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SIMPOZIONUL NAȚIONAL „INIȚIATIVE DIDACTICE” 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI 

 
 
 

Joi, 29 noiembrie 2018, 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. CENTERARUL MARII UNIRI.  

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. 

 

     
 

Bine primit a fost momentul artistic dedicat Centenarului Marii Uniri, realizat de elevii 
școlii noastre. 
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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. 

 
 

Coordonatori proiect, 
prof. înv. primar Iulia-Adriana Cîrlescu 

inst. Loredana-Maria Juverdeanu 
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1. MIJLOACE  DE  REALIZARE  A  EDUCAŢIEI   
PENTRU  CETĂŢENIE  DEMOCRATICĂ  ŞI VALORI  

LA PREŞCOLARI 
 

Prof. Mîțu Lenuța 
Grădiniţa nr. 178 

Prof. Ungureanu Monica 
Școala  Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” 

Sector 5, București 
 

Activitatea din grădiniţă are un caracter preponderant formativ, cunoscut fiind faptul că 
vârsta cuprinsă între 3-6/7 ani este vârsta marilor acumulări, inclusiv formarea de valori şi atitudini 
ce vor constitui “zestrea” care va sta la baza conturării personalităţii omului de mâine. 

Încă de la primii paşi în grădiniţă, în cadrul derulării acelui act creator care este socializarea 
copiilor, educatoarea urmăreşte, cu meticulozitate, formarea unor trăsături morale şi de caracter, 
care-i vor ajuta pe copii să-şi învingă egoismul specific vârstei: toţi copiii simt nevoia să fie în 
centrul atenţiei educatoarei, vor să fie consideraţi foarte importanţi în viaţa celor care-i înconjoară; 
de aceea, atitudinea educatoarei faţă de copii este deosebit de importantă în relaţiile cu aceştia 
deoarece, la această vârstă, influenţa “modelelor” din jurul copiilor este foarte mare: copiii 
îndrumaţi de către o educatoare blândă, calmă, cu sufletul cald, gata oricând să mângâie creştetul 
copilului, chiar şi atunci când îl dojeneşte cu blândeţe pentru că acesta a făcut o mică năzbâtie, vor 
deveni şi ei calmi, echilibraţi, altruişti, în stare să înţeleagă că grupa de copii, unde-şi petrec o bună 
parte din timpul zilei, înseamnă pentru ei o a doua familie, înseamnă mediul în care vor învăţa ce 
este munca în echipă. Indiferent de comportamentele pe care le au copiii la intrarea în grădiniţă, în 
perioada de acomodare, educatoarea este bine să dovedească înţelegere, toleranţă, acceptare, 
căutând, cu răbdare, consecvenţă, cele mai potrivite căi, mijloace, instrumente pentru corectarea 
comportamentelor negative. Educatoarea trebuie să dea dovadă de mult tact, în relaţia cu copiii, 
astfel încât să nu-i jignească, să nu le lezeze personalitatea, chiar dacă fac greşeli. Piatra de hotar a 
educaţiei eficiente este adaptarea la aspectele individuale ale fiecărei persoane. Valorile pe care 
indivizii le au, modul în care se comportă şi gândesc, sunt determinate de cultura familiei din care 
aceştia provin. Astfel, în funcţie de atmosfera pe care copiii o au în familie, în funcţie de modul în 
care se comportă, se manifestă membrii acesteia, copiii se vor manifesta, la rândul lor, în mod 
diferit: este normal ca, în momentul în care vor intra în colectivitate, aceştia vor interacţiona cu 
ceilalţi copii într-un mod specific; astfel, un copil care a crescut într-o atmosferă monotonă va fi 
rezervat, introvertit, neîncrezător în forţele proprii, va prefera să stea multă vreme în faţa 
televizorului sau calculatorului, socializarea lui fiind o adevărată problemă pentru educatoare; 
dimpotrivă, un copil care a fost crescut într-un climat sociabil, într-o familie compusă din multe 
persoane, care preferă conversaţiile animate cu numeroşii vecini, prieteni, care preferă cântatul, 
dansatul, va fi, la rândul lui, sociabil, stăpân pe sine, vesel, extrovertit, va prefera jocurile în care 
sunt implicaţi mulţi copii, ii va plăcea să cânte, să danseze, se va erija chiar în lider de grup. Este 
esenţial ca educatoarea să ia în consideraţie cultura familiei din care provine copilul deoarece există 
diferenţe foarte mari de valori şi convingeri care influenţează comportamentul. 

