAZ Educatoare Onofrei Victorița 
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CJRAE, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

161 

72.  ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢA DE 
COPII 

Prof. Făiniși Iulia Mihaela 
Grădinița cu program prelungit Nr.19 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

163 

73.  UTILIZAREA STRATEGIILOR ACTIVE 
ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR 

Prof. Pricodan Cristinca Georgeta 
Grădinița cu program prelungit Nr.19 

Drobeta Turnu Severin,Mehedinți 

165 

74.  EDUCAŢIA NONFORMALĂ – O ALTFEL DE 
EDUCAŢIE 

Prof. Oprița-Mândruț Alina-Mihaela 
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 19 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

167 

75.  CONSECINŢE  ALE  UTILIZĂRII  IRAŢIONALE A 
NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA DEZVOLTĂRII 

COPILULUI 

Prof. logoped, Dumitrache  Elvira  Alina 
CJRAE, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

169 

76.  CREATIVITATEA MANAGERIALĂ – PREMISĂ A 
IMPLEMENTĂRII  

INOVAȚIEI ÎN EDUCAȚIE 

Prof. Bâtmălai  Eugenia Georgeta 
Director la Grădinița cu program prelungit Nr.19 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

171 



77.  CONTRIBUŢIA JOCULUI LA DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR. APLICAŢII LA 

GRUPE COMBINATE 

Prof. Mitrea Georgeana 
Grădinița cu program normal Cuzăplac 

172 

78.  METODE INTERACTIVE DE GRUP 
 –  ROL  ŞI  IMPORTANŢĂ 

Prof. Constantin Ionela, Grăd. P.P.Nr.7 Lugoj, jud. Timiș 175 

79.  EXPERIMENTUL DIDACTIC  Prof.Sîngiorzan Sorina 
 Grăd. P.N.Hodoș, jud. Timiș 

177 

80.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 
PREŞCOLARULUI 

PRIN METODA JOCULUI DIDACTIC 

profesor învăţământ preşcolar, Lefter Cristina 
profesor învăţământ preşcolar, Anton Gabriela 

Grădiniţa cu PP.Nr.3- Vaslui 

178 

81.  PROVOCAREA PREZENTULUI ÎN SCOALA 
ROMÂNEASCA 

Prof. Modoran Alina Marilena 
Gradinita cu p.p. nr.7, Dr.Tr.Severin 

180 

82.  DE LA JOC LA EDUCAȚIE FINANCIARĂ-programă 
opțional 

Pip.Mestic Gabriela Raluca 
Pip.Mestic Oana Anca 

Grădinița cu P.P Nr.1 ,Loc.Viseu de Sus 

182 

83.  UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN 
CADRUL ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-

EDUCATIVE DIN GRĂDINIŢĂ 

Prof. Nistor Luize Lavinia  
Prof. Țepeș Carmen Nicoleta 

Grădinița P.P.Nr.1/Piticot-Hunedoara 

184 

84.  ACTIVITATEA ARTISTICO - PLASTICĂ  
LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

Prof. Sava Diana Irina  
Prof. Corcioveanu Mioara 

Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

188 

85.  PROVOCAREA PREZENTULUI ȘI CADRUL 
DIDACTIC DIN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

Prof.înv.preșc.Sorescu Cătălina 
Școala Gimnazială Răzvad 

Grădinița cu P.N Nr.1 
Loc. Răzvad, Jud. Dâmbovița 

191 

86.  OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV- 
EDUCATIV 

prof. înv. preşcolar Albu Liliana 
Grădiniţa cu P.N. Nr. 9 Huşi 

194 

87.  METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 
UTILIZATE  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

prof. înv. preșc. Canciuc Gabriela-Otilia,  
Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Rădăuţi 

196 

88.  METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Prof.Înv. Preșc. Ceaușescu Iuliana 
Liceul Tehnologic ,, I. C. Petrescu” Stîlpeni 

G.P.P.  Sf. Împ. ,,Constantin Şi Elena”Stîlpeni 

199 

89.  EDUCAŢIA RUTIERĂ 
O NECESITATE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

Prof.Înv.Preșc.: Cornea Irina 
GPP Stâlpeni 

201 



90.  NOI REPERE ÎN ELABORAREA  
CURRICULUM-ULUI 

Prof. Groza Elisabeta 
Grădiniţa cu P.P. Nr. 3, DrobetaTurnu Severin, Mehedinți 

203 

91.  STRATEGII DE EVALUARE ŞI PROMOVARE A 
SUCCESULUI ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

prof. înv. preșcolar Tanasă Monica – Liuța 
Grădinița cu P.P. ”CĂSUȚA FERMECATĂ”, Loc.  Gherla,   

Jud. Cluj 

206 

92.  EXPLOZIA  STELARĂ-METODĂ INTERACTIVĂ 
APLICATĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

prof. înv. preșcolar Dobocan Anca  
Grădiniţa cu Program Prelungit Arici Pogonici 

Loc. Gherla, Jud. Cluj 

208 

93.  JOCUL DIDACTIC ȘI STIMULAREA 
CREATIVITĂȚII 

prof. înv.preșc. Moșneagu Ionela 
prof. Daria Anca  

Grădinița cu P.P.Nr.18 Vaslui 

209 

94.  DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO– 
EMOŢIONALE  LA VÂRSTA  PREŞCOLARĂ 

Prof.  Chiriac Mihaela 
Prof. Șenchiu Fănica 

Grădinița cu P.P nr.3 Vaslui 

211 

95.  EDUCAŢIA BAZATĂ PE EXPERIENŢELE  DE 
VIAŢĂ ALE  ELEVILOR – EXPLORAREA 

MEDIULUI  LA CLASA PREGĂTITOARE/CLASA I 

Prof.înv.primar, Perju Carmen Sorina 
Şcoala Gimnazială”Lascăr Catargiu”, Schela ,Galaţi 

214 

96.  JOCUL DIDACTIC – METODĂ EFICIENTĂ 
PENTRU ÎNVĂŢAREA MATEMATICII LA CICLUL 

PRIMAR 

Prof.înv.primar Lilă Cornelia 
Şcoala Gimnazială Novaci, jud.Gorj 

216 

97.  MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ 
TIPURI ȘI MODALITĂȚI DE STIMULARE 

Profesor înv. primar Frățilă Alina Mihaela 
Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic, Prahova 

218 

98.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR 
ÎN CADRUL OPȚIONALULUI  „CARTEA, 

PRIETENA MEA” 

Profesor înv. primar Verman Cristina 
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui 

222 

99.  FORMELE ŞI METODELE DE MĂSURARE ŞI 
APRECIERE A REZULTATELOR COPIILOR 

prof. Voinea Alexandru Ginu 
Şcoala Gimnaziala Izbiceni – judeţul Olt 

225 

100.  ÎNVĂŢAREA NOŢIUNILOR MATEMATICE 
 PRIN JOC DIDACTIC LA CLASA I 

Prof. înv. primar  Trifan Daniela 
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

229 

101.  ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE  
REALIZATE PENTRU STIMULAREA 

CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

Prof.înv.primar : Ciucure Loredana 
Școala Gimnazială  Nr.3 Lugoj 

232 

102.  IMPORTANȚA MOTIVĂRII ȘCOLARE Prof.înv.primar Caraliu Aurel 
Școala Gimnazială Nr,1 Mogoșoaia Județul Ilfov 

234 



103.  DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIN ÎNVĂŢARE 

ACTIVĂ 

Prof. înv. primar Mînzicu Simona Valentina 
Liceul Teoretic,,Şerban Vodă”, Slănic, Prahova 

235 

104.  DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA COPIII DE 3-7 
ANI 

Prof.înv.primar: Georza Emilia Dorina 
Florian Oana Monica 

Școala Gimnazială Nr. 2 Bistrița Bîrgăului 

237 

105.  JOCUL –ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ ÎN 
GRĂDINIȚĂ ȘI CLASA ÎNTÂI 

Prof.înv.primar Mihai Victoria 
Liceul „George Moroianu”, Săcele, Brașov 

240 

106.  STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE 
STIMULARE A CREATIVITATII ELEVILOR ÎN 

CADRUL ORELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ 

prof.înv.primar, Raizu Alina-Nadia 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

242 

107.  FERESTRE SPRE UN VIITOR VERDE Prof.inv.primar  Trofin Maria Laura 
Şcoala Gimnazială Drăgăneşti Neamţ 

246 

108.  GÂNDIREA CRITICĂ, LECTURA ȘI LECȚIILE 
ERR 

p.i.p. Cîrlescu Iulia-Adriana,  
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

248 

109.  ABORDAREA DE TIP INTEGRAT, 
DIMENSIUNE A ÎNVĂŢĂRII ÎN CICLUL PRIMAR 

Chiochiu Elena 
Chiochiu Teofil-Gabriel 

Școala Gimnazială Grajduri, Județul Iași 

252 

110.  EFICIENŢA  COMUNICĂRII  DIDACTICE  PRIN  
UTILIZAREA METODELOR  INTERACTIVE  DE  

PREDARE 

Prof. Înv. Primar Dincă Corina 
Școala Gimnazială Breznița Ocol, 

Loc. Breznița Ocol, Jud. Mehedinți 

255 

111.  ÎNVĂŢAREA PRIN GÂNDIRE CRITICĂ- O NOUĂ 
ABORDARE A ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE 

Prof.înv.primar Rosu Mitina 
Prof. înv. Primar Găman Doina Norica 

257 

112.  EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ŞCOALĂ PRIN 
PROIECTUL EXTRACURRICULAR  

,,ÎMPREUNĂ ÎNTR-O LUME MAI CURATĂ” 

Prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana  
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

261 

113.  ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ 

Prof. înv. primar, Sîrghe Claudia 
Şcoala Gimnazială nr.1, sat Parpaniţa 

263 

114.  INIŢIATIVE  ÎN PARTENERIATUL FAMILIE – 
ŞCOALĂ 

Prof. Bordeţ Dorin Dănuţ 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Aurora” Reşiţa 

266 

115.  CONSILIEREA PĂRINŢILOR AI CĂROR COPII 
 ÎNVAŢĂ DESPRE DREPTURILE OMULUI 

prof. Sârbu Melania Antoaneta  
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, Craiova 

268 

116.  MODALITĂŢI   DE  PREVENIRE  A  VIOLENŢEI Profesor învăţământ primar  Saşec Rodica Daniela 270 



Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade”, Reşiţa,  Jud. Caraş-Severin 
117.  INIȚIATIVE DIDACTICE 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN APLICAREA 
STRATEGIILOR DE  

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

Înv. Popescu Anca-Irina 
Școala Gimnazială „George Tutoveanu”, Bârlad 

272 

118.  DEMERSURI DIDACTICE INOVATOARE Prof.înv. primar Berindeu Daniela 
Prof. înv. primar Şimon Corina 

Şcoala Gimnazială Liebling 

278 

119.  MODALITĂŢI DE INTEGRARE A  COPIILOR 
CU CES ÎN ŞCOALĂ 

Mihalcea Ana Corina 
Profesor pentru învățământul primar 

280 

120.  INIŢIATIVE DIDACTICE Apostu Liliana-Lenuţa  
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Ciubotaru’’Vultureşti 

283 

121.  CARTEA - DRUMUL SPRE LIBERTATE 
 

Prof. înv. primar Iosim Daniela Cristina 
Şcoala Gimnnazială Nr. 4 ,,Fraţii Popeea” Săcele 

286 

122.  EVALUAREA ÎN CICLUL PRIMAR Prof. înv. primar Tîrlea Ana 289 
123.  FOLCLORUL COPIILOR- CATEGORIE 

DISTINCTĂ A FOLCLORULUI MUZICAL 
ROMÂNESC 

Nina Raluca Găvănescu 
Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Medgidia 

291 

124.  METODE ȘI JOCURI FOLOSITE ÎN PREDAREA 
DE TIP INTEGRAT 

Înv. Drobotă Floriţa 
Şcoala Gimnazială Nr.1, loc. Parpaniţa, jud. Vaslui 

293 

125.  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE CITIT-
SCRIS ÎN CICLUL PRIMAR PRIN UTILIZAREA 
STRATEGIILOR SEMI-GLOBALE ÎN CADRUL 

PROIECTELOR TEMATICE 

Prof.înv.primar Pop Simona Maria 
Şc.Gimn. ,,Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare 

Prof.înv.primar Puşcaş  Teodora Cecilia 
Şc.Gimn. ,,Alexandru Ivasiuc”, Baia  Mare 

297 

126.  SISTEMUL DE INVATAMANT DIN ROMANIA: 
PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE COMPARATIV 

CU SISTEMELE EUROPENE 

Prof.înv.primar Popa Ionela 
Scoala Gimnazială Câinenii Mari, jud. Vâlcea 

301 

127.  INIȚIATIVE DIDACTICE – ÎNVĂȚAREA 
EFICIENTĂ 

prof.înv.primar:Lițescu Mihaela Denisa 
Școala Gimnazială Pietrari 

304 

128.  PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL, ŞCOALĂ-
COMUNITATE 

Prof.inv.primar: Flaimoc Oana 
Scoala Gimnaziala Raci, Negomir, Gorj 

305 

129.  RECOMANDĂRI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND 
ROLUL FORMATIV-EDUCATIV AL 

STRATEGIILOR DIDACTICE UTILIZATE ÎN 

Prof. înv. primar,   Dascălu Silvia 
Şcoala Gimnazială Nr. 33, Galaţi 

307 



ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
130.  MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
SAU CE PUTEM ÎMPRUMUTA DIN 

PEDAGOGIILE ALTERNATIVE 

Prof. Dimofte Gherghina – Gina, 
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vînători, Galați 

309 

131.  PREDAREA –ÎNVĂȚAREA INTERACTIVĂ 
CENTRATĂ PE ELEV 

Profesor în învățământ primar Albert Mariana 
Liceul Tehnologic Făget , județul Bacău, comuna Ghimeş-

Făget 

312 

132.  ÎNVĂŢAREA COLABORATIVĂ LA VÂRSTA 
PREŞCOLARĂ 

Prof. Negru Paraschiva 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.11 

Structură Grădiniţa cu Program Normal Nr.12 

315 

133.  ASPECTE METODICE PRIVIND PREDAREA 
MATEMATICII LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 

Prof. Pt. Inv. Primar, Sascău Iuliana 
Școala Gimnazială Somușca – Cleja, Jud. Bacău 

320 

134.  INOVAȚIA DIDACTICĂ  PROVOCARE PENTRU 
CADRUL DIDACTIC 

Pr.înv.primar  Stăncilă Amelia Elena 
Școala Gimnazială nr.1 Cetățeni(Șc.Prim.nr2Valea Cetățuii) 

323 

135.  DEZVOLTAREA  ȘI  STIMULAREA  
CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI  

EXTRACURRICULARE 

Nicon Rodica 
Școala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir”, Constanța 

324 

136.  VALENŢE FORMATIVE ALE METODELOR DE 
GRUP 

prof. Penescu Elena Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,Vintilă Brătianu”, Ștefănești 

326 

137.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN 
PREDAREA GEOGRAFIEI 

Rodica Roman  
Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” Lupeni 

328 

138.  MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ A 
CONȚINUTURILOR LA CLASA PREGĂTITOARE 

Prof. înv. primar, Vîrtosu Constanța 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Galați 

332 

139.  DIFERENŢIEREA ACTIVITĂŢII  INSTRUCTIV-
EDUCATIVE ÎN CAZUL ELEVILOR CU C.E.S DE 

ŞCOLARITATE MICĂ 

Prof. Fira Gabriela Eva 
Şcoala Gimnaziala Specială Baia Mare 

334 

140.  ABORDAREA INTEGRATĂ A ÎNVĂŢĂRII ÎN 
CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. primar, Popa Camelia 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Lupeni 

337 

141.  DESFĂȘURAREA UNOR ORE ÎN AER LIBER Știrbu Aurica / Ionescu Melania 
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita’’ ,Vaslui 

339 

142.  COLABORAREA CU FAMILIA 
COPILULUI CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Prof. Holubeanu Simona-Elena 
Școala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanța 