Educatoarea este avantajată de vârsta copiilor cu care lucrează deoarece la 3-6/7 ani copiii 
pot fi „modelaţi” cu uşurinţă, condiţia fiind ca aceasta să fie un adevărat model, din toate punctele 
de vedere percepute de către copii, de a avea putere de convingere, de a câştiga încrederea copiilor, 
prin multă răbdare şi căldură sufletească. 
 Pentru realizarea acestui obiectiv, primordial în activitatea educatoarei, aceasta are la 
dispoziţie o gamă variată de căi, mijloace, instrumente, cele mai eficiente fiind acelea în care se 
apelează la exemplul personal sau al unor personaje imaginare din basme, poveşti, povestiri. Cele 
mai des utilizate mijloace prin care am reuşit să conturez germenii educaţiei pentru cetăţenie 
democratică şi valori - la „scară mică”, evident - sunt lecturile, povestirile educatoarei - în cadrul 
activităţilor de educarea limbajului şi educaţie pentru societate - din care  amintesc: 
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 „Albă - ca - Zăpada şi cei şapte pitici”, „Fata babei şi fata moşului”, „Cenuşăreasa”, „Sarea în 
bucate”, în care sunt reliefate trăsături ca: bunătate, hărnicie, corectitudine, spirit de sacrificiu, 
modestie; 
 „Capra cu trei iezi”,   „Punguţa cu  doi  bani”,   „Găinuşa  cea  moţată”,   „Harap  Alb”,   „Ursul 
păcălit de vulpe”, în care domină spiritul dreptăţii; 
 „Cei  trei  purceluşi”, în care  copiii  învaţă  ce  înseamnă  lucrul bine făcut, cu responsabilitate, 
învaţă să condamne superficialitatea; 
 „Nuieluşa de alun”, în care este cultivată dragostea fraternă; 
 „Iedul cu trei capre”, în  care  comportamentul  personajului  principal  constituie un material pe 
care se poate „construi” un adevărat ghid al bunelor maniere; 
 „Banul muncit” este povestea care,  prin  exemplul  personajului  principal,  îi  ajută  pe copii să 
înţeleagă care este valoarea muncii; 
 „Moş Ion Roată şi Unirea”, al cărui mesaj contribuie la conştientizarea valorii muncii în echipă. 

Basmele,   poveştile  şi   povestirile   au  constituit,   dintotdeauna,   leagănul  copilăriei   
tuturor oamenilor: copiii ştiu cel mai bine să trăiască alături de personajele din aceste texte literare 
toate sentimentele pe care le transmite autorul prin mesajul ascuns între rândurile lor. Copiii se 
bucură de reuşitele personajelor supuse unor anumite încercări, se întristează atunci când li se 
întâmplă lucruri neplăcute, sunt critici faţă de atitudinile nefireşti ale personajelor negative, le 
condamnă şi le asociază, de foarte multe ori cu atitudinile unora dintre semenii lor, luând măsurile 
cele mai potrivite: încearcă, împreună cu educatoarea sau alţi adulţi din imediata lor apropiere, să 
corecteze anumite greşeli, ale lor, sau ale colegilor lor. 
 Un alt mijloc de realizare a trăsăturilor pozitive de caracter sunt convorbirile tematice:  
 „Aşa da, aşa nu!” - temă prin care se poate aborda oricare dintre domeniile de activitate studiate 
de către copii în grădiniţă: educaţie ecologică, educaţie rutieră,, educaţie sanitară, educaţie privind 
bunele maniere; 
 „Cu cine ţi-ar plăcea să semeni?” -  temă  în care pot fi  puse în  discuţie  personaje  pozitive din 
viaţa reală sau din lumea poveştilor/desenelor animate, motivându-se alegerea făcută. În cadrul 
acestui tip de activitate, copilul preşcolar are prilejul de a-şi exprima liber opinia în legătură cu tot 
ceea ce se întâmplă în jurul lui, dar şi de a lua atitudine faţă de ceea ce consideră că este nepotrivit 
în comportamentul unora dintre colegii lor, sau chiar a unora dintre adulţi. Prin aceste activităţi se 
poate contura mentoratul la nivel preşcolar: copiii de vârstă mai mare (şase ani) pot deveni mentorii 
celor mai mici, ajutându-i, îndrumându-i în tot ceea ce încearcă să întreprindă; în această situaţie, 
ambele poziţii - şi cea de mentor şi cea de discipol - sunt benefice pentru copii: copilul - discipol, 
prin specificul vârstei, este tentat să asculte mai uşor, să urmeze exemplul unui coleg mai mare, iar 
copilul - mentor, în clipa în care este pus în situaţia de a fi un exemplu pentru un coleg mai mic, 
deja simte că are o mare responsabilitate, este conştient de faptul că trebuie să fie cu adevărat un 
exemplu, atât în comportament, cât şi în a demonstra că deţine un volum mare de cunoştinţe, din 
care să poată împărtăşi şi celor mai mici; de asemenea, el reuşeşte să se controleze mai uşor. 
 Vârsta preşcolară este propice formării valorilor estetice; acest lucru se realizează, în mod 
special, prin intermediul activităţii opţionale „Artişti în devenire”, activitate artistico-plastică, 
precum şi „Steluţele mării”- muzică uşoară. În cadrul activităţilor opţionale activează copiii talentaţi 
în domeniul în care-şi desfăşoară activitatea copilul respectiv, dar şi copiii care simt o atracţie 
deosebită pentru ceea ce se lucrează aici, chiar dacă, nativ, ei nu sunt înzestraţi cu talent deosebit. 
Copiii talentaţi sunt motivaţi prin diseminări multiple: organizarea de expoziţii de pictură, vernisaje, 
concursuri de muzică şi poezie.  

De asemenea, cluburile şi cercurile care-şi desfăşoară activitatea în cadrul grădiniţei au o 
contribuție semnificativă la formarea copiilor în plan artistic: cercul de gimnastică aerobică, cercul 
de salsa, cercul de tenis, cercul de pian. Copiii-membri ai acestor cercuri participă, periodic, la 
diferite concursuri şi spectacole, la nivel local, dar şi naţional sau internaţional, de unde vin, 
deseori, cu tot felul de recunoaşteri, mărturii ale succesului pe care-l au în astfel de situaţii. 

Consider că, pentru formarea copilului ca o personalitate care să poată fi capabilă să se 
adapteze permanent la noile cerinţe ale societăţii în care trăieşte, să facă faţă standardelor europene 
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care au fost deja implementate în învăţământul românesc, precum în întreaga societate românească, 
este nevoie ca, încă de la vârsta preşcolară,  educatoarea să acorde o atenţie specială formării 
germenilor acelor valori şi atitudini care să poată contura profilul unui adevărat OM. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Aplicarea noului curriculum, Ed. Diana, Piteşti, 2009; 
2. Cucoş, Constantin,1996, Pedagogie, Polirom, Iaşi; 
3. Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3- 6/7 ani, MECT, 2009 ; 
4. Iucu, Romiţă, Formarea cadrelor didactice, Humanitas, 2004; 
5.  Lengrand, Paul, 1982, ”Structure de l’apprentissage dans les pays de l’Europe Occidentale” în 

revue  Internationale de Pedagogie, vol 28, nr. 2.  
 