343 

143.  DEZOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A Prof. Duman  Mihaela 345 



ELEVILOR Colegiul Național de Informatică ,,Traian Lalescu” Hunedoara 
144.  EVALUAREA – COMPONENTǍ IMPORTANTǍ A 

EVALUǍRII 
Ȋnv. Nevodenszki Sorina  

Şcoala Gimnazialǎ nr. 30, Timișoara 
348 

145.  CADRUL  DIDACTIC SI PROVOCAREA  
PREZENTULUI 

Prof. Inv.Primar .Rotaru  Elena Mirela  
Scoala  Gimnaziala Gradinari, Judetul Olt 

350 

146.  STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN 
PREDAREA 

ADJECTIVULUI ÎN CICLUL PRIMAR 

Prof.Înv.Primar Grigorie Daniela 
Școala Gimnazială Mădulari 

353 

147.  ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE  
ŞI  DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Iosub Ștefania Iuliana 
Scoala Gimnazială,,Nicolae Bălcescu''/jud.Bacău 

356 

148.  METODE COMPLEMENTARE UTILIZATE ÎN 
APRECIEREA REZULTATELOR ȘCOLARE ÎN 

CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. primar Mîndru Marieta Melania 
Școala Gimnazială ,,Alexei Mateevici”-Movileni, Galați 

358 

149.  STRATEGII DE DEZVOLTARE MOTIVAȚIONALĂ 
A ELEVILOR 

Alina Cristina Tărchilă 
Colegiul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva 

Florela Lenuța Poenar 
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva 

361 

150.  METODE ŞI STRATEGII DE ÎNVĂŢARE 
CENTRATE PE ELEV 

Manea Angelica Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr.32, Bucureşti 
Voiculescu Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr.32, Bucureşti 

366 

151.  UTILIZAREA SOFTURILOR ȊN ACTIVITĂŢILE 
DE PREDARE - ȊNVĂŢARE – EVALUARE A 

MATEMATICII 
ȊN ȊNVĂŢAMÂNTUL PRIMAR 

Prof. ȋnv. primar Mihaela COZMA 
Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu”, Ploieşti 

370 

152.  ACTIVIZAREA, ȊMBOGĂṬIREA, NUANṬAREA 
VOCABULARULUI  
ŞCOLARULUI  MIC 

Prof. ȋnv. primar: Ciolan Eugenia 
Școala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu”, Bârlad, 

Jud. Vaslui 

373 

153.  METODE MODERNE DE PREDARE ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof.înv. primar: Bejerea Maria 
Şcoala Gimnazială Ştiuca, Timiş 

376 

154.  INVESTIGARE  DIALECTALĂ  ÎN  SATUL  
MIRON  COSTIN,  JUDEȚUL  NEAMȚ 

Prof. înv. primar, Violeta Chelaru, 
 Școala  Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Roman 

379 

155.  PROFESORUL - FACTOR EDUCATIV 
PERSONALITATEA PROFESORULUI 

Prof. înv. primar DogaruGeorgiana, Școala Gimnazială ,,Ionel 
Teodoreanu’’ 

Prof. înv. primar Lăcătus Cristina, Școala Gimnazială ,,Ionel 
Teodoreanu’’ 

382 



156.  ÎMBOGĂŢIREA VOCABULARULUI PRIN 
INTERMEDIUL CATEGORIILOR SEMANTICE: 

SINONIMIE, ANTONIMIE, PARONIMIE, 
OMONIMIE 

Mihai Elisabeta Paula 
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Sat. Popeni, Com. Zorleni, Jud.  

Vaslui 

386 

157.  INIŢIATIVE DIDACTICE Prof.Înv. Prim. Gurgu Monica 
Școala Gimnazială Nr.2 Motru 

389 

158.  EFICIENŢA DIDACTICĂ A UTILIZĂRII 
METODELOR ACTIVIZANTE  

ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE LA CLASA A IV-A 

Prof. înv. primar, Marinescu  Nicoleta Eugenia 
Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

391 

159.  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 
SOCIO-EMOȚIONALE LA COPIII DE VÂRSTĂ 

ȘCOLARĂ MICĂ 

Prof.înv.primar Apan Lidia Daniela 
Școala Gimnazială Crăciunești, Maramureș 

397 

160.  VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ - MODALITĂŢI DE 
PREVENIRE 

Prof. Inv. primar Buzdun Ramona 
Liceul Tehnologic Izvoarele- Olt 

399 

161.  METODE INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ LA CLASELE DIN CICLUL PRIMAR 

Prof.pt. înv.primar,Dinica Florina 
Liceul Tehnologic Izvoarele, Jud. Olt 

401 

162.  CULTIVAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN 
CICLUL PRIMAR 

prof.înv.primar Ciociu  
Şcoală Gimnazială “Nichita Stănescu”Baia Mare 

403 

163.  ROLUL DICTĂRILOR ÎN ÎNVĂŢAREA 
NORMELOR  DE ORTOGRAFIE ŞI DE 

PUNCTUAŢIE 

Înv. Bărbosu Lenuţa 
 Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată” Todireşti, jud. Vaslui 

405 

164.  CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII DASCĂL? 
BENEFICII ALE DIALOGULUI INTERCULTURAL 

Oprițoiu Corina Daciana 
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 

408 

165.  ROLUL EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN 
DEZVOLTAREA  PERSONALITĂȚII  ELEVULUI 

ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 

Prof.înv.primar Doboș Maria 
Școala Gimnazială Răchiteni- Iași 

410 

166.  PREMISELE PROCESULUI ŞI ÎNVĂŢĂRII 
CREATIVE DESFĂŞURATĂ  

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

Prof. înv. primar Bogos Andreea Mădălina 
Prof. înv. primar Tătaru Teodora 

Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui 

411 

167.  METODE SI TEHNICI DE CUNOAȘTERE A 
PERSONALITAȚII ELEVILOR 

Înv. Pagu Valentina 
Școala Gimnazială Dumbrava, Timișești 

414 

168.  POVESTE, ALTFEL… Burlacu Aniela 
Școala Gimnazială Specială nr.10, București 

416 

169.  IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITATEA Banciu Melania/ Prundar Gabriela   418 



ȘCOLARĂ Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe, Covasna 
170.  EDUCAŢIA- TEMELIA PERSONALITĂŢII 

COPILULUI 
Profesor Invăţământ Primar, Acatrinei Fira 

Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu”, Laza 
422 

171.  METODE INTERACTIVE PENTRU UN 
ÎNVĂȚĂMÂNT EFICIENT 

Mreajă Ecaterina 424 

172.  ROLUL CĂRŢII ÎN FORMAREA GUSTULUI 
PENTRU LITERATURĂ 

Prof.  înv. primar Buguleț Gianina 
Școala Gimnazială ,,Ștefan  cel  Mare” Vaslui 

428 

173.  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN APLICAREA 
STRATEGIILOR DE PREDARE-INVATARE-

EVALUARE 

Prof. inv. primar Ignea Anca 
Şcoala Gimnaziala Nr. 2, Piatra Neamţ 

432 

174.  STUDIU PRIVIND INIŢIATIVELE CADRELOR 
DIDACTICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Prof. Înv. primar: Şendroiu Maria-Mădălina 
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Peştişani 

434 

175.  PRINCIPIILE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEVI Profesor Tinică Maricela – Paula  
Şcoala Gimnazială Nr. 3, sat Popeni, comuna Zorleni, judeţul 

Vaslui 

437 

176.  VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAȘCOLARE 

Înv: Spanache Alina 
Școala Gimnazială Pogănești, Vaslui 

440 

177.  MATEMATICA LA CICLUL PRIMAR ȘI 
MODERNISMUL 

Prof. înv. primar Ciuhureanu Aura-Costinela 
Școala Gimnazială Borănești, județul Ialomița 

442 

178.  NECESITATEA VALORIFICÃRII RAPORTULUI 
ELEV-ÎNVÃŢÃTOR-PÃRINŢI ÎN VEDEREA 
EFICIENTIZÃRII PROCESULUI EDUCATIV 

prof.inv.primar. Coteanu Maria 
Şcoala Gimnaziala. Nr. 9 ,,Nicolae Orghidan’’, Braşov 

443 

179.  PRIETENIE SAU AUTORITATE 
ÎN RELAŢIA PĂRINTE – COPIL? 

Înv.Arhire Sorina 
Școala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni 

445 

180.  JOCUL DIDACTIC—MODALITATE DE 
ÎNVĂŢARE A MATEMATICII 

Cretu Livia 
Liceul Teoretic ,,General Dragalina” Oravita, Caras-Severin 

448 

181.  INTEGRAREA CURRICULARĂ LA CICLUL 
PRIMAR 

Cincu Bianca 
Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Bălteni, Olt 

451 

182.  PREDAREA INTEGRATĂ A 
CUNOȘTINȚELOR LA CICLUL PRIMAR 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Drăghici Luminița -Școala 
Gimnazială Nr.18 , Timișoara 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Mărcuș Carmen -Școala 
Gimnazială Nr.18 , Timișoara 

453 

183.  INIȚIATIVE DIDACTICE Sima Roxana Mihaela 
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 

456 



184.  INIȚIATIVA CADRULUI DIDACTIC 
SCHIMBĂ VIITORUL LUMII 

Învățătoare  Gache Paula-Georgiana, 
Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu”, Sat Laza, Jud. Vaslui 

459 

185.  JOCUL-ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ  A 
COPILULUI 

- extras din lucrarea pentru gradul I 

Înv. Aniculăesei Ricuţa-Ionica 
Liceul Ştefan D.Luchian Ştefăneşti 

461 

186.  EU,ÎNVĂȚĂTORUL  DE AZI 
 
 

Profesor învățământ primar Dumitrescu Larisa Ionela  
Școala Gimnazială Grigore Moisil 

464 

187.  METODA PROIECTULUI Prof. înv. primar Muşat Mariana 
Liceul Tehnologic ”Sfântul Mucenic Sava”, Berca, jud. Buzău 

466 

188.  SCHIMBAREA ÎN EDUCAȚIE Vintilescu Mariana,  
Școala Gimnazială ,,Regina Maria’’, București 

468 

189.  ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE –UN 
MIJLOC PLĂCUT DE ÎMBOGĂŢIRE A 

ORIZONTULUI CULTURAL-ŞTIINŢIFIC AL 
ELEVILOR 

Prof. Amza Sabina Mihaela 
Scoala Gimnazială „Petre Sergescu” Dr. Tr. Severin 

470 

190.  LIMBAJUL ȘI ROLUL SĂU ÎN COMUNICAREA 
DIDACTICĂ 

Prof. înv. primar Bîncă Liliana Emilia 
Școala Gimnazială Coșereni, jud. Ialomiţa 

472 

191.  METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
ACTIV- PARTICIPATIVE 

Prof. înv. primar Scarlat Elisabeta 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Județul Ialomița 

474 

192.  INOVAȚIA ȘI CREATIVITATEA ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

Prof. înv. primar Mihai Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni, județul 

Ialomița 

477 

193.  ABORDAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR PRIN 
FOLOSIREA STRATEGIILOR DIDACTICE 

ADECVATE 

Prof. înv. primar, Poenaru Elena-Daniela  
Scoala Gimnazială “Gh. Nicolau” Români, Jud. Neam  

480 

194.  EDUCAŢIA DEMOCRATICĂ Turcu Mariana 
Școala Gimnazială Piatra Șoimului 

483 

195.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI 
MIC ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof.inv.primar:Bărgăunaş Cornelia 
Şcoala Gimnazială”V.Pârvan”, Loc. Bârlad,Jud. Vaslui 

484 

196.  METODE ŞI PROCEDEE MODERNE UTILIZATE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof. înv. primar Şerban Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad 

487 

197.  MODALITĂŢI DE STIMULARE A INTERESULUI Prof. Vișan Valentina Florentina, Școala Gimnazială Dridu  



PENTRU LECTURĂ Prof. înv. primar Tănăsescu Georgeta, Liceul Tehnologic 
Fierbinți-Târg 

198.  PROFESORUL, CHEIA VIITORULUI EDUCAŢIEI Prof. Popescu Mihaela Mirela/ Colegiul T.T.F. "A. Saligny" 
Simeria 

491 

199.  METODE CENTRATE PE ELEV UTILIZATE 
PENTRU PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA 

SUBSTANTIVULUI, LA CLASA A IV-A 

prof. înv. primar Moise Elena Diana  
prof. înv. primar Piticaş Diana Bianca 

Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov   

493 

200.  METODE DE ACTIVIZARE 
FOLOSITE ÎN LECŢIILE DE GEOGRAFIE 

Prof. înv. primar Păun Mariana 
Liceul Teoretic, Orașul Azuga 

496 

201.  ABORDAREA INTEGRATĂ A CONȚINUTURILOR 
ÎN CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. primar, Acsinte Mihaela 
Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, jud.Botoșani 

499 

202.  EDUCAȚIA ȘI EVOLUȚIA SOCIETĂȚII Moise Alina, Școala Gimnazială Elena Negri 501 
203.  DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA 

POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR 
Învăţător Vleju Niculina 

Şcoala Gimnazială Dumbrava 
503 

204.  METODE MODERNE DE PREDARE 
-PREDAREA INTERACTIVA- 

Prof.înv.primar, Lungu Ionica, Şcoala Gimnazială” Mihai 
Eminescu” Craiova 

Prof.înv.primar,Voinea Mariana, Şcoala Gimnazială” Mircea 
Eliade” Craiova 

506 

205.  METODELE INTERACTIVE ŞI ROLUL LOR ÎN 
ACTIVITĂŢILE DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

Prof. Înv.Primar, Cătălinoiu Constantina Alina 
 Şc. Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia 

509 

206.  METODE ACTIVE DE PREDARE A LIMBII 
ROMÂNE 

Prof.înv.primar, Drăniceanu Elena Dorina, Şcoala Gimnazială” 
Mihai Eminescu” Craiova 

Prof.înv.primar, Cîrstea Georgeta, Şcoala Gimnazială” Eliza 
Opran” Işalniţa 

512 

207.  ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR 

Prof. Mateș Rodica 
Școala Gimnazială ,,Horea” Horea 

514 

208.  STRATEGII DE UTILIZARE A JOCULUI  
ÎN ÎNSUŞIREA CONCEPTULUI DE NUMĂR 

NATURAL 

Institutor Edu Liliana 
Școala Gimnazială ,,Aron- Vodă”, Aroneanu, Iași 

516 

209.  METODE EFICIENTE ÎN PREDAREA 
MATEMATICII 

Prof. înv. primar Chiochiu Loredana 
Școala Gimnazială ,,Aron- Vodă”- loc. Aroneanu, jud. 