 

2. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN 
INTEGRAREA ȘI SOCIALIZAREA COPIILOR PREȘCOLARI ÎN 

GRĂDINIȚĂ 
 

Prof. înv. preșcolar: Hoancia Liliana 
Grădinița cu P.P. ,,Micii Cercetași” – Botoșani 

 
 În realizarea prezentei cercetări am pornit de la premisa că sprijinirea dezvoltării socio-
educative a copilului și familiei, este necesară nu numai la intrarea în sistem, ci și pe tot parcursul 
instructiv – educativ. Îmbunătățirea relației grădiniță – familie nu se poate realiza decât prin 
sprijinirea părinților în vederea conștientizării și înțelegerii de către aceștia a responsabilităților de a 
fi părinte. Grădinița, ca instituție locală, se dezvoltă și ea conform unor direcții locale, fapt care 
determină necesitatea unei bune colaborări cu comunitatea locală. Existența unei colaborări 
eficiente grădiniță – familie – comunitate, conduce la o educație de calitate a preșcolarilor, la 
dezvoltarea unor atitudini față de problematica dezvoltării și educării copiilor.  
Obiectivele cercetării: 
 Identificarea rolurilor parentale din perspectiva parteneriatelor grădiniță – familie – comunitate 

și responsabilizarea părinților; 
 Conștientizarea importanței derulării acestor  genuri de proiecte; 
 Derularea unor acțiuni comune prin contactul direct al copiilor cu părinții și alte persoane 

abilitate; 
 Stabilirea unor soluții comune  de educație ce vor fi respectate de ambele părți; 
 Relevarea influenței asupra evoluției și rezultatelor preșcolarilor a unei bune colaborări familie 

– grădiniță; 
 Oferirea de sprijin și informații utile  părinților în vederea găsirii de soluții utile pentru o bună 

educație; 
 Încurajarea participării părinților la activități de consiliere menite să ușureze depășirea unor 

probleme întâmpinate în relația cu propriul copil; 
 Încurajarea implicării părinților ca parteneri, alături de grădiniță și comunitate, în educarea și 

formarea personalității copiilor; 
 Abordarea unei atitudini transparente în relația cu partenerii educaționali; 
 Evitarea unor stări tensionate, conflictuale pentru a nu genera efecte negative asupra psihicului 

copiilor. 
Ipotezele cercetării: 
Ipoteza generală: 
Dacă grădinița are inițiativa organizării unor parteneriate relevante pentru familie și 

comunitate și sunt desfășurate într-un mod atractiv, asigurând progresul dezvoltării copiilor, atunci 
s-ar asigura participarea și implicarea părinților și comunității locale în proiectele derulate. 

Ipoteze de lucru: 
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1. Există o corelație pozitivă între existența unei bune colaborări grădiniță – familie – comunitate 
și efectele benefice asupra educației copiilor; 

2. Există o corelație pozitivă semnificativă între starea de bine a preșcolarilor și performanța 
școlară. 

3. Există o corelație pozitivă semnificativă între rolurile și responsabilitățile grădiniței și ale 
părinților în cadrul parteneriatului grădiniță – familie – comunitate.  

Eșantion: 
 Testările au fost întreprinse pe un număr de 32 de subiecți,  preșcolari  de grupa mare (5 – 6 
ani) și părinții acestora ( 32 de părinți). Experimentul s-a realizat în cadrul grădiniței ,,Micii 
Cercetași,, Botoșani, județul Botoșani. 
Variabilele cercetării: 

1.Variabila independentă: experiența profesională, acceptarea și refocalizarea pozitivă, 
utilizarea strategiilor de consiliere ce promovează colaborare și ajutor în rezolvarea unor situații 
problemă; 

2. Variabila dependentă: colaborarea, evitarea conflictelor,  
Metodele cercetării: 
 Ca metode utilizate în demersul de cercetare, au fost:  

 ancheta pe bază de chestionar; 
 observația; 
 studiul de caz 
 metode statistice de interpretare a rezultatelor. 

În alegerea metodelor de cercetare s-a ținut cont de caracteristicile acțiunilor educaționale, de 
tehnicile și metodele abordabile, de utilizarea unor instrumente de investigație potrivite. 

Metoda anchetei pe baza chestionarului: 
 S-a ajuns la concluzia că un mijloc bun de explicare a comportamentului uman dar și de 
identificare a factorilor care-l determină, este chestionarul. Chestionarul este de fapt o listă de 
întrebări, așezate într-o oarecare ordine, ce se referă la un anume aspect și prin care se urmărește 
obținerea unor informații de la cât mai mulți subiecți. Se va avea în vedere claritatea întrebărilor, 
concordanța lor cu tema și ipoteza de cercetare.  
În vederea elaborării cercetării propuse, am folosit ca metodă principală anchetă pe bază de 
chestionar aplicat părinților grupei mari. 
 La începutul anului școlar pentru o bună cunoaștere a copilului, a mediului educațional din 
care provine dar și din dorința de a afla care sunt așteptările părinților în legătură cu mediul 
educațional în care este integrat copilul lor, s-a aplicat la începutul anului școlar un chestionar. 
Rezultatele acestuia au fost preluate și analizate de către educatoarele grupei. 
 În cursul  anului școlar s-au desfășurat cu părinții și comunitatea locală, activități de 
parteneriat iar pentru realizarea feedback-ului asupra atingerii obiectivelor propuse, s-au aplicat 
părinților chestionare după fiecare activitate desfășurată. Chestionarul a cuprins întrebări simple, 
generale, urmate fiind apoi de întrebări cu referire la problematica cercetată. S-au utilizat în 
formularea întrebărilor cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, evitându-se astfel interpretările greșite.  

Metoda observației: 
  Observația a fost folosită în toate etapele cercetării întreprinse alături de celelalte metode, 
oferind posibilitatea surprinderii unor aspecte în desfășurarea naturală a fenomenelor. Cu ajutorul 
metodei observației s-au urmărit faptele educației desfășurate în condiții obișnuite.  
 Ca în orice activitate de observare, mi-am pus întrebările: ,,Ce voi observa?, Cum voi 
observa?, Cum voi înregistra faptele observate?, Cum sa le interpretez în vederea teoretizării?,,. Din 
această cauză și pentru a urmări mai ușor comportamentul eșantionului supus cercetării, pentru 
fiecare activitate desfășurată, am întocmit câte un raport în care am precizat activitatea desfășurată, 
scopul acesteia, descrierea ei, impresiile părinților și invitaților dar și propuneri și sugestii din partea 
acestora pentru îmbunătățirea activităților viitoare.  
 Ancheta pe bază de interviu: 
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 Aceasta a constat într-un dialog cu subiecții participanți la cercetare (preșcolarii, membrii 
familiei acestora) în vederea strângerii de informații care să clarifice fenomenele urmărite. Metoda 
anchetei pe bază de interviu a fost ghidată după un plan de întrebări elaborate anterior de cercetător. 
S-a urmărit evitarea întrebărilor directe care să- l pună în dificultate sau situații jenante pe subiectul 
examinat. 
 Pentru început am utilizat in cadrul acestei metode, interviul în profunzime pentru studiul 
(analiza) motivației părinților în ceea ce privește participarea la activitățile de consiliere desfășurate, 
cât și la ședințele individuale realizate cu unii dintre ei. Această metodă de cercetare mi-a oferit date 
reale despre atenția pe care o acordă părinții importanței parteneriatului cu grădinița și comunitatea, 
într-un program de consiliere.  

Unele activități de consiliere din program s-au focalizat pe discuții despre progresul 
preșcolarilor obținut în urma acțiunilor desfășurate în cadrul parteneriatelor cu familia și 
comunitatea, partenerii educaționali (grădinița și familia) împărtășindu-și propriile experiențe și 
exemple de bune practici. 