Iași 

519 

210.  IMPORTANȚA ANALIZEI FONETICE A Prof.înv. primar Maniu Valeria 521 



CUVINTELOR 
ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNUL PRIMAR 

Școala Gimnazială Gârbova, jud. Alba 
Prof.înv. preșcolar Muntean Nicoleta 

G.P.N.Gârbova, jud. Alba 
211.  EDUCAȚIA OUTDOOR – ÎN SPRIJINUL 

ELEVILOR CU CES 
Prof. înv. Primar, ROIBU DANIELA FLORENTINA 

Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava, jud. Suceava 
Prof. înv. Primar, CIOFALCĂ CRISTINA MIHAELA 

Școala Gimnazială Nr. 5 Alexandria, jud. Teleorman 

523 

212.  ROLUL IMAGINAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA 
CREATIVITĂȚII 

Codaț Ancuța-Loredana, Școala Gimnazială,, Iuliu Maniu” 
Pop Agnes-Nora, Școala Gimnazială Nr. 1 Mirșid 

526 

213.  EFICIENŢA  JOCULUI  DIDACTIC  ÎN  
STUDIEREA  LIMBII ŞI  LITERATURII  ROMÂNE  

LA  CLASELE I – II 

Prof. înv. primar  Jacotă Mihaela 
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Vaslui 

529 

214.  DUBLA IPOSTAZĂ A ÎNVĂȚĂTORULUI: 
POVESTITOR-ACTOR 

Profesor Învățământ Primar, Petrovici Luminița 
Școala Gimnazială ,,Vasile-Pârvan” –Bârlad 

532 

215.  ABSENTEISMUL ȘCOLAR Rățoi Loredana Mihaela 
Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa 

534 

216.  EDUCAŢIA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE Prof.înv.primar:Căimăcanu Mădălina 
Școala Gimnazială Nr.3-structură a Școlii Gimnaziale ,,Mircea 

cel Bătrân” 
Giurgiu,jud.Giurgiu 

536 

217.  ECOLOGIA ȘI DISCIPLINELE ȘCOLARE Profesor Pentru Învățământul Primar,Țabără Petronela 
Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu” Vaslui 

538 

218.  ȘCOALA – A DOUA MEA CASĂ Nițu Ioana Maria 
Niste Daniela 

Școala Gimnazială „ Cornel Regman” Daneş-structura Seleuş 

540 

219.  JOCUL DIDACTIC - MIJLOC IMPORTANT 
DE EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE ÎN CICLUL 

PRIMAR 

Prof. înv. primar: PANAIT OIȚA 
Școala Gimnazială Nr. 2 Borcea - Călărași 

Prof. înv. primar:DUMITRU  ELENA 
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călărași 

541 

220.  IMPORTANȚA ARTEI PLASTICE ÎN 
DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR CREATIVE 

ALE COPIILOR 

Prof. Înv. Primar Simionescu Marinela 
Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia, Ialomița 

544 

221.  LECTURA SCOLARĂ Prof. Caşcaval Nicolina 
Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” şi „M. Eminescu”, Vaslui 

548 



Înv. Păduraru Delia  
Şcoala Gimnazială „M. Eminescu”, Vaslui 

222.  STUDIU DE SPECIALITATE 
FORMAREA CAPACITĂŢII DE AUTOEVALUARE 

LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Cioploiu Felicia-Profesor Învățământ Primar  
Școala Gimnazială Nr.1 Țicleni, Gorj 

550 

223.  ŞCOLARII  ȘI  MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Ciobănoiu Elena- Școala Gimnazială nr. 1, loc. Daia, jud. 
Giurgiu 

Hulea Felicia- Școala Gimnazială nr. 1, loc. Daia, jud. Giurgiu 

552 

224.  STIMULAREA ȘI DEZVOLTAREA 
CREATIVITĂȚII LA ȘCOLARII MICI 

Prof. înv. primar Bejan Alexandra-Ionela 
Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan’’ Bârlad 

555 

225.  TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII Prof. Ștefan Adelina Ramona 
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 

558 

226.  ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Prof.Înv.Primar Pîrvulescu Lidia-Emila 
Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi ,,Tg-Jiu 

561 

227.  FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Prof. Înv. Primar. Glodean Mircea 
Școala Gimnazială Nr. 2, Sighetu Marmației 

563 

228.  ACTIVITATEA INTEGRATĂ – INOVAŢIE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Copos Elena, Şcoala Gimnazială Cuzdrioara 565 

229.  FORMARЕA ŞI DЕZVOLTARЕA 
РЕRSONALITĂŢII ŞCOLARULUI MIC 

Prof.înv.primar Dobrinean Ligia 
Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

567 

230.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 
PRIN JOC 

Prof. înv. primar Trif Laura 
Școala Gimnazială Nr. 81, București 

569 

231.  O ACTIVITATE TRANSDISCIPLINARĂ Profesor Învățămănt Primar Tumbea Delia 
Școala Gimnazială ,,Anghel Manolache” Scrioaștea, 

Teleorman 

571 

232.  CONSIDERAŢII METODICE  ASUPRA 
ÎNŢELEGERII TEXTULUI LITERAR 

ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

prof. Înv. Primar Ionescu Paulina Costina 
Şc. Gimnazială „Anghel Manolache”-Scrioastea 

572 

233.  CONFLICT, MANAGEMENT ȘI NEGOCIERE ÎN 
CLASA DE ELEVI 

Învăţător, Benghea Patricia- Şcoala Gimnazială Nr. 1 , Sat 
Văleni 

574 

234.  DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE LA ȘCOLARUL 
MIC 

Prof.înv.primar Baciu Gina 
Înv. Drăghici Agnes 

Școala Gimnazială Vădeni, Jud.Brăila 

576 

235.  ARIILE  DE ACŢIUNE  ALE TERAPIEI  Prof. Purice Oana Cristina 578 



OCUPAŢIONALE 
ȘI  ROLUL  ACESTEIA  ÎN  SCOPUL  INTEGRĂRII 
SOCIO – PROFESIONALE A COPIILOR CU C.E.S. 

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 

236.  IMPORTANȚA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE prof. Istratie Aurora 
Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan, jud. Hunedoara 

582 

237.  INIȚIATIVE DIDACTICE PENTRU STIMULAREA 
ȘI MODELAREA IMAGINAȚIEI PRIN 

ACTIVITĂȚILE AVAP 

prof. înv. primar Rechiţean Elena Tatiana 
Liceul Teoretic, Orașul Azuga, Jud. Prahova 

584 

238.  METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV 
UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE 

MATEMATICĂ 

Prof.înv.primar Iosu Valer  
Școala Gimnazială Nr.1.Albeni-Gorj 

587 

239.  ENTROPIA PERSONAJELOR CARAGELIENE Înv. Prof. Elena Pintilie, Școală de Arte și Meserii Nicolae 
Stoleru din Baia, Suceava 

590 

240.  ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA 
METODELE DE PREDARE A POEZIEI LA CICLUL 

PRIMAR 

Institutor: Bîrnea Nicoleta 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” – Peștișani, județul 

Gorj 

593 

241.  TRATAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
PREMISĂ A UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT 

Prof. înv. primar Asalomia Mirela Geanina 
Şcoala Gimnazială Cleja, loc. Cleja,  jud. Bacău 

595 

242.  CITITUL ŞI SCRISUL – CONDIŢIE ESENŢIALĂ 
A ÎNVĂŢĂRII  EFICIENTE 

Prof.Stan Dorina 
Școala Gimnazială Darova, Jud. Timiș 

597 

243.  PRACTICI EDUCAȚIONALE, SĂNĂTOASE Profesor, Cătălina Pană 
Liceul de Arte, ,,Ionel Perlea”, Slobozia 

599 

244.  IMPLICAŢII EDUCAŢIONALE ALE TEORIEI 
INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

Pip.Andrunache Carmen-Garbriela 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 

601 

245.  MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI 
COMBATERE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ DIN 

ŞCOALĂ 

Prof. Iorga  Eugenia 
C.S.E.I. ,,Constantin Pufan” 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

604 

246.  VALENȚELE PSIHO-EDUCATIVE ALE 
BASMULUI 

P.i.p. Borș Adi Luminița 
Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț 

605 

247.  METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE GRUP Boghean Georgeta 
Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” 

608 

248.  CREATIVITATEA COPILULUI, PILON 
PENTRU INIŢIATIVE DIDACTICE ORIGINALE 

Baciu Felicia Laurenţia 
Sandu Angela Monica 

Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

611 



249.  CUNOAȘTEREA   DE   CĂTRE  PROFESOR  A  
GRUPURILOR  ȘCOLARE 

– Metoda ”Profilul psihosocial al grupului” – 

Prof. înv. primar Prioteasa Oana Cristina 
Liceul Teoretic, Orașul Azuga 

613 

250.  A FI DASCĂL Inv.  Rincu Daniela 
Scoala Primara Rugi 

616 

251.  PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

Prof. Antipa Gabriela Lolica, 
Şcoala Gimnazială « Ştefan cel Mare » Vaslui 

618 

252.  ABORDAREA DE TIP INTEGRAT – DIMENSIUNE 
A ÎNVĂȚĂRII ÎN CICLU PRIMAR 

Prof.înv.primar  Străchinaru Laura Elena 
Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, Pașcani 

620 

253.  PROFESORUL-  VOCAȚIE ȘI STIL DIDACTIC Polbaci Iuliana 
Pop  - Cozac Sorina 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, loc. Jibou, jud. Sălaj 

621 

254.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 
PRIN JOC 

Prof. înv. primar Trif Laura 
Școala Gimnazială Nr. 81, București 

624 

255.  ABORDAREA INTEGRATĂ ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

PIP.Ştefăniţă Adriana  
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 

626 

256.  O ŞANSĂ CREATIVITĂŢII PIP. Cozma Liliana  
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare,, Vaslui 

628 

257.  TEHNICI FREINET ÎN ŞCOALA TRADIŢIONALĂ Pip. Teodoru Alina Liliana 
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui 

629 

258.  ÎNVĂŢAREA EXPERENŢIALĂ Prof.înv. primar Buliga Iozefina 
Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Galaţi 

631 

259.  STIMULAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN METODE 
MODERNE 

Prof.învăţ.primar: Şoancă Simona 
Şcoala Gimnazială Şăulia,judeţul Mureş 

635 

260.  TEMELE PENTRU ACASĂ, ÎNTRE NECESITATE 
ŞI OBLIGATIVITATE 

Prof. pentru înv. primar : Butnariu Gabriela 
Şcoala Gimnazială Timişeşti 

639 

261.  PREMISE PSIHOPEDAGOGICE ALE 
DIFERENŢIERII ACTIVITĂŢII CU ELEVII 

Prof.înv. primar,Irimia Daniela 
Şcoala Gimnazială”Ion Agarici”Muntenii de Sus 

643 

262.  METODE DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE 
CITIT-SCRIS ÎN CICLUL PRIMAR PRIN 

UTILIZAREA STRATEGIILOR SEMI-GLOBALE ÎN 
CADRUL PROIECTELOR TEMATICE 

Iacobescu Liliana, Grădinița cu P.P. Nr. 3 645 

263.  PLEDOARIE PENTRU EDUCAŢIE 
(ESEU DESPRE PRINCIPIILE DIDACTICE) 

Educ. Gîfei Margareta 
Gradiniţa cu PP Nr. 35 Bacău 

648 



264.  PRINCIPII PSIHOPEDAGOGICE ÎN EDUCAŢIA 
INTEGRATĂ 

P.I.P.  Ciule Iulia 649 

265.  ROLUL EDUCATIV AL REVISTELOR ŞCOLARE  
ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE 

Prof.Ciubotaru Greta, 
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”,Vaslui 

650 

266.  MODELE DE INTEGRARE A CONTINUTURILOR  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA 

APLICĂRII NOULUI CURRICULUM ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR 

Prof. Petrovici Daniela 
Grădiniţa cu Program Normal Bursuci  

Com. Epureni – Jud. Vaslui 

652 

267.  NORMAL VS  CIUDAT prof. înv. primar Ghiţă Elena 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Ungureni, jud. Galaţi 

655 

268.  GENERAŢIA “FULGILOR DE NEA” prof. Ghiţă Claudiu 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Munteni, jud. Galaţi 

657 

269.  ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A 
CONȚINUTURILOR FIZICE 

Prof. Bădărău Elena 
Prof. Pavel Carmen 

Școala Gimnazială”Ștefan cel Mare” Vaslui 

659 

270.  PATRIOTISMUL – SENTIMENT PERMANENT Prof. Vîrlan Luminița Mihaela  
Școala Gimnazială  „Ștefan Cel Mare” Vaslui 

662 

271.  METODE MODERNE DE PREDARE UTILIZABILE 
IN SPAŢIUL EUROPEAN 

Prof. Antohe Florin Mihai 
Școala Gimnazială nr 29 Galați 

664 

272.  RELIGIA ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR, 
PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

Prof. Delia – Nicoleta Poparadu 
Școala Gimnazială Mândra, Jud. Braşov 

668 

273.  IMPLICAREA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 
ÎN PROIECTE EUROPENE 

Prof. Nicolae Ivănuş 
Şcoala: Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti, jud Vîlcea 

670 

274.  METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE 
DE EVALUARE 

Prof. Vişan Elena Roxana 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Loc. Bradu, Jud. Argeş 

672 

275.  FIZICA ÎN CONCEPT INTERDISCIPLINAR Prof.  Szekely Daniela Maria 
Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni,  jud. Hunedoara 

676 

276.  PROFESORUL – MODELATOR AL 
PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Prof. Popa Ramona 
Școala Gimnazială Budeasa, Jud. Argeş 

678 

277.  ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DE STUDIERE ȘI 
CUNOAȘTERE  

A ORIZONTULUI LOCAL 

Prof. Călin Violeta Aanamaria 
Școala Gimnazială Carol I Plopeni 

680 

278.  OPERA LITERARĂ CA ANSAMBLU DE VALORI Profesor: Amariei Mihaela 683 



Liceul Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-
Neamţ 

279.  CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA Profesor: Radu Nicoleta 
Școala Gimnazială”Pictor N.Grigorescu “Titu 

686 

280.  PROIECTAREA  DIDACTICĂ – O ACŢIUNE  
CONTINUĂ ŞI  UNITARĂ 

Prof. Ioana Ionica 
Şcoala Gimnazială Nr. 142, Bucureşti 

688 

281.  MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR 
INSTRUCTIV EDUCATIVE 

 

Profesor :Gavriloaia Daniela 
Clubul Copiilor Târgu Neamţ, Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Leonida” Piatra Neamţ 

690 

282.  STUDIU DE SPECIALITATE ASUPRA 
IMPORTANŢEI ABORDĂRII LIMBII  ENGLEZE 

ÎNTR-O MANIERĂ INTERDISCIPLINARĂ 

Profesor Diaconu Adela 
Şcoala Gimnazială “Anton Pann”, Craiova, Dolj 

692 

283.  INIȚIATIVE  ÎN  PARTENERIATUL  FAMILIE- 
ȘCOALĂ 

Prof.Psihopedagog Sălăvăstru Marina-Ionela 
Școala Profesională Specială Sf. Stelian, Botoșani 

695 

284.  STIMULAREA POTENȚIALULUI ECO-CREATIV  
PRIN  INTERMEDIUL ORELE DE BIOLOGIE 

Prof. Daniela Marcu 
Şcoala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, jud. Cluj 

697 

285.  METODE INTERACTIVE DE PREDARE- 
ÎNVAŢARE-EVALUARE ÎN BIOLOGIE 

Ștefănescu Liliana  
Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” 

701 

286.  PREDAREA VERBULUI ÎN GIMNAZIU-STUDIU 
DE CAZ 

Prof. Tămîș Elisabeta-Colegiul Național „Traian” 703 

287.  PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ A RELIGIEI Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui 
Profesor  Tanasă Cornelia 

705 

288.  LEGEA INSTRUCȚIUNII PUBLICE(1864) - O 
LECȚIE DE ISTORIE 

Prof. Mihai Mariana 
Școala Gimnazială Nr. 20 Galați/ Gimnazială Nr. 7 Galați 

707 

289.  MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE ÎN 
TEMPERAREA CARACTERULUI AGRESIV 

Prof. Grecu Andrei - Ionuţ  
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hoceni  

Prof. Crăsneanu Diana - Gabriela 
Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi 

şi Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Huşi 

709 

290.  FOLOSIREA BENZILOR DESENATE ÎN 
PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

Prof. Borteş Anca-Mădălina 
Școala Gimnazială  „Ștefan cel Mare”, Vaslui 

713 

291.  DEMERSURI DIDACTICE INOVATIVE PENTRU 
COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Profesor :Subțire Maria Cristina 
Școala Gimnazială „Pamfil Șeicaru” ,Orșova, jud.Mehedinți 

715 

292.  OPTIMIZAREA  STRATEGIILOR  EVALUATIV- Vârlan Nicoleta 717 



STIMULATIVE 
ÎN CONTEXTUL CREŞTERII CALITĂŢII  

ACTULUI  EDUCAŢIONAL 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Independenţa, Galaţi 

293.  METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 
GEOMETRIE 

Prof. Ciovnicu Lenuța Alina 
Școala Gimnazială ”Mihai David” Negrești 

720 

294.  PROIECTUL – O METODĂ EFICIENTĂ DE 
EVALUARE 

Margareta Onofrei, profesor doctor de limba și literatura 
română 

Școala Gimnazială Băiculești 

723 

295.  PROVOCĂRILE PREZENTULUI ȘI EDUCAȚIA prof. în înv. primar Pantilimon Mariana, 
Școala Gimnazială Glodenii-Gîndului 

724 

296.  METODE NONCONFORMALE ÎN EDUCAŢIE C.S.E.I. „Al. Roşca” Piatra Neamţ 
Profesori de sprijin: Baltatescu Irina, Luca Anca 

Şcoala Gimnaziala  Nr. 11 Piatra Neamț 

726 

297.  PLEDOARIE PENTRU CREATIVITATEA 
VÂRSTEI INOCENTE 

Daniela Oatu 
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”Vaslui 

730 

298.  METODE MODERNE DE PREDARE A 
LECȚIILOR DE GEOGRAFIE 

Cîtu Iulia Diana 
Liceul Tehnologic Special Drobeta 

732 

299.  DE LA ELEV LA PROFESOR Prof. Aura Munteanu 
Școala Gimnazială „Alecu Russoˮ, Iași 

735 

300.  TENDINȚE DE INOVARE A SISTEMULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC 

Prof. Drăghici Mihaela-Oana 
Școala Gimnazială Plevna, comuna Grebănu, județul Buzău 

736 

301.  PARTENERIATUL INSTITUŢIONAL ŞI ROLUL 
LUI ÎN CADRUL INTERVENŢIEI  

EDUCAŢIONALE 

Profesor Drăghici Marian 
Școala Gimnazială Grebănu 

738 

302.  METODE ŞI MIJLOACE DE PREDARE A 
EDUCAŢIEI FIZICE  

LA CICLUL PRIMAR 

Prof.Vasile-Popescu Ion Sorin 
Școala Gimnazială Nr.1.Albeni Gorj 

740 

303.  BIBLIOTECA ȘI IMPORTANȚA LECTURII 
PENTRU EDUCAREA ELEVILOR 

Prof.documentarist-bibliotecar Vasile-Popescu Ileana  
Școala Gimnazială Nr.1Albeni-Gorj 

742 

304.  PRINCIPIILE PEDAGOGICE ALE PROFESORULUI 
DE SUCCES 

Antal Cella – Sînziana 
Şc. Gimnazială „Ion Creangă”, Huşi 

744 

305.  ROLUL   FORMATIV  AL  LECTURII Prof. Marcu  Nela 
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călărași 

746 

306.  EFECTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE DE Prof. Petra Mariana Camelia 748 



LIMBA FRANCEZĂ ASUPRA ELEVILOR Şcoala Gimnazială Ibăneşti, jud. Mureş 
307.  METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE SPECIFICE 

LITERATURII ROMÂNE 
Stoica Irina-Elena 

Școala Gimnazială „Petre Ispirescu” 
București, Sector 1 

749 

308.  ȘCOALA MEA, CASA MEA Prof. Răstoacă Maria Mădălina 
Școala Gimnazială Mădulari,  Com. Mădulari, jud. Vâlcea 

752 

309.  FILMUL CA SURSǍ DIDACTICĂ Prof.  LIVIA SPIRIDON, Şcoala  Gimnazială “Constantin 
Parfene” Vaslui 

Prof. COBZARU DIDA ANCUŢA, Liceul ,,Vasile Alecsandri” 
Iaşi 

754 

310.  EDUCAȚIA OUTDOOR- DE LA TEORIE LA 
PRACTICĂ 

Prof. Nedelcu Mirabela 
Școala Gimnazială ”Ion Haulică” Ipatele 

756 

311.  STRATEGII DE OPTIMIZARE A PREGĂTIRII 
ELEVILOR 

PENTRU EXAMENELE NAŢIONALE 
LA MATEMATICĂ 

(studiu de specialitate) 

Prof. Poaţă  Iulieta 
Liceul cu Program Sportiv +  

Şcoala Gimnazială „Voievod Litivoi”, Oraş Tg – Jiu, Jud. Gorj 

758 

312.  PREDAREA – ÎNVĂŢAREA MATEMATICII DIN 
GIMNAZIU  FOLOSIND METODELE 

INTERACTIVE 

Prof .Rotariu Cătălin Maricela 
Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa,jud.Botoșani 

762 

313.  COMUNICAREA ÎN GRUP Prof. Matache Ionela Cristina 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni, județul 

Ialomița 

764 

314.  VOLUNTARIATUL ŞI DEZVOLTAREA 
INTERESULUI PENTRU LECTURĂ  

LA ŞCOLARII MICI 

Secretar prof. Mihai Iuliana-Ionica 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Urziceni, jud. 

Ialomița 

767 

315.  INIŢIATIVE DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢÂMÂNTUL 
ROMÂNESC 

Prof. Seimeanu Anca 
Sc. Gim. Voievod Litovoi Tg-Jiu 

770 

316.  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE 
LECTURĂ ÎN  CICLUL PRIMAR 

Bibliotecar Petcu Aurelia 
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,  

Urziceni, jud. Ialomița 

772 

317.  EDUCAȚIA ELEVILOR Prof.  Avrigeanu Ecaterina 
Şcoala Gimnazială Coșereni, Jud. Ialomița 

776 

318.  EDUCAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI ROLUL EI prof. Pricop Gabriela Liliana,  777 



ÎN EVOLUȚIA ȘCOLARĂ Școala Gimnazială nr. 1, sat Lunca Banului, județul Vaslui 
319.  FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA INTERESULUI 

PENTRU LECTURĂ 
LA ŞCOLARII MICI 

Prof. Stan Adrian 
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,Urziceni, jud. 

Ialomiţa 

779 

320.  RELAȚIA  DINTRE  PROFESOR  ȘI  ELEV Buzuloiu Alina-Maria  
Școala Gimnazială ,,Grigore Geamănu” Turcinești 

783 

321.  ARTA INTEROGAȚIEI DIDACTICE Prof. Palcu  Letiția  Ionela 
Școala Gimnazială ,,Constantin Negreanu”, Drobeta Turnu 

Severin, Mehedinți 

784 

322.  INIȚIATIVE DIDACTICE CU AJUTORUL  
INSTRUMENTELOR TIC 

Cristea Valentin Gabriel,  
Școala Gimnazială Mănești, Mănești, Jud. Dâmbovița 

Cristea Edith-Nicoleta 
Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” 

Târgoviște, Jud.Dâmbovița 

786 

323.  MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN MEDIUL 
ŞCOLAR 

Prof. Cărare Georgeta Vandana Anina 
Şcoala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos 

789 

324.  ȘCOALĂ, FACEBOOK, ESCAPISM. Prof. Nicolae Lucian 
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Vaslui 

791 

325.  CUNOAŞTEREA PROBLEMATICII 
HOLOCAUSTULUI CU AJUTORUL  

„BRAINSTORMING”-ULUI 

Profesor  Ciurea Viorica, 
Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, județul Dolj 

793 

326.  INTEGRAREA COPILULUI CU CES –  
O PROVOCARE PENTRU ORICE 

CADRU DIDACTIC 

Prof. Oana Simona Zaharia 
Școala Gimnazială Alecu Russo, Iași 

797 

327.  INTERDISCIPLINARITATEA  
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-

EVALUARE 

prof. Manuela Cătălina Ghiuţă 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Pildești, jud. Neamţ 

prof. Apetroaie Gabriela 
Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga” Pașcani, jud. Iași 

799 

328.  ELABORAREA DE PROIECTE ÎNSCRISE  
ÎN C.A. E. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Prof. Radu Marilena, Școala Profesională Holboca 801 

329.  COPILUL CU ADHD. MODALITĂŢI  DE  
INTERVENŢIE 

Cazacu Mihaela, profesor psiholog CJRAE 
Şcoala ,, Ştefan cel Mare’’ Vaslui 

804 

330.  PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ Bibliotecar, Vasilescu Cecilia 
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

807 



331.  STRATEGII  CARE FACILITEAZĂ 
COMPREHENSIUNEA TEXTELOR 

NONLITERARE 

Prof. Croitoru Daniela Ramona 
Prof. Mazga Doina 

Liceul „Ştefan Procopiu”, Vaslui 

810 

332.  FIBONACCI ... ALTFEL prof. Leuștean Cristina 
Colegiul Economic "Anghel Rugină", Vaslui 

815 

333.  EFICIENȚA METODELOR INTERACTIVE ÎN 
CADRUL ORELOR DE RELEIGIE 

Prof.Stana Coca 
Colegiul Național „Vladimir Streinu” 

819 

334.  METODA „TURUL GALERIEI”   
ÎN CADRUL ORELOR DE LITERATURĂ 

ROMÂNĂ 

Prof. Nache Mirela, Clubul Copiilor Topoloveni 821 

335.  INVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV – 
CONDIŢIE A ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE. 

Prof. Andrei Emanuela Simona 
Liceul Teoretic Special “Iris”, Timişoara, Jud. Timiş 

824 

336.  EDUCAŢIA INTERCULTURALÃ - PREDISPOZIŢII 
ŞI DESCHIDERI INTERCULTURALE 

Silitrã Ana-Andreea 
Liceul Teoretic “Emil Racoviţã”, Vaslui 

826 

337.  METODA STUDIULUI DE CAZ LA ORELE DE 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof. Ionela Diana Doncean 
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

828 

338.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
ROLUL PROFESORULUI ÎN SPORIREA 

ÎNVĂȚĂRII 

Prof. Lefter Irina-Antoneta  
 Liceul Teoretic”Emil Racoviță ” Vaslui 

831 

339.  COMUNICAREA DIDACTICĂ Prof. Săvescu Cornelia Mariana 
Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgovişte 

833 

340.  UNIVERSUL ȘCOLII E CREAT DE ȘI PENTRU 
ELEVI 

prof. Iancu Ionuț Marian 
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir, jud. Alba 

836 

341.  FǍRǍ URǍ, CU TOLERANŢǍ-STOP BULLYING! Prof. Ioniţă Doina 
Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş’’ Tecuci 

837 

342.  DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE 
COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN 

VALORIFICAREA TIC 

Prof. Fighiuc Mirela 
Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Vaslui 

839 

343.  STRATEGII INTERACTIVE DE PREDARE - 
ÎNVĂŢARE ÎN ORELE DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof. Bucura Elena Cristina – Liceul Tehnologic 
”Spiru Haret” Târgoviște 

843 

344.  METODE DE PROMOVARE A LECTURII ÎN 
CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 

Prof. Andreescu Liliana 
Liceul Tehnologic „General Constantin Şandru” Bâlta, Gorj 

847 

345.  LES RÉSEAUX SOCIAUX EN CLASSE DE FLE – Livia Uţă, Collège National Économique « Gheorghe Chiţu », 849 



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS Craïova 
346.  WEB-UL  ÎN EDUCAȚIE Prof. Moale Cristina 

 Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 
851 

347.  METODE INTERACTIVE DE PREDARE ÎN 
CICLUL LICEAL 

Prof. Paraschiv Liliana 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad 

856 

348.  AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE 
PARTICIPĂRI ELEVILOR LA CONCURSURILE 

ȘCOLARE 

prof. Cristina Ceaușu 
Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea 

858 

349.  5 TEME ALE GEOGRAFIEI prof. Nică Maria-Ramona 
Liceul Tehnologic Tismana, Oraș Tismana, Jud. Gorj 

861 

350.  ABORDAREA LECȚIILOR DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVA 

JOCULUI DIDACTIC 

Feroiu Maria 
Liceul Tehnologic Tismana, Județul Gorj 

863 

351.  ENSEIGNER L´ INTERCULTUREL AVEC LA 
CARICATURE 

Prof. Aurelia Curelaru 
Liceul „Ștefan Procopiu”, Vaslui 

866 

352.  ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV ÎN 
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 

Prof. Lupu Maria 
Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti, Bacău 

868 

353.  METODE ȘI TEHNICI INTERACTIVE LA ORELE 
DE ISTORIE 

Profesor de istorie Bâcă Alina-Mihaela 
Liceul Teoretic "Carmen Sylva" – Eforie-Sud, jud. Constanța 

871 

354.  MANAGEMENTUL PRIORITĂȚILOR ȘI 
STRESULUI ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCAȚIONALE 

Prof. Costea Camelia 
Liceul Teoretic Carmen Sylva, Eforie Sud 

873 

355.  ÎNVĂŢAREA PRIN FASCINAŢIE Groşan Rodica Ana 
Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca 

875 

356.  CADRUL DIDACTIC- MODERATOR SAU 
FORMATOR? 

Corban Elena-Lămăița 
Liceul Teoretic “Spiru Haret” Moinești 

876 

357.  PROMOVAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE 
EXTERNĂ- ŢINTĂ STRATEGICĂ A 

MANAGERULUI ŞCOLAR 

Prof. Nuţu Monica Oana  
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

878 

358.  RECEPTAREA LITERATURII DRAMATICE ÎN 
ŞCOALĂ 

Prof. Strat Niculița 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui 

882 

359.  ACTIVITᾸȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI 
CONTRIBUȚIA LOR ȊN FORMAREA 

PERSONALITᾸȚII ELEVILOR 

Prof.Gheorghe Maria-Cornelia 
Colegiul Economic “Petre S. Aurelian”, Slatina,Olt 

884 

360.  UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN Prof.înv.primar Martin Mariana  886 



PROIECTAREA DIDACTICĂ Şcoala Gimnazială Nr.142 București 
361.  SECȚIUNEA  II 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

 
Prof.inv.prescolar Oprisor Adriana 

Grădiniţa cu program prelungit nr.1 C.N Gib Mihaescu 
Dragasani 

888 
889 

362.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. preşcolar: Lazăr Camelia Manuela 
G.P.N. Nr.1 Şotânga, jud. Dâmboviţa 

897 

363.  ARTA, MÂNGÂIERE ŞI LUMINĂ PENTRU 
SUFLET 

PROGRAMĂ DE ACTIVITATE OPŢIONALĂ 

Prof. înv. preşc. Radu Iuliana                                                            
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Brăila, Jud. Brăila 

902 

364.  PROIECT DIDACTIC Prof.înv.preşcolar:Bobeică Loredana, Şcoala Gimnazială 
Prof.Ilie Popescu/Structura: Grădiniţa P.N.Nr.1 

910 

365.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof.Lupşe Marina 
G.P.P.Nr.53 Oradea 

914 

366.  APLICAŢII  PRACTICE 
Grupează  imaginile! 

Profesor în învăţământul preşcolar: Omeag Cornelia 
Grădiniţa Learn & Play, judeţul Sibiu 

916 

367.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Inst.Fedorciuc Monica  
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Vișeu de Sus 

918 

368.  IUBIŢI NATURA, PREACURATA 
Parteneriat educaţional 

Prof.înv.prescolar,Vanjurec Maria  
Grădiniţa cu Program Prelungit,nr.1 

Vişeu de Sus,jud.Maramureş 

924 

369.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Conțescu Carmen Marcela 
Grădiniţa P.P. ,,Riki-Priki’’ Reşiţa 

927 

370.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof.  Înv. Preșc.:Rotaru Vasilica Iuliana 
GRĂDINIŢA CU PP NR.3 VASLUI 

939 

371.  PROIECT  DIDACTIC - ACTIVITATE INTEGRATĂ prof. Ana Nicoleta 
Grădiniţa Lăculețe - Glodeni 

947 

372.  ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 
(A.D.E.) 

educ. Ene Ioana / Prof. Amzaru Mihaela Claudia 
Grădinița cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei” Călărași 

951 

373.  PROIECT DE ACTIVITATE  Mladin Luminița 
Grădinița nr.206 București 

956 

374.  PROIECT EDUCAŢIONAL: ECOGRĂDINIŢA Teoc Elena-Georgiana 
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 

Coman Maria Floare 

959 



Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia 
375.  ANIMALELE AU SUFLET, ŞI ANIMALELE AU 

DREPTURI -proiect educaţional- 
Ed. Podoleanu Gina 

Grãdiniţa cu P.P. nr. 4 -  Bârlad 
961 

376.  PROIECT DE ACTIVITATE Prof. înv. preșcolar Cucu Chiriac Irina 
Școala Gimnazială Somușca, Com. Cleja, Jud. Bacău 

963 

377.  OPȚIONAL “ECO-MINNIEMI” Prof.Inv.Preșc. Pana Emilia,Gradinița Nr.72,București  
Prof.Inv.Preșc. Petre Ileana,Gradinița Nr.72, București 

966 

378.  PROIECT DIDACTIC Educatoare: Screpciuc Alina-Liliana  
Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 

970 

379.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Profesor învăţământ preşcolar: Kiss Elena  
Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, Hunedoara 