Din cercetările efectuate s-au identificat factorii ce stau la baza acestor parteneriate eficiente, 
benefice  pentru toți partenerii implicați dar mai ales pentru copii: existența unui climat familial 
sănătos, abordarea unui stil parental în care se îmbină armonios controlul și afecțiunea, implicarea 
activă și de plăcere a părinților în activitățile desfășurate de către grădiniță, bunăvoința cadrelor 
didactice de a sprijini părinții în dorința lor de învățare, desfășurarea unor activități în parteneriat cu 
școala și alte instituții. Toate acestea au fost concluziile trase în urma parteneriatului încheiat cu 
părinții grupei la care îmi desfășor activitatea. 

Au fost exemplificate și prezentate în lucrarea de față modalități de relaționare și colaborare 
între educatoare și familiile preșcolarilor: activități comune, ședințe cu părinții, serbări, arătându-le 
astfel că se află în siguranță și beneficiază de confidențialitate și încredere.  Părinții au avut prilejul 
să împărtășească educatoarei din experiența lor, să caute împreună  cu aceasta soluții la problemele 
cu care se confruntă. 

Ceea ce s-a putut observa pe parcursul cercetării, este faptul că deși la început părinții erau 
reticenți și nu credeau în necesitatea prezenței lor alături de copii în grădiniță, ulterior aceștia au 
manifestat un interes deosebit pentru prezența lor la organizarea și desfășurarea activităților 
planificate în cadrul parteneriatului. S-a remarcat și o apreciere a muncii educatoarei care cu calm, 
pricepere și abilitate i-a atras pe părinți în acel univers mirific numit ,,grădiniță”. 

Activitățile propuse au fost prezentate părinților și copiilor într-un mod plăcut și atractiv, 
determinând dorința acestora de a se implica din plăcere, voluntar, fără a fi forțați de cineva. Din 
această perspectivă s-au dezvoltat și bunele relații între părinți și educatoare, creându-se între ei o 
relație bazată pe încredere și respect reciproc. 

Din cercetare reiese că ipotezele au fost demonstrate și veridice iar obiectivele propuse au 
fost atinse totalmente.  

Deși cercetarea și-a focalizat atenția pe importanța parteneriatelor la grădiniță, am încercat 
să fac părinții să înțeleagă că este necesară implicarea lor de-a lungul întregului parcurs școlar al 
copilului. Mediul social, reprezentat prin comunitatea locală, este și el un factor important pentru 
buna evoluție a copilului și nu trebuie neglijată colaborare fructuoasă cu aceasta.   

Fiind piatra de temelie a unei educații de calitate a preșcolarilor, familia și grădinița trebuie 
să conștientizeze că acest lucru este posibil  doar dezvoltând o relație de cooperare, de reciprocitate 
în ceea ce privește educația copilului acesta fiind o interpunere între ei și mediul social. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Eugenia Popescu, Elena Rafailă – Pedagogie preşcolară – E.D.P. Bucureşti 1996, pag. 153; 
2. Döpfner, Schürmann, Lehmkuhl – Copilul hiperactiv şi încăpăţânat – Editura ASCR 2000, pag 
271; 
3. Elisabeta Stănciulescu – Sociologia educaţiei familiale – Editura Polirom, 2002, pag. 46; 
4. Ioan Mihăilescu – Sociologie generală - Editura Polirom,  2003, pag. 72; 
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5.Septimiu Chelcea, Petru Iluţ – Enciclopedie de psihosociologie – Editura Economică 2003,  pag. 
106. 

                                                       
3. METODE INTERACTIVE DE GRUP FOLOSITE ÎN GRĂDINIŢA 

DE COPII 
 

Prof. Liliana Pricopi  
Grădiniţa Balinţi, Jud Botoşani 

 
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne ale învăţării şi dezvoltării personale încă de la 

vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de 
cunoştinţe. 

Învăţământul modern preconizează deci, o metodologie axată pe acţiune operatorie, pe promovarea 
metodelor interactive, care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, imaginaţiei şi creativităţii. 

Activ-participative sunt şi metodele de interacţiune colectivă, de interacţiune între cei care învaţă, 
metodele care atrag elevii la discuţii colective şi cooperare colegială intensă, care facilitează şi intensifică 
schimbul spontan de informaţii şi idei, de impresii şi păreri. 

Grădiniţa este locul în care an de an copiii vin pentru a învăţa să facă lucruri, pentru ei este greu, sunt 
la o vârstă la care de abia au învăţat să-şi spună numele sau să denumească jucăria preferată, dar să mai 
lucreze pe centre, pe sectoare, să răspundă la provocările” acestei doamne atotştiutoare ”, care se numeşte 
educatoare. Şi totuşi încet, încet capătă drag de tot şi grădiniţa devine pentru ei locul în care se simt cel mai 
bine, după acasă, bineînţeles. 

Doamna educatoare cu tactul pedagogic şi dăruirea cu care-a fost înzestrată de bunul dumnezeu, ştie 
cât, cum şi ce să le ofere, astfel încât curiozitatea să aibă poarta deschisă mereu  dorinţei de-a face mai mult 
şi mai bine lucrurile, iar curiozitatea şi competiţia sunt mereu pe primul plan .Aşa  că a pus în practică 
metodele interactive de grup, indiferent de momentul zilei, indiferent de tipul de activitate desfăşurat, ca 
provocându-le curiozitatea să-i facă dornici de-a da răspunsuri corecte, de-a fi într-o competiţie mai tot 
timpul şi mai cu seamă de-a rămâne cu un bagaj de cunoştinţe temeinic fixat. 

La activităţile de la Bibliotecă, am desfăşurat deseori activităţi de citire după imagini, de descriere a 
unei imagini, de descriere a unui jeton, jocuri didactice, dar şi repetarea poeziilor învăţate. Pentru a nu se 
plictisi atunci când cineva recită, am introdus metoda ”Clepsidra”, este o metodă nouă , care incită copiii, îi 
determină a fi atenţi, neştiind când le vine rândul să continue versul sau strofa, e un fel de citire în lanţ, 
practicat în ciclul primar, dar de fapt pusă-n valoare prin recitare, folosesc clepsidra, care nu are mai mult de 
10 secunde şi numesc un alt copil să continue, este mai mult decât antrenantă această metodă, copiii sunt 
foarte atenţi, pentru a nu uita ce urmează şi la final cel care-a recitat foarte frumos, expresiv şi nu a ezitat să 
continue când i-a venit rândul este pus să întoarcă clepsidra  la următoarea creativitate. 

Este o metodă ce face ca atenţia copilului să fie distributivă, să fie receptiv, limbajul să se dezvolte 
iar ca şi rezultat avem performanţa unei recitări de calitate. 

Metoda semaforului, o folosesc de cele mai multe ori în cadrul DOS - la educaţie sanitară, educaţie 
rutieră, civică şi constă în folosirea celor trei culori ele semaforului, pentru a fixa cunoştinţele despre 
anumite comportamente şi atitudini, vis a vis de ceea ce s-a întâmplat într-o poveste audiată sau un film 
vizionat. 

Copilul care este solicitat să răspundă cu culoarea adecvată a semaforului, la întrebările educatoarei, 
de exemplu după audierea poveştii ”Iedul cu trei capre”, copiii fiind întrebaţi dacă era bine ce făcea iedul, 
aşteptând să fie hrănit zi de zi de mama capră, vor ridica ochiul roșu al semaforului, dacă totuşi există şi 
dintre aceea care vor ridica verde, vor aduce argumentele lor pentru răspunsul oferit. Trebuie spus din start 
că verdele reprezintă acordul, accesul, startul, ca  roşul reprezintă interzisul, neacceptarea, stopul, iar 
galbenul  culoarea ce te îndeamnă la a reflecta, te mai gândi. 

Este o metodă ce are mare impact la copii, îi antrenează, le crează acea plăcere de-a analiza lucrurile 
obiectiv, rapid, de a le expune o explica, de a motiva alegeri. Gândirea le este pusă la treabă iar rezultatele 
sunt foarte mulţumitoare. 