974 

380.  PROIECT DIDACTIC Educatoare: Ursachi Adriana 
Grădiniţa cu Program Normal Plopeni 

976 

381.  MICUL MEȘTER Prof. Marin Ionica 
Grădinița nr. 72, sector 5, București 

981 

382.  PROIECT DIDACTIC INTEGRAT “PUIŞORUL 
CAFENIU” 

Hodiş Camelia 
Grădiniţa Buneşti, Cluj 

982 

383.  PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Mariana Boicu, Carmen Dunca 
G.P.P Nr.1 Vișeu de Sus 

985 

384.  PROIECT DIDACTIC prof.inv.preşcolar Ene Violeta  Florentina  
Grădiniţa cu Program Prelungit - Secţie La Şcoala Gimanzială 

,,Ion H.Rădulescu”, Urziceni, Judeţul Ialomiţa 

989 

385.  PROIECT DE ACTIVITATE Educatoare : Lihor Raluca-Mihaela 
Grădinița Cu Program  Normal  Satu Nou 

995 

386.  ”MICII SPORTIVI” Proiect sportiv turistic 
Prof.  Ionela IANOȘIGA 
Prof. Adina MUSTEȚA 

Grădiniţa P.P. ,,Palatul Fermecat,, Reşiţa 

998 

387.  PROIECT TEMATIC “EU SUNT UNIC” Prof.Costin Angelica& Enache Alina 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 3 VASLUI 

1001 

388.  388. PROIECT  EDUCAŢIONAL  NAŢIONAL 
ECOGRĂDINIŢA “ NATURA  NE  DĂRUIEŞTE  ” 

Prof.înv.preşc. Pomohaci  Răduţa – Elena 
G.P.N. Nr. 6 Structură a Şc. Gimnaziale “Ghe.Popadiuc” 

Rădăuţi 

1004 

389.  PROIECT DIDACTIC Prof.în învățământul prescolar, Popescu Aspazia 1008 



G.P.P”Gulliver”-structura G.P.P”ABC”, Suceava 
390.  PROIECT DE ACTTIVITATE INTEGRATĂ Prof. Cazacu Camelia 

Grădiniţa cu P. N. Popeni 
1013 

391.  METODE,MIJLOACE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN 
EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 

Prof. Iancu Constantina 
Prof.Bolborici Maria 

  Grădinița cu program prelungit nr.1,Urziceni, jud.Ialomița 

1022 

392.  PROIECT  DIDACTIC Profesor  Învăţământ  Preşcolar :  Negoescu  Mariana 
Grădiniţa ,,Strop De Rouă” Sector  4 Bucureşti 

1025 

393.  PROIECT DIDACTIC Educatoare: Pop Anamaria Andreea 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 1 Vişeu de Sus 

1029 

394.  „ÎN LUMEA POVEŞTILOR” Prof.înv.preşcolar  Ungureanu Corina 
Prof.înv.preşcolar  Tătaru Cristina 

1034 

395.  PROIECT DIDACTIC 
”OMUL VESEL, OMUL TRIST” 

Ed. Pătraşcu Diana Andreea 
Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, Dâmboviţa 

1036 

396.  PROIECT DIDACTIC 
“ASTĂZI NOI SUNTEM ŞCOLARI” 

Prof. Scărlătescu Elena 
Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, jud. Dâmboviţa 

1040 

397.  PROIECT DE ACTIVITATE 
“PRIETENII URSULEŢULUI CAFENIU” 

Prof. Tocan Monica 
Grădiniţa cu P.P. Nr.4 Moreni, jud. Dâmboviţa 

1044 

398.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
“URSUL PĂCĂLIT DE VULPE” 

Prof. Zapan Ana-Mihaela 
Grădiniţa “Panseluţa”, Bucureşti 

1050 

399.  MAREA UNIRE IN VIZIUNEA MICILOR ROMANI prof. dr. Diana-Maria Archip, Școala Gimnazială ”Ion 
Haulică”, Ipatele 

ed. Horia-Mărgărint Archip, Grădinița cu Program Prelungit, 
nr. 12, Iași 

1053 

400.  PROIECT DE ACTIVITATE Educ.Dragomirescu Andreea Maria 
G.P.P. Cozia 

1056 

401.  PROIECT DIDACTIC Prof.Oteșanu Ioana  
Școala Gimnazială Nr.13,Rm.Vâlcea 

1059 

402.  PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Dănilă Ecaterina /Buză Ileana Magdalena 
Grădiniţa Cu P.P. Nr.3 Vaslui 

1064 

403.  PĂDUREA, AURUL VERDE AL NATURII 
-proiect educativ- 

prof. inv. preșcolar Șercăianu Cristina 
Gradinița cu P.P. nr.9 – Câmpina 

1067 

404.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
“BOGĂŢIILE TOAMNEI” 

Prof.Liea Aurora  
Grădiniţa P.P. Nr.2 Lugoj 

1070 



405.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„GRĂDINARII HARNICI” 

Prof. Căciulan Cristina 
Grădiniţa P.P.Nr. 5, Lugoj/Timiş 

1075 

406.  „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?” 
PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPȚIONALĂ 

Educatoare Teșuică Laura Georgiana, 
 Școala Gimnazială Ionești, loc. Ionești, jud. Vâlcea 

1080 

407.  ACTIVITATE   OPŢIONALĂ 
“ÎNVĂȚĂM  SĂ  TRĂIM  SĂNĂTOS” 

prof. Andrasoni Legioara 
Grădinița PP Nr.5 Lugoj 

1083 

408.  BĂNUȚII  LUI  IONUȚ Prof.înv.preș. Huszak Rodica 
Prof. înv.preș.Galbîn Năsui Liana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Vișeu de Sus , 
Maramureș 

1087 

409.  MINUNATA LUME DISNEY 
OPŢIONAL  GRUPA  MIJLOCIE - AN  ŞCOLAR  

2017 - 2018 

Prof.  Croitoru  Georgiana Ernestina 
Şcoala Gimnazială Ioneşti, Judeţul Vâlcea 

1090 

410.  ”LUMEA PĂPUȘILOR ȘI A MARIONETELOR” 
- PROGRAMĂ DE ACTIVITATE OPȚIONALĂ 

Educatoare: Dobrică Manuela-Nicoleta 
 G.P.P. Nord 2, Râmnicu Vâlcea 

1093 

411.  PROIECT DE ACTIVITATE prof. Todor Ana- Zoriţa 
Grădiniţa P.N. „Nu mă uita”-structură la Grădiniţa P.P. „Palatul 

Fermecat” Reşiţa 

1096 

412.  PROIECT DIDACTIC Educatoare: Bușe Ionela 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 

1101 

413.  PROIECT DIDACTIC 
„Scufița Roșie” 

Bihari Kiss Andrea Lorena 
Grăd. P.P. NR.7, Lugoj, jud. Timiș 

1105 

414.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
“O PLANETĂ CURATĂ,UN COPIL SĂNĂTOS !” 

Ed. Năstasă Paula-Anca  
Ed.Balan Sabina-Elena 

Grădinița cu PP, Nr. 11, Bârlad 

1109 

415.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof.înv.preșcolar: RODICA BLOJU 
Grădiniţa P.P.Nr. 5 Lugoj 

1111 

416.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„NOI UMBLĂM ȘI COLINDĂM!” 

Prof.inv. preşcolar: Radu Zoica 
Grădiniţa P.N. Nr.3 Găeşti, Judeţul Dâmboviţa 

1114 

417.  PROIECT  DE ACTIVITATE Educatoare: Bocai Cristinela 
Grădinița Nr.206 – București 

1117 

418.  EVALUAREA DIDACTICĂ 
FACTOR DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

Săceanu Eliza Maria  
Grădinița cu P.P. Nr. 3 

1120 

419.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar, Butnariu Elena 1123 



Școala Gimnazială Verești, Jud. Suceava 
420.  PROIECT EDUCATIV – DRUMUL CUNOAȘTERII Crăciunică Daniela 

Scoala Gimnaziala Nr. 3, Caracal, Olt 
1128 

421.  SĂNĂTATEA- CEA MAI DE PREŢ COMOARĂ Prof. înv. primar, Spiridon Gabriela 
Şcoala Gimnazială “Mareşal Alexandru Averescu” Adjud,  jud. 

Vrancea 

1134 

422.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar : Cazacu Silvia- Angelica 
Şcoala Gimnazială “ Laurenţiu Fulga “ – Fulga de Sus 

1137 

423.  PROIECT DE LECȚIE Sima Camelia Adriana 
 Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București 

1142 

424.  PROIECTUL EDUCAŢIONAL „SUNTEM 
PRIETENII TĂI!” 

Prof. înv. primar Mihaela Carmen Plăcinta 
Şcoala Gimnazială  „Miron Costin” Suceava 

1151 

425.  O VACANŢĂ MINUNATĂ Prof. înv.primar Diaconu Elena 
Liceul Tehnologic Armășești, Ialomița 

1154 

426.  PROIECTUL EDUCAȚIONAL „MĂNÂNC 
SĂNĂTOS CA SĂ FIU VOIOS” 

Prof. înv.primar Badea Georgica 
Şcoală Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia/Ilfov 

1156 

427.  PREGĂTIREA  ELEVILOR    PENTRU  VIITOR 
-EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ȘI 

CREATIVITATE DIDACTICĂ- 

Prof.Cornea Elena  
Prof.Roibu Constantina 

Școala Gimnazială Nr8,Constanța 

1159 

428.  O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA 
”ȘCOALA ALTFEL” 

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! 

Prof.înv.primar Ivan Ramona Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Oltenița 

1163 

429.  ÎN ÎMPĂRĂȚIA FLORILOR –PROIECT 
INTERDISCIPLINAR 

Prof.înv.primar Opriș Elena 
Școala Gimnazială Ocna Sibiului 

1167 

430.  REVISTA PAS CU PAS ÎN ISTORIE 
DINCOLO DE VAMPIRI 

Prof.înv.primar Găitan Anca 
Prof.înv.primar Bularca Lăcrămioara 

Scoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Intorsura Buzăului 

1169 

431.  ÎMBOGĂŢIREA CULTURII GENERALE LA 
ORELE DE ȘTIIMȚE PRIN REALIZAREA DE 

PORTOFOLII ŞI PROIECTE 
Rezumat- Power-Point 

Prof. înv. primar Marcela Tudor 
Prof. înv. primar Lucica Buzenchi 

Şcoala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanța 

1170 

432.  LIMBA ROMÂNĂ – CAIET DE APLICAŢII, FIŞE 
DE LUCRU, TESTE  

AUXILIAR PENTRU ELEVII CLASEI a IV-a 

Prof. Ilișanu Maria 
Șc. Gimnazială „Nicolae Ciubotaru” Vulturești 

1172 



433.  ORA DE JOACĂ Prof. Man Daniela Dorina 
Școala Gimnazială ,,Romul Ladea”  Oravița 

1174 

434.  PROIECT DIDACTIC prof. FANU Ioana-Valentina 
înv. GRIGORAȘ Mihaela 

LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

1178 

435.  PROIECT DE LECŢIE Mînzicu Simona Valentina 
Liceul Teoretic “Șerban Vodă”Slănic 

1181 

436.  MICI ELEVI, DAR MARI ACTORI… Prof. înv.primar,  Grecu Eliza Carolina 
Școala Gimnazială ”Mihai Codreanu” Iași 

1185 

437.  STRUCTURAREA ITEMILOR DE TIP „ PISA” Prof. inv. primar Popa Mihaela Alina 
Seminarul Teologic Ortodox „ Sfantul Ioan Gura de Aur” 

Slobozia 

1186 

438.  PROIECT DE PARTENERIAT 
EDUCAȚIONAL - „IUBIM ȘI RESPECTĂM 

OBICEIURILE ȘI TRADIȚIILE” 

Baciu Ana-Maria 
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia 

1188 

439.  PROIECT EDUCAȚIONAL 
ȘCOALA DE VARĂ 

,,LECTURĂ ȘI CUNOAȘTERE” 

Înv. Peneș Viorica 
Școala Gimnazială Tichilești , jud. Brăila 

1192 

440.  SIGURANȚA PE INTERNET Prof.înv.primar Șomitcă Ana Maria 
Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Broșteni ,Suceava 

1196 

441.  PROIECT DIDACTIC LA LLR Prof. Cîrciumaru Andreea 
Seminarul Teologic Ortodox, Slobozia, Ialomița 

1198 

442.  LUMEA PERSONAJELOR  DIN POVEȘTI ȘI 
BASME 

Chiru Paula Luiza  
Școala Gimnazială Nr. 142, București 

1201 

443.  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE 
COMUNICARE  

PRIN INTERMEDIUL REVISTELOR ȘCOLARE 
(Rezumatul revistei „Licurici”) 

Prof. înv. primar, Murariu Mariana 
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, Suceava 

1202 

444.  OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI! Prof. înv. primar Fulgă Mihaela Florica 
Școala Gimnazială Izbiceni, Olt 

1203 

445.  PROIECT DIDACTIC Prof.înv.primar:Paven Gabriela 
Școala Gimnazială Darova, Jud.Timiș 

1208 

446.  PROIECT DE LECȚIE Prof.înv.primar Călin Corina 
Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania,loc Glăvile,jud 

1212 



Vâlcea 
447.  CRĂCIUNUL, BUCURIA COPIILOR Învățător Groza Gaby – Mihaela 

Școala Gimnazială 20 Galați 
1221 

448.  INTEGRAREA  TIC LA MATEMATICĂ Stoenescu Ildiko 
Liceul Teoretic “General Dragalina” Oraviţa 

1222 

449.  PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT Înv. Ciubotariu Gabriela 
Școala Gimnazială” Ștefan cel Mare” Vaslui 

1225 

450.  MATEMATICA ALTFEL 
OPȚIONAL CLASA a II-a 

Prof. înv. primar HRITAC RODICA 
Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu”, loc. Hănești, jud. Botoșani 

1233 

451.  PROIECT DE LECȚIE ȘI PPT – „POMI ÎNFLORIȚI” Rebegea Iustina, prof.înv. primar, Școala Gimnazială Pribești 1235 
452.  HEI! –UN PROIECT DE SUFLET Prof. Carmen Ionela Fofiu, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 30, Timişoara 
1241 

453.  SPECTACOL DE PĂPUȘI- ACTIVITATE 
EXTACURRICULARĂ 

Prof. înv. primar, Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud.Vâlcea 

1242 

454.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar Gîfei Iuliana 
Şcoala Gimnazială” Ştefan cel Mare” Vaslui 

1244 

455.  PROIECT DE ACTIVITATE 
COȘULEȚUL CU LEGUME ȘI FRUCTE 

Prof. Pavel Liliana-Camelia 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași 

1248 

456.  DESCOPERIM UNIVERSUL – SISTEMUL SOLAR Prof. înv. primar Zamfiroiu Laura 
Școala Gimnazială 113 București, sector 4 

1264 

457.  PROIECT DIDACTIC AVAP – SEMNUL DE CARTE Cercel Laura Mihaela , Otilia Brebenel 
Școala Gimnazială Românești-Potlogi loc. Românești, jud. 

Dâmbovița 

1266 

458.  PROIECT DIDACTIC SIMULTAN CP, I-II  Prof.înv.primar  Popescu Mioara 
Școala Gimnazială „Buică Ionescu” structură Lăculete loc. 

Glodeni, jud. Dâmbovița 

1270 

459.  PROIECT DIDACTIC INTEGRAT Prof. înv. primar Cucu Nadia Mihaela, 
 Liceul cu Program Sportiv Arad 

1275 

460.  EVALUAREA – 
COMPONENTĂ IMPORTANTĂ  A EVALUĂRII 

înv. Nevodenszki Sorina 
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 30, Timișoara 

1279 

461.  PROIECT DIDACTIC înv. Carmen Gherase 
Scoala Gimnazială„Stefan cel Mare”Vaslui 

1285 

462.  PROIECT DIDACTIC 
 

prof. înv. primar  Horotan  Ancuta  
prof. înv. primar  Rusu  Ioana 

1291 



Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, loc. Cehu Silvaniei, 
jud. Sălaj 

463.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv.primar Procopiu Ioana-Roxana,  
Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Blejoi, Prahova 

1298 

464.  PROIECT DIDACTIC SIMULTAN Prof. înv. primar Bărbulescu Oprica 
Școala Gimnazială Comănița, loc. Teslui, jud. Olt 

1301 

465.  TAINELE BUNELOR MANIERE- OPŢIONAL 
(REZUMAT) 

Prof. ȋnv. primar Valentina Dumitriu  
Ṣcoala Primarǎ Nr. 1 Sarata-Basarab, com. Hǎneṣti, jud. 

Botoṣani 

1304 

466.  FESTIVAL-CONCURS JUDEŢEAN DE 
INTERPRETARE ŞI DANS POPULAR ,,TRADIŢII 
ŞI OBICEIURI”BÂRLAD, EDIŢIA I, 21 MAI 2017 

Prof. înv. primar Ivan Gabriela 
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan”, Bârlad 

1305 

467.  STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE 
REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE GEOGRAFIE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

MATACHE NICOLETA,  
Școala Gimnazială ,,Buică Ionescu,, - Glodeni, Dâmbovița 

1307 

468.  PROIECT EDUCATIONAL 
,,INVATAM ORIUNDE, ORICAND!,, 

înv.Iordachi Ana 
Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni, loc. Rădășeni, 

jud. Suceava 

1310 

469.  ACTIVITÃȚI DIDACTICE CARE DEZVOLTÃ  
CREATIVITATEA ŞI EXPRESIVITATEA 

prof. înv. primar Luntraru Rodica Crina,  Şcoala Gimnazialã 
Cîndeṣti 

1315 

470.  OUTDOOR EDUCATION – MODALITATE 
DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ, SOCIALĂ, 
EMOȚIONALĂ ȘI FIZICĂ A ȘCOLARULUI 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 Prof. înv. primar Darie Anca 
Școala Gimnazială Nr.1 Sat Pădureni 

1317 

471.  5 OCTOMBRIE 2017 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 
EDUCAŢIEI – PROIECT  DE  ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ 

Prof. pt. înv. primar Zăvoianu Georgiana -Florentina 
Liceul Tehnologic "Sf. Mc. Sava", Berca 

1320 

472.  UN BUCHET DE FLORI PENTRU MAMA MEA Invatatoare :Guramba Cristina -Elena 
Școala Primară Călești – Stănești, loc. Stănești, jud. Gorj 

1323 

473.  FLOARE PENTRU MAMA Prof.înv.primar: Hodoiu Elena-Paula 
Școala Gimnazială nr. 1 Albeni loc Albeni, jud. Gorj 

1325 

474.  ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ – MIJLOC DE 
STIMULARE A CREATIVITĂŢII  ELEVILOR 

Prof.inv.primar Ardelean Amalia Loredana 
Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomita 

1327 

475.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar  Ticea Daniela  1329 



Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, 
loc. Buzău, jud. Buzău 

476.  PROIECT INTEGRAT- „Cum mă descurc după un an 
de şcoală” 

Prof.înv.primar Gherman Nicoleta Veronica 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Luduş 

1338 

477.  HARTA LECTURII Prof. înv. primar Andreescu Camelia 
Școala Gimnazială Nr. 81 București – sector 3 

1342 

478.  PROIECT DE LECŢIE Înv. Bucur Liliana 
Şcoala Gimnazială  Dragomir, Loc. Berzunţi, Jud. Bacău 

1344 

479.  PROIECT DE LECŢIE Învăţător: Tudureanu Rădiţa 
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun”Berzunţi, jud. Bacău 

1348 

480.  PROIECT DIDACTIC Înv.Costoiu Raluca -Elena 
Școala Gimnazială Nr.1 Albeni Localitate  Alben  Judeţul  Gorj 

1353 

481.  PROIECT DIDACTIC Clej Diana Nicoleta 
Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan”, loc. Brad,  

jud. Hunedoara 

1358 

482.  ACTIVITATILE  EXTRAȘCOLARE ÎN CLASA 
MEA – EXEMPLE BUNE PRACTICI 

Péterfi Antónia – Imola 
Școala Gimnazială Tompa László – Odorheiu Secuiesc 

1362 

483.  PROIECT DE LECȚIE 
OPȚIONAL “ATELIERUL DE CREAȚIE ” 

prof. Nencu Karina Mihaela, 
Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” - 

Buzău 

1365 

484.  PROIECT DE LECȚIE prof. înv. primar  Ilie Mariana Laura 
 Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, 

loc. Buzău, Jud. Buzău 

1369 

485.  LECTURA – CONDIȚIE A REUȘITEI ÎN ȘCOALĂ Prof. Înv. primar: Leah Elena-Georgeta 
Liceul Tehnologic Telciu 

1372 

486.  STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR 
PENTRU GEOGRAFIE SI ȘTIINȚE 

Înv. Flocea Doina 
Gimnazială „Raluca Iurașcu” Joldești, jud. Botoșani 

1374 

487.  PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ Cincu Bianca,  
Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Bălteni, Olt 

1377 

488.  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI-ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE 

Imre Ildikó,  
Școala Gimnazială Tompa László, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. 

Harghita 

1380 

489.  ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ Ionescu Aurelia,  
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Galați 

1383 



490.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar Bobeică Mariana 
Școala Gimnazială „Ion I. Graure”, Loc. Bălteni, Jud. Olt 

1385 

491.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar Stan Iuliana 
Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, 

loc. Buzău, jud. Buzău 

1389 

492.  PROIECT DIDACTIC 
ÎN LUMEA POVEŞTILOR LUI ION CREANGĂ 

Înv.  Coropceanu Nela-Lia 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Bălteni 

1395 

493.  REVISTA ”GLASURI DE CLOPOȚEI” NR. 4 Prof. înv. primar Muth Dorina 
Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, loc. Cehu Silvaniei, 

jud. Sălaj 

1399 

494.  CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII „TAINA 
FLORILOR” 

Aghighioleanu Aurelia 
Școala Gimnazială Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanța, jud. 

Constanța 

1401 

495.  PROIECT DIDACTIC   SFÂRȘIT DE TOAMNĂ 
 
 

prof. înv. primar Pîșnei Daniela 
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Loc.  Flămânzi,   Jud. 

Botoșani 

1404 

496.  „CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI” PROGRAM 
ARTISTIC DE TOAMNĂ 

prof. înv. primar Turcu Mariana 
Școala Gimnazială Piatra Șoimului, loc. Piatra Șoimului, jud. 

Neamț 

1410 

497.  PROIECT DIDACTIC Profesor:  Coman Constanţa  
Școala Gimnazială „Regina Maria” București, sector 6 

1413 

498.  PROIECT DIDACTIC Prof.înv.primar Anghel Valentina 
Şcoala Gimnazială  „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 

1417 

499.  PROIECT DIDACTIC Poenaru Florentina Elena 
Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Suceava 

1426 

500.  ACUM, NOI SUNTEM SCRIITORII … 
POVESTEA CĂRŢII LITERELOR ÎN DOAR 

CÂŢIVA PAŞI 

Profesor pentru învăţământul primar, Găvăneanu Aurelia 
Şcoala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 

Buzău 

1432 

501.  PROIECTUL EDUCAȚIONAL ,,CULOARE ȘI 
CUVÂNTˮ 

Prof. înv. primar Corbeanu Gabriela 
Școala Gimnazială,, Manolache Costache Epureanuˮ Bârlad 

1433 

502.  „PEISAJ DE PRIMĂVARĂ” prof. înv. primar :Sîngiorzan Saveta-Maria 
Școala Profesională „Florian Porcius” Rodna, loc. Rodna, jud. 

Bistrița-Năsăud 

1435 

503.  PROIECT DIDACTIC – „O CĂLĂTORIE PRINTRE Prof. înv. primar Ghețea Maria 1441 



STELE” Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 
504.  CARACTERUL  INTERDISCIPLINAR AL 

EXCURSIEI 
Prof. înv. primar Vişan Ileana 

Şcoala Gimnazială ,, Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu’’, Buzău 
1448 

505.  PROIECT DIDACTIC „PĂMÂNTUL-O PLANETĂ 
ÎN UNIVERS” 

Prof. înv. primar Lazăr Raluca Maria  
Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 

1451 

506.  EDUCAȚIA NONFORMALĂ - LECȚIA ÎN MUZEU Stan Argentina-Florentina 
Școala Gimnazială ”Regina Maria” , București 

1456 

507.  PROIECT DIDACTIC- O PETRECERE SURPRIZĂ Prof. Blănaru Mihaela 
Şcoala Gimnazială „Victor Ion Popa” Dodeşti 

1459 

508.  PROIECT DIDACTIC – ÎNMULȚIREA ÎN 
CONCENTRUL 0-100 

Prof. înv. primar Zainea Elena 
Școala Gimnazială „Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. 

Bădulescu” Buzău 

1462 

509.  PROIECT DIDACTIC – „CĂLĂTOR PRINTRE 
STELE” 

prof. înv. primar Pîrvu Claudia-Elena 
 Liceul Teoretic Azuga, loc. Azuga, jud. Prahova 

1468 

510.  PROIECT DIDACTIC „HORA ANOTIMPURILOR” Domide Claudia Marinela 
Școala Profesională „Florian Porcius” Rodna, loc. Rodna, jud. 

Bistrița-Năsăud 

1471 

511.  EDUCAȚIA OUTDOOR ÎN SPRIJINUL COPIILOR 
CU C.E.S. 

Roibu Daniela Florentina  
Școala Gimnazială nr. 6 Suceava, jud. Suceava 

1479 

512.  EDUCAȚIA OUTDOOR ÎN SPRIJINUL COPIILOR 
CU C.E.S. 

Ciofalcă Mihaela Cristina 
Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria, loc. Alexandria, jud. 

Teleorman 

1495 

513.  PROIECT DIDACTIC – PRIMĂVARA Prof.înv.primar Dragomir Rodica 
Școala Gimnazială Ocna Sibiului, loc. Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

1501 

514.  PROIECT DIDACTIC – LITERELE „Ș, Ș” DE TIPAR prof. înv. primar Oprea Elena  
Școala Gimnazială Raciu, loc. Raciu, jud. Dâmbovița 

1503 

515.  ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
,,CRĂIASA TOAMNĂ” 

PIP. Andries Gabriela Dana 
Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, loc. Muntenii de Jos, 

jud. Vaslui 

1509 

516.  ECO - UN ALT MOD DE A GÂNDI ȘI A NE 
COMPORTA 

Prof. înv. primar Guraliuc Marinela    
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, 

Prof. Guraliuc Ioan    
Școala Gimnazială ,,Ion Bojoi,, Flămânzi 

1512 

517.  PROIECT TEMATIC - MIJLOACE DE TRANSPORT prof înv. primar Topor Geta 1514 



PE APĂ prof înv. primar Iane Ana-Maria  
Școala Gimnazială Dăeni, Tulcea 

518.  LUCRĂRI DIN MATERIALE RECICLABILE ȘI 
LEGUME 

Todașcă Mihaela 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, loc. Baia Mare, jud. 

Maramureș 

1523 

519.  PROIECT DIDACTIC „DANSUL FULGILOR DE 
NEA” 

Profesor învăţământ primar Macavei Alina-Gabriela 
Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Bucureşti, sector 6 

1528 

520.  INOVAŢIE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ                                                                                                      
 

Prof.înv.primar Dobre Raluca 
Școala Gimnazială Nr.142, București 

1532 

521.  PROIECT EDUCAŢIONAL „SĂRBĂTORIM DE 
ZIUA ŞCOLII” 

Moldoveanu Florina  
Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia, Slobozia, Ialomiţa 

1534 

522.  ÎN TAINELE SCRISULUI Tudose Nicoleta 
Liceul cu Program Sportiv, Galați 

1538 

523.  PROIECT DE LECȚIE Frîncu Florentina 
Școala Gimnazială Cislău, Structura Școala Gimnazială 

Scărișoara 

1541 

524.  PROIECT DIDACTIC Inv.  Buciumaș  Maricica 
Şcoala Gimnazială  ,,Ștefan cel Mare " Vaslui 

1550 

525.  EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – UN PAS SPRE VIITOR Prof.înv.primar Beda Daiana 
Școala Gimnazială Nr. 142 București 

1555 

526.  PROGRAMĂ OPȚIONAL – DANS POPULAR Profesor pentru învățământ primar Gligor Alexandra Cristina 
Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație, Arieșeni 

1557 

527.  JUCĂRII DIN CORPURI GEOMETRICE 
-Opţional- 

Prof. înv. primar IACOB TATIANA, Şcoala Gimnazială Hărău  
Prof. înv. primar HEBEL SORINA, Şcoala Gimnazială Hărău 

1560 

528.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
ZIUA INTERNAŢIONALA A CĂRŢII PENTRU 

COPII 

Prof.înv. primar ANDRONIE SMARANDA, Colegiul Naţional 
Pedagogic “Regina Maria”, Deva Prof. Luminiţa Hurgoiu, 

Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria”, Deva 

1562 

529.  SCENARIU DIDACTIC – STEP BY STEP prof. înv. primar  Popa Nicoleta Anca  
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău,  Step by Step 

1564 

530.  PARTENERIATUL EDUCATIV – MIJLOC DE 
EDUCARE A ELEVILOR 

Dinescu Mihaela, Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 
Toma Ana, Şcoala Gimnazială ”I. H. Rădulescu” Urziceni 

1566 

531.  PROIECT DIDACTIC „BALADA UNUI GREIER 
MIC” 

Boiţiu Liliana 
Tihoi Simona  

Şcoala Gimnazială nr. 21,, Vicenţiu Babeş” Timişoara 

1569 



532.  MELC, MELC, CODOBELC – PROIECT DIDACTIC Prof. Ioan Elena 
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița 

1573 

533.  TOAMNĂ, MÂNDRĂ, DARNICĂ 
PROIECT DIDACTIC 

Prof. Sava Ștefan 
Școala Gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița 

1576 

534.  PROIECTAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI 
OPȚIONALE 

”MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ” LA CLASA I 

prof. Mirela Scorțescu 
 Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 

1578 

535.  EDUCAȚIE  NONFORMALĂ 
LECŢIA ÎN MUZEU 

prof. Preda Daniela Monica, 
Şcoala Gimnazială nr. 198, sector 6, Bucureşti 

1581 

536.  PROIECTUL EDUCAȚIONAL –MODALITATE DE 
IMPLEMENTARE A NOILOR EDUCAȚII 

Prof. Gherasim Veronica / Prof. Văleanu Ionica, 
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita”, mun. Vaslui 

1585 

537.  TEHNICI MODERNE DE PREDARE DIN 
PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISMULUI 

Prof.înv.primar Holban Mirela-Gianina 
Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Vaslui 

1588 

538.  OPȚIONAL: CĂLĂTORIE ÎN LUMEA 
POVEŞTILOR 

Profesor învăţământ primar: Gheorghiţă Veronica 
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban,, Iaşi 

1590 

539.  PROIECT DIDACTIC – JOCURI DE MIŞCARE ŞI 
ŞTAFETE VIZÂND DEZVOLTAREA 

ABILITĂŢILOR MOTRICE 

prof. înv. primar Borcan Lăcrămioara 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Vaslui 

1593 

540.  PRIMUL MEU CAIET 
AUXILIAR – CLASA PREGĂTITOARE 

Inst. Juverdeanu Loredana, Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare” Vaslui 

Prof. înv. primar Luminița Popa, Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Vaslui 

1600 

541.  PROIECT DIDACTIC „DE ZIUA MAMEI” Prof. înv. primar Stanciu Manuela  
Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” 

1601 

542.  PROIECT DIDACTIC„ÎN LUMEA POVEŞTILOR” Prof. înv. primar Munteanu Simona 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

Prof. înv. primar Diaconu Alina 
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Vaslui 

1608 

543.  PROIECT  DE  LECȚIE Înv. Cernat Rica 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare “ Vaslui 

1611 

544.  PROIECT DIDACTIC Nacu Crina Teodora  
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maier, loc. Maier, jud. 

Bistriţa Năsăud 

1614 

545.  PROIECT EDUCAŢIONAL Prof.înv.primar, Manole Monica 1621 



Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați 
546.  PROIECT DIDACTIC înv. Butnaru Manuela 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
1626 