Metoda explozia stelară, o folosim cu mare drag în învăţământul preşcolar, de regulă este o metodă 
interactivă de verificare şi evaluare a cunoştinţelor, poate fi folosită atât la o activitate ordinară, cât şi la 
evaluarea proiectelor tematice. Această metodă presupune o expunere în faţa clasei a unei planşe pe care să 
fie lipită o stea , de regulă colorată , care să atragă atenţia copiilor, pe care să existe o imagine lipită, 
sugestivă temei de evaluare (chipul toamnei, coş cu fructe, cei trei purceluşi, etc) şi la fiecare colţ de stea să 
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se regăsească câte o stea mai mică, de diverse culori,pe care stă scrisă una din întrebările: Cine? Unde? 
Când? De ce?Cum? Folosind aceste cinci întrebări putem face un text să fie înţeles mai uşor sau 
caracteristicile unui anotimp să fie reţinute cu mai mare uşurinţă. Dezvoltă memoria vizuală la preşcolari, 
dezvoltă atenţia, analiza, limbajul, copilul fiind pus în situaţia de a răspunde, de a comunica mesaje 
educatoarei. Un alt aspect demn de reţinut  că această metodă este folosită mai ales la grupele mijlocii şi 
mari, dar dacă grupa este eterogenă, putem antrena copiii de grupă mică de-a arăta steluţa de-o anumită 
culoare, ceea ce va face să dispară plictiseala şi monotonia din rândul celor mici. 

Jurnalul grafic, o altă metodă folosită la grupa de preşcolari, este metoda care antrenează copiii, îi 
face dornici de interactivitate şi interrelaţionare, au prilejul de-aşi alege unde să lucreze, la ce echipă, astfel 
ca la final să fie mulţumiţi de munca lor. Folosesc cu succes jurnalul grafic atât la DLC, cât şi la DŞ-
cunoaşterea mediului dar şi DOS .  

Copilul în funcţie de elementul ce-i indică tema, va avea de rezolvat anumite sarcini. De exemplu la  
tema ”flori de primăvară” am folosit această metodă interactivă de grup, copiii erau aşezaţi la mese şi aveau 
de colorat florile de primăvară, în funcţie de culoarea inflorescenţei , îşi grupau florile, galbene pe pagina 
galbenă a jurnalului grafic, cele roz pe pagina roz, cele mov pe pagina mov, etc., ca la finalul activităţii toate 
paginile colorate ale jurnalului să fie decorate cu fişele   lucrate de copii. 

La fel si la DLC, copiii aveau de colorat imagini din poveşti, amestecate, la final copiii puneau pe 
pagina unde găseau lupul fişele cu aspecte din poveşti în care lupul era prezent, unde descopereau ursul 
puneau fişa ce avea ca personaj ursul şi tot aşa mai departe, purceii sau capra, etc. Astfel puteau completa 
jurnalul grafic al poveştilor,  vor denumi personajele, denumi poveştile şi chiar număra pe fiecare filă din 
jurnal câte poveşti erau. 

Această metodă formează copiilor spiritul de muncă în echipă, de conlucrare, de analiză, de 
corespondenţă şi asociere. Dezvoltă spiritul de observaţie, gândirea şi memoria copiilor, facilitează 
colaborarea şi munca în echipă. 

Prin tot ce fac aceste metode accentuează puterea copilului de a munci eficient, cu rezultate 
palpabile, cu un produs finit, cu un model pentru alţii de a întreprinde lucruri benefice. 

Metodele interactive de grup au numeroase avantaje, printre care enumerăm: 
• stimulează efortul şi productivitatea individului; 
• 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;  
• dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună, componentă importantă pentru viaţă şi pentru 

activitatea lor profesională viitoare;  
• dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (abilitatea de a folosi 

efectiv limba pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei 
logice-matematice (capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice, 
de a face deducţii), inteligenţei spaţiale (capacitatea de a recunoaşte şi a folosi paternurile 
spațiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenţei interpersonale 
(capacitatea de a înțelege intenţiile, dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi în munca colectivă), 
inteligenţei intrapersonale (capacitatea de autoînţelegere, de autoapreciere corectă