547.  MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA 
STRATEGIILOR DIDACTICE 

APLICATE IN PROCESUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

Prof.inv.prescolar, Enache Mirabela 
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 19, Vaslui 

1637 

548.  ÎNVĂȚAREA ÎN CONTEXT SOCIAL 
”SORTAREA & STRUCTURAREA 

NOȚIUNILOR” 

Dir. Prof. psih. Heber Mariana, C.S . E. I. "Constantin 
Păunescu" Recaş,  

Prof. Iliaș Claudia, C.S.E.I"Constantin Păunescu" Recaş, Jud. 
Timiș 

1641 

549.  REZUMAT REVISTA „UN MĂRŢIŞOR PENTRU 
LITERATURA ROMÂNĂ” 

Prof. Pasăre Daniela, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 1644 

550.  PLANIFICARE  CALENDARISTICA ANUALA 
CLASA PREGATITOARE C, O ORA PE 

SAPTAMANA 

Profesor Limba Franceza, Avram Veronica Georgiana 
Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, Braila 

1645 

551.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar, Mazilu Alina-Maria 
Școala Gimnazială Verești, Jud. Suceava 

1646 

552.  FORMULAR DE APLICAȚIE Prof. Focșa Constantin  
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, Jud. Vaslui, 

România 

1658 

553.  PROGRAMA ŞCOLARĂ 
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE PRIN SPORT 

Prof. Cristina Mihaela Lefter 
Şcoala Gimnaziala „Ştefan cel Mare” Vaslui 

1664 

554.  PROIECT  DIDACTIC Prof. Ramona Popa 
Liceul Cu Program Sportiv Vaslui 

1673 

555.  CORESPONDENŢĂ ȘI TEHNICI DE 
SECRETARIAT 

Tatiana Blănaru 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

1681 

556.  PROIECT DIDACTIC Prof. Alexandra Georgiana Poenaru 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț 

1685 

557.  ARTĂ PRIN MIŞCARE Prof.Furcoi Mădălina- Adnana 
Școala Gimnazială “Ștefan Ciobotărașu”, Lipovăț 

1688 

558.  PROIECTUL 
„URMĂTORUL  PAS, LICEUL” 

ÎN DOMENIUL ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI 

Profesor: Nicolae Mateș 
Profesor: Emilia Vințan 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

1691 



PROFESIONALE 
559.  PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL DE 

VOLUNTARIAT 
„UN ZÂMBET PE CHIPUL LOR” EDIȚIA I  

2016-2017” 

profesor Socol Valeriu 
Liceul Tehnologic ,,Gh. Ruset Roznovanu 

1694 

560.  LESSON  PLAN Prof. Pleșu Mariana 
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, Slobozia/ 

Ialomița 

1696 

561.  BODY Manole Elena, 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

1698 

562.  PROIECTUL EDUCAŢIONAL „ALEGE SĂ CREŞTI 
SĂNĂTOS!” 

Prof.  Anghel Gabriela, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, 
Vaslui 

1699 

563.  PROIECT JUDEŢEAN  DE EDUCAȚIE CIVICĂ, 
VOLUNTARIAT 

PROIECTE CARITABILE ”DIFERIȚI, DAR UNIȚI” 

prof. Gîtlan Maria 
prof. Gîtlan Dănică 

Clubul Copiilor Tg. Neamţ, Tg. Neamţ, Jud. Neamţ 

1701 

564.  RECEPTAREA TEXTULUI POETIC ARGHEZIAN 
ÎN GIMNAZIU-PROIECT DIDACTIC 

prof. Lupescu Daniela 
Şcoala Profesională „Ionel Teodoreanu”, Loc.Victoria, Jud.Iaşi 

1708 

565.  PROGRAMA OPȚIONAL Prof. Budur Liliana  
Școala Gimnazială, Sf. Nicolae, Vînători, Loc. Vînători, 

Jud.Galați 

1710 

566.  PROIECT DE LECȚIE/ BALADA UNUI GREIER 
MIC 

Prof. Budur Liliana  
Școala Gimnazială, Sf. Nicolae, Vînători, Loc. Vînători, 

Jud.Galați 

1713 

567.  ,,PERSONAJE ISTORICE ÎN LITERATURA 
ROMÂNĂ’’  

OPŢIONAL CLASA A V-A 

Prof. Lavric Ionela Mirela  
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’, sat Laza Judeţul Vaslui 

1717 

568.  PROIECT DIDACTIC-CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE-CL.A VIII-A 

Prof. Popa Andreea-Oana 
CSEI „Elisabeta Polihroniade”, Vaslui 

1723 

569.  PROIECT DE LECŢIE LA LIMBA ENGLEZĂ:SHE 
IS FIRST(EA ESTE PRIMA) 

Prof. Bodi  Iolanda 
Şcoala Gimnazială „Lascar Catargiu”, Loc. Schela, Jud.Galaţi 

1729 

570.  DETERMINAREA Ph-ULUI ……..ALTFEL! Prof. Precup Cecilia, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” 
Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud 

1733 

571.  LET’S DO IT , SUCEAVA Prof. Biologie Bulgariu Andreea  
Școala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu”, Plopeni, Suceava 

1736 



572.  ,, S.O.S  Natura!” Prof.-ed.  Angelica Ţigănaşu 
Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” 

Vaslui 

1738 

573.  ÎNVĂŢAREA EXERCIŢIILOR PENTRU 
CORECTAREA SCOLIOZEI ÎN C, DREAPTA  

Kinetoterapeut  Daniel Mocanu  
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade”, 

Vaslui 

1742 

574.  STRATEGII RECOMANDATE ŞI FOLOSITE ÎN 
ACTIVITATEA CU ELEVII CU CERINȚE 

EDUCATIVE SPECIALE 

Profesor de psihopedagogie specială Amarandei Cătălina Elena 
Centrul școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” 

Vaslui 

1745 

575.  ,,BANII, RĂSPLATA MUNCII” Băhnăreanu Ioana Maria 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” 

Vaslui 

1748 

576.  OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. FABULA Prof. Vartolomei Nina 
Şcoala Gimnazială „Cristofor Simionescu”, Plopeni, oraşul 

Salcea 

1752 

577.  AFRICA– CARACTERE FIZICO-GEOGRAFICĂ, 
PROIECT DIDACTIC 

Prof.Iordache Elena Daniela 
Lic.Tehnologic ”Ioan Corivan” și Șc.Gimnazială ”I.Creangă”, 

Huși 

1754 

578.  PRELEGEREA – O PERSPECTIVĂ MODERNĂ Prof. Smochină Anca Elena  
Şcoala Profesională ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria 

1757 

579.  PROIECT DE LECȚIE - ISTORIE Negoescu Amalia,   
Şcoala Gimnazială nr.4, Moreni. Jud. Dâmboviţa 

1759 

580.  ACTIVITĂŢI ECOLOGICE ÎN ŞCOALA NOASTRĂ Prof. Savu Dumitru-Mugurel 
Şcoala Gimnazială “Iosif Gabrea” Văleni Dâmboviţa 

1764 

581.  FIŞE DE LUCRU Badea Anişoara 
Instituţia Școala Gimnazială Râncaciov, Dâmboviţa 

1766 

582.  PROJET D`ACTIVITĖ DIDACTIQUE Profesor Streşină Anca 
Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Comuna Schela, Judeţul 

Galaţi 

1769 

583.  UN ALT FEL DE PLAN DE LECTIE Achiţei Elena-Mihaela 
Scoala Profesională ,,I.Teodoreanu,,Victoria, Loc. Victoria, 

Jud. Iași 

1773 

584.  PROIECT EDUCATIV 
ORIZONTURI CULTURALE EUROPENE 

Profesor: Danciu Ioana-Elena 
Şcoala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu” Plopeni, Oraşul 

1774 



Salcea, judeţul Suceava 
585.  PROIECTUL EDUCATIV EXTRACURRICULAR 

,,HAPPY HALLOWEEN!” 
Profesor Popescu Mihaela  

Profesor Roşulescu Cecilia 
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Geamănu’’ Turcineşti, Gorj 

1778 

586.  PROIECTAREA DIDACTICĂ Prof.  Alexe Georgeta Claudia 
Şcoala Gimnazială Nr.142, București 

1780 

587.  ACTIVITATEA DE DISEMINARE 
CURS ,,BUILDING TEAM SPIRIT IN THE 

CLASSROOM” 

Profesor Zaharie Gabriel-Lucian 
Școala Gimnazială Nireș, județul Cluj 

1783 

588.  INIȚIATIVE  DIDACTICE  ÎN  FAVOAREA 
STIMULĂRII  INTERESULUI  ELEVILOR  

PENTRU  STUDIUL  LITERATURII 

Profesor: Orzan Adriana  
Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Mărului, Brașov 

1784 

589.  MESERII INTERESANTE Prof. Andrei Adela Maria 
Școala Gimnazială Nucet, Dâmboviţa 

1787 

590.  PROIECT EDUCAȚIONAL 
CHANGE YOUR LANGUAGE! 

Bexa Alina Mariana 
Liceul Tehnologic de turism şi alimentaţie, Arieşeni, Alba 

1789 

591.  FIŞA PENTRU DEZVOLTAREA ÎNŢELEGERII 
ISTORIEI 

prof. Cristian Răducanu 
Şcoala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Colegiul Naţional de 

Muzică “George Enescu” 

1791 

592.  UTILIZAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Beldiman Diana-Maria 
Şcoala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Colegiul Naţional de 

Muzică “George Enescu” 

1794 

593.  EVALUAREA   ELEVILOR  PRIN   METODA  
PROIECTELOR 

Profesori: Muscalu   Daniela   Manuela & Cherciu   Maricela   
Școala  Gimnazială ,,Traian  Coșovei” Somova   

1799 

594.  ŞCOALA ALTFEL Prof. Nastasia Savin  
Liceul Teoretic Emil Racoviță, Techirghiol, Jud. Constanța 

1800 

595.  LIMBA ROMÂNA PRIN JOC Prof. Mirela Savin  
Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu”,  Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Constanţa 

1804 

596.  METODA CUBULUI METODĂ INTERACTIVĂ DE 
ÎNVĂȚARE PRIN COLABORARE 

Prof. Tomescu Roxana 
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Loc. Curtea de Argeș, 

Jud. Argeș 

1806 

597.  PROIECTAREA UNEI LECŢII BAZATĂ PE 
EXPERIMENTE VIRTUALE 

Bujor Steluţa 
Şcoala Gimnazială Coşereni 

1809 



598.  PROJET DIDACTIQUE Prof. Barbu Mihaela Larisa  
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Lunca Banului, jud. Vaslui 

1813 

599.  OPŢIONAL INTEGRAT „ APA, ESENŢA VIEŢII ” Arhire Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Lunca Banului, jud. Vaslui 

1815 

600.  PROIECT DIDACTIC Prof. Filip  Carmen 
Şcoala Gimnazială Nr.30, Timişoara 

1819 

601.  EXCURSIA ȘCOLARĂ – 
INTERDISCIPLINARITATE ȘI CREATIVITATE 

Prof. Iamandi Anca Mihaela 
Școala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui 

1822 

602.  MATEMATICA ŞI MOŞ CRĂCIUN 
Proiect didactic 

Profesor: Obreja Mirela 
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

1824 

603.  PROIECT DIDACTIC Prof. Anton Flavia 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 

1828 

604.  PROIECT  DIDACTIC Prof. Anton Constantin 
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui 

1835 

605.  NUMERE PERFECTE, NUMERE AMIABILE, 
FORMULE DE CALCUL ALGEBRIC 

Prof. Dorina Baban  
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui 

1841 

606.  BUNE PRACTICI PENTRU EDUCAREA BUNELOR 
MANIERE 

Prof. Cîmpean Cristina Mihaela, 
C.J.R.A.E. Alba/Șc. Gimnazială Nr. 3 Cugir 

1843 

607.  PROIECT DIDACTIC-METODA 
CONSTRUCTIVISMULUI 

Prof.ing.Aniței Roxana Daniela 
Liceul Tehnologic Todireni, Loc.Todireni, Jud.Botoșani 

1846 

608.  PROIECT DIDACTIC LA DISCIPLINA ISTORIE Prof: Ionescu Carmen 
Seminarul Teologic Ortodox “ Sf. Ioan Gură De Aur” Slobozia 

1850 

609.  APPRENONS À AIMER LA NATURE ! Prof. Murea Ioana 
Colegiul Economic “ Dimitrie Cantemir” Suceava 

1852 

610.  “ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL 
AWARENESS  THROUGH FORMAL AND NON-

FORMAL EDUCATION” 
PROGRAMUL ERASMUS +  

PARTENERIATE STRATEGICE  

Prof. Zepişi Simona 
 Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte 

1856 

611.  ABSENTEISMUL ÎNTRE ASUMARE ŞI 
RĂSPUNDERE 

prof. Tomiţă Lizeta 
Liceul Teoretic, Azuga, Prahova 

1858 

612.  PETRECERE DE HALLOWEEN…! (PREZENTARE 
POWERPOINT) 

Borugă Ionela 
Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinţi 

1861 



613.  PROIECT DIDACTIC : METODE DE SEPARARE 
ALE COMPONENTELOR DIN AMESTECURI 

Prof.Ciobotaru Daniela 
Şcoala Profesională”Ionel Teodoreanu”,Victoria, Iași 

1865 

614.  CERCUL DE APICULTURA DE LA COLEGIUL 
AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI,UN 

MODEL DE BUNA PRACTICA 

Profesor Prepelita Simona 
Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși 

1869 

615.  PROIECTELE ERASMUS +, OPORTUNITĂȚI ÎN 
DEZVOLTAREA CARIEREI 

Prof. dr. Ana-Maria Udrescu 
Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea, Vâlcea 

1870 

616.  PROIECT INTERȘCOLAR 
“TOȚI DIFERIȚI, TOȚI EGALI” 

Cîtu Iulia Diana 
Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinţi 

1872 

617.  ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE CU ELEVII 
PRIVAȚI DE LIBERTATE 

Pîrvuț Claudia 
Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinţi 

1874 

618.  PROPAGANDA COMUNISTĂ ŞI MEMORIA 
COLECTIVĂ 

Prof. Cristian-Jan Rӑducanu 
Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti 

1876 

619.  PROIECTUL “REVISTA ȘCOLARĂ”, APLICAT LA 
DISCIPLINA „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIILOR” 

Stîrcu Mariana 
Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 

1879 

620.  OBIECTIVELE PROIECTULUI EDUCAŢIONAL 
„TINERI ÎN PRAGUL VIEŢII 

Zaharia Anamaria-Florina 
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti, Jud. 

Vrancea 

1882 

621.  PROIECT  DIDACTIC- PROCESE ÎN SISTEME DE 
FABRICAŢIE 

Prof. Dumitrașcu Vasilica Cerasela 
Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,,  Tecuci 

1883 

622.  MUZEUL ŞCOLII - O LECŢIE DE ISTORIE 
LOCALĂ 

Prof. Gheorghiu Gabriel, 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

1887 

623.  PROIECT  DIDACTIC prof. Daniela Borș 
Colegiul Tehnic,,Al. I. Cuza” Bârlad 

1888 

624.  PROIECT DIDACTIC ȘI FIȘE DE LUCRU Răileanu Vasilica 
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați, 

Independența, Galați 

1892 

625.  PROIECT ETWINNING “WATER OUR PRECIOUS 
TREASURE” 

Profesor informatică, Măcelaru Adriana Adela 
Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, Prahova 

Profesor discipline tehnice, Horgoş Maria Antoaneta 
Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, Prahova 

1906 



626.  IT FOR BUSINESS SUCCES Prof. Șerbănescu Mihai Cristian 
Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti 

1908 

627.  PROIECTUL “ŞCOALA ŞI FAMILIA-ÎMPREUNĂ 
PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE” 

(PROGRAMUL ERASMUS+) 

Insp. Năstase Petronela 
ISJ Vaslui 

1910 
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	DA SIMPOZION  sect 1 1
	Prof.Caloian Felicia
	Școala Gimnazială ,,Ştefan Luchian’’/ G.P.P,,Ion Creangă’’ Moinești
	13. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ȘCOLI
	Prof.înv.preșcolar:Văduva Adela
	G.P.N. Domnița Bălașa
	Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi recon...
	Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care se ives...
	Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva de pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim sau în folosul comunităţii în general.

	BIBLIOGRAFIE:
	1. XXX  - Revista  ,, Educaţia Ecologică “, Inspectoratul Şcolar al Jud. Dolj, Nr. 4/1998;
	2. Geamănă, N. A.,, Să cunoaştem mediul”, Editura Cuvântul Info, Ploieşti, 2005;
	3. Geamănă, N.A. & Dima, M. ,,Educaţia ecologică la vârsta preşcolară”,Ed.Coresi, Bucureşti, 2008.
	Cercetarea - acţiune, modalitate de stimulare a activităţii educatorului
	Bibliografie
	2.Fluieraş, V. (2003), Paideia şi gândire critică, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
	47. METODE CREATIVE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE
	Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală.
	Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, ...
	Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou si important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ri...
	Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.
	Caracteristicile metodelor interactive:
	 sunt atractive;
	 stimulează implicarea activă în sarcina didactică
	 stimulează iniţiativa;
	 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;
	 asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare;
	 valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor;
	 acţionează asupra gândirii critice a elevilor;
	 elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor;
	 promovează învăţarea prin cooperare;
	 copiii învaţă să argumenteze acţiunile;
	 îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur.
	BRAINSTORMINGUL SAU CIORCHINELE DE IDEI
	O strategie care oferă posibilitatea de a-i pune pe elevi în situaţia de a se gândi la o temă pe care o vor întâlni în text şi de a face asociaţii în legătură cu aceasta.
	* Dacă, de exemplu, se citeşte un text despre primăvară, li se cere elevilor să se gândească la idei, sentimente, evenimente pe care le pot asocia acestui anotimp.
	* Se realizează un ciorchine de idei reţea care să sintetizeze ideile exprimate de ei.
	CIORCHINELE
	Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile despre un subiect . Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţa...
	Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte cr...
	Avantaje:
	 nu se critică ideile propuse;
	 poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii aşteptate de la elevi;
	 se poate aplica individual, în perechi sau în grup;
	se poate aplica în orice moment al lecţie ;
	 solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii.
	METODA CADRANELOR
	Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane.
	*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual.
	*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele:
	I. Am admirat…. II. Dezaprob….
	III. N-am înţeles… IV. Am învăţat….
	Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai multe răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze
	Avantaje:
	 stimulează atenţia si gândirea;
	 scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere;
	 conduce la sintetizare/esenţializare;
	 uşurează asimilarea de noi cunoştinţe;
	 se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare;
	 se poate folosi în diferite momente ele lecţiei;
	 stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică.
	CUBUL
	Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare.
	Avantaje:
	 determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea sarcinilor;
	 permite diferenţierea sarcinilor de învăţare ;
	 formează deprinderi de muncă intelectuală;
	 stimulează gândirea logică a elevilor ;
	 creşte responsabilitatea faţă de învăţare şi faţă de grup;
	 sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii );
	 familiarizează elevii cu cercetarea ştiinţifică;
	 formează abilităţi de comunicare şi cooperare .
	Limite:
	 rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp;
	 se creează un zgomot oarecare ;
	 facilitează erori în învăţare;
	 nu există un control precis asupra cantităţii/calităţii cunoştinţelor dobândite de fiecare elev.
	Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat ...
	Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii.
	Bibliografie:
	ILIE, Emanuela, Didactica literaturii române, Iaşi, Polirom, 2008 ;
	CRIŞAN, Lucia. Cadrul didactic. Didactica disciplinelor. Metode, procedee educaţionale şi noi tehnologii. noiembrie 2009 ;

	60. TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE APLICATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
	Prof. Călăfir Viorica Loredana
	Grădinița cu program prelungit Nr.7
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	Inteligenţa logico matematică
	Inteligenţa naturalistă
	61. BENEFICII ALE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE TIP
	OUTDOOR ÎN GRĂDINIȚE
	Prof. Paloș Claudia Daniela
	Grădinița cu program prelungit Nr.19
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	62. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN GRĂDINIȚĂ:
	AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
	Prof. Prună Mioara
	Grădinița cu program prelungit nr.7
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	71. PERSPECTIVA POZITIVĂ ASUPRA PREȘCOLARILOR CU CES
	PRIN PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE
	Prof. consilier Coacă  Eli Dorina,
	CJRAE, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	Prof. Făiniși Iulia Mihaela
	Grădinița cu program prelungit Nr.19
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	Prof. Pricodan Cristinca Georgeta
	Grădinița cu program prelungit Nr.19
	Drobeta Turnu Severin,Mehedinți
	75. CONSECINŢE  ALE  UTILIZĂRII  IRAŢIONALE A NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA DEZVOLTĂRII COPILULUI
	Prof. logoped, Dumitrache  Elvira  Alina
	CJRAE, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	76. CREATIVITATEA MANAGERIALĂ – PREMISĂ A IMPLEMENTĂRII
	INOVAȚIEI ÎN EDUCAȚIE
	Prof. Bâtmălai  Eugenia Georgeta
	Director la Grădinița cu program prelungit Nr.19
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
	„Cine vrea să mişte lumea, trebuie mai întâi să se mişte el însuşi!” (SOCRATE)
	81. PROVOCAREA PREZENTULUI ÎN SCOALA ROMÂNEASCA
	Prof. Modoran Alina Marilena
	Gradinita cu p.p. nr.7, Dr.Tr.Severin
	Metodele interactive de grup
	Elemente necesare pentru aplicarea eficientă a metodelor interactive în activităţile cu preşcolarii

	Bibliografie:
	106. STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE STIMULARE A CREATIVITATII ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
	Evaluare
	Sâmburele
	112. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ŞCOALĂ PRIN PROIECTUL EXTRACURRICULAR
	,,ÎMPREUNĂ ÎNTR-O LUME MAI CURATĂ”
	Prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana
	Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa
	“Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi“. ( J.R . Openheimer)
	Astfel am socotit oportună derularea în unitatea noastră a proiectului extracurricular ,,Împreună într-o lume mai curată” din cadrul programului educaţional ,, ECO – ŞCOALA”. Am considerat că avem  datoria să sensibilizăm elevii, încă de la această vâ...
	Pentru învăţătoare:
	Pentru elevi:
	Pentru părinti:
	Ca modalităţi de realizare şi teme propuse amintesc:
	 Întâlniri cu specialişti în domeniu;
	 “Paşi spre un mediu mai curat” -  participarea activă a elevilor la acţiunea de curăţare a curţii şcolii;
	 “Confecţionăm postere” – activitate practică de confecţionare a unor postere cu mesaje ecologice;
	 “Marşul ecologiştilor” – activitate desfăşurată în Centrul Civic al oraşului cu implicarea părinţilor;
	 “Vreau să ştiu” – proiecţii diapozitive, filme;
	 “Prietenii naturii” - prezentarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul derulării proiectului într-un program artistic.
	Ca modalităţi de evaluare, mi-am propus:
	- expoziţie cu lucrările realizate de către elevi, în timpul desfăşurării proiectului;
	Bibliografie:
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	171. METODE INTERACTIVE PENTRU UN ÎNVĂȚĂMÂNT EFICIENT
	Mreajă Ecaterina
	Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală.
	Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, ...
	Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou si important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ri...
	Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.
	Caracteristicile metodelor interactive:
	sunt atractive;
	stimulează implicarea activă în sarcina didactică;
	stimulează iniţiativa;
	asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;
	asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare;
	valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor;
	acţionează asupra gândirii critice a elevilor;
	elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor;
	promovează învăţarea prin cooperare;
	copiii învaţă să argumenteze acţiunile;
	îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur.
	BRAINSTORMINGUL SAU CIORCHINELE DE IDEI
	O strategie care oferă posibilitatea de a-i pune pe elevi în situaţia de a se gândi la o temă pe care o vor întâlni în text şi de a face asociaţii în legătură cu aceasta.
	* Dacă, de exemplu, se citeşte un text despre primăvară, li se cere elevilor să se gândească la idei, sentimente, evenimente pe care le pot asocia acestui anotimp.
	* Se realizează un ciorchine de idei reţea care să sintetizeze ideile exprimate de ei.
	JOCUL ANTICIPARILOR
	Se aplică în etapa de prelectură.
	* Pornind de la titlul textului sau de la un fragment scurt care se citeşte, elevii sunt întrebaţi despre ce cred ei că este vorba în text şi ce îi face să se gândească la o această anticipare.
	* Li se pot oferi câteva variante de răspuns, iar ei să aleagă varianta pe care o consideră corectă.
	LECTURA PREDICTIVA
	* Presupune citirea fragmentată a textului, făcută de către profesor/învăţător, care îi întreabă pe elevi ce cred că se va întâmpla mai departe şi de ce cred că se va întâmpla un anume lucru.
	* Pe parcurs se întocmeşte o hartă a predicţiilor care constă în confruntarea evenimentelor relatate de text cu ipotezele relatate anterior
	CIORCHINELE
	Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile despre un subiect . Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţa...
	Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte cr...
	Avantaje:
	nu se critică ideile propuse;
	poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii aşteptate de la elevi;
	se poate aplica individual, în perechi sau în grup;
	se poate aplica în orice moment al lecţiei;
	solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii.
	METODA CADRANELOR
	Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane.
	*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual.
	*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele:
	I. Am admirat…. II. Dezaprob….
	III. N-am înţeles… IV. Am învăţat….
	Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai multe răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze
	Avantaje:
	stimulează atenţia si gândirea;
	scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere;
	conduce la sintetizare/esenţializare;
	uşurează asimilarea de noi cunoştinţe;
	se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare;
	se poate folosi în diferite momente ele lecţiei;
	stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică.
	PROCESUL LITERAR
	*Este un joc de rol cu caracter general care presupune o dezbatere de pe poziţii extreme (acuzare – apărare) a unor aspecte problematice dintr-o operă literară.
	*Are o valoare constructivă mai mare atunci când este realizat pe baza unor alocuţiuni gândite şi redactate de elevi.
	*Aceştia vor emite opinii personale cu privire la personajele incriminate, izvorâte din contactul direct cu textul literar.
	PROCESUL JUDICIAR
	Împărţiţi-vă în 2 grupuri: acuzatorii şi apărătorii.
	*Simulaţi un proces judiciar în care învinuitul ar fi Garoffi, băiatul care a lovit în ochi pe bătrân cu bulgărele de zăpadă şi nu-şi recunoaşte fapta.
	* Folosiţi expresiile:
	Apărătorii
	Vă rog să-mi permiteţi...
	Nu cred că...
	De unde să ştie băiatul că...
	El nu este vinovat...
	Mi-e milă de băiat, căci...
	Îi este teamă să...
	Fapta sa nu este atât de gravă, de aceea, rog...
	Acuzatorii
	Cer pedepsirea...
	Îl acuz pe ...
	Vă aduceţi aminte cum...
	Este adevărat că..., dar...
	Fapta sa este o ...
	Ceea ce a făcut este foarte ....căci ..., deci cer să...
	CUBUL
	Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare.
	Avantaje:
	-determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea sarcinilor;
	-permite diferenţierea sarcinilor de învăţare ;
	-formează deprinderi de muncă intelectuală;
	-stimulează gândirea logică a elevilor ;
	-creşte responsabilitatea faţă de învăţare şi faţă de grup;
	-sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii );
	-familiarizează elevii cu cercetarea ştiinţifică;
	-formează abilităţi de comunicare şi cooperare .
	Limite:
	-rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp;
	-se creează un zgomot oarecare ;
	-facilitează erori în învăţare;
	-nu există un control precis asupra cantităţii/calităţii cunoştinţelor dobândite de fiecare elev.
	COPACUL IDEILOR
	Tehnica numită ,,copacul ideilor” presupune munca în grup. Este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac toate cunoştinţ...
	CVINTETUL
	Metoda cvintetului pune accent pe forţa elevului, contribuind la formarea capacităţii de a rezuma şi sintetiza informaţiile, de a surprinde complexitatea unor idei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte.
	Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text în exprimări clare, care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumi...
	Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară, iar elevii, în timpul dat, trebuie să dovedească receptivitatea la cele discutate în clasă, bazându-se pe capacităţile lor de creaţie.
	Regulile de întocmire a unui cvintet:
	-primul vers este format din cuvâtul tematic (un substantiv);
	-al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic );
	-al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerun ziu care să exprime acţiuni ale cuvântu lui tematic);
	-al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formea ză o propoziţie prin care se afirmă ceva esenţial despre cuvântul tematic);
	-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea.
	Avantajele metodelor moderne:
	transformă elevul din obiect în subiect al învăţării;
	este coparticipant la propria formare;
	angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere;
	asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă;
	dezvoltă gândirea critică ;
	dezvoltă motivaţia pentru învăţare;
	permite evaluarea propriei activităţi.
	Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat ...
	Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii.
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	Stabilirea temei şi reunirea informaţiilor necesare
	Pentru realizarea site-ului am ales tema: „Aparate electronice de ultimă generație”iar informațiile necesare realizării acestuia au fost preluate de pe internet sau din cărţi de specialitate. Pentru că un document XHTML să fie cosiderat valid, acesta ...
	Structurarea informaţiilor si linkurile paginilor
	Introducerea imaginilor
	Imaginile introduse în paginile Web au fost captate prin printscreen,  prelucrate in Paint, redimensionatecare conține site-ul.Fisierul poza3.jpg  cat si modul de introducere a acestuia in fisierul corespunzator sunt redate mai și adăugate în director...
	Introducerea  filmuleţului
	Prof.înv.prescolar,Vanjurec Maria
	Grădiniţa cu Program Prelungit,nr.1
	Vişeu de Sus,jud.Maramureş
	Motto :
	Argument
	Fiecare sărbătoare are o deosebită importanţă în viaţa copiilor.Familiarizarea copiilor şi implicarea lor în acţiuni de sărbătorire a unor zile,care au ca subiect pământul,cu varietatea şi multitudinea de subiecte,cunoştinţe,este un prim pas spre fo...
	“ UN MEDIU SĂNĂTOS , PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ ! “
	Partenerii educativi :
	Obiectivele proiectului
	Resurse materiale :
	 Materiale din natură,pungi din hârtie,hârtie creponată ,hârtie glasată ,
	Resurse umane
	 Durata proiectului : Aprilie – Mai
	Evaluarea proiectului
	Se vor întocmi portofolii cu ilustrarea acţiunilor,procesele verbale,proiecte de activităţi integrate desfăşurate pe parcursul proiectului.Portofoliile vor conţine pe lângă cele enumerate, texte literare ghicitori,poezii,calendarul ecologic,s...
	machete,postere toate acestea se pot constitui intr-o baza materială pentru desfăşurarea unor viitoare acţiuni sau folosi în activităţile de la grupă,se vor realiza de asemenea expoziţii la nivelul unităţilor .
	Monitorizarea proiectului
	17  aprilie -  Ziua Mondială a Sănătăţii
	 Mişcare,ritm,sănătate  !
	- Pe parcursul întregului program de parteneriat,jocuri sportive,întreceri,gimnastică,jocuri distractive.
	 Să ajutăm Pământul să respire !
	10 Mai – Ziua păsărilor şi a arborilor
	 Păsări şi arbori
	22 MAI – Ziua internaţională a diversităţii biologice
	 Natura, la ea acasă !
	Bibliografie
	Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.
	IV. Grupul ţintă
	V. Durata
	VIII. Forme de realizare
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	HARTA PROIECTULUI
	EU ŞI FAMILIA MEA
	MATERIAL DIDACTIC: apă, pahare,acuarele,pensule, serveţele umede, CD cu povestea Ursulul Cafeniu, videoproiector, animale din pluş (urs alb, urs brun, focă, pinguin), panou polistiren, mozaic cu piese din lemn, şabloane din plastic cu animale, coli, c...
	Educatoare Teșuică Laura Georgiana,
	Școala Gimnazială Ionești, loc. Ionești, jud. Vâlcea
	ARGUMENT
	411. PROIECT DE ACTIVITATE
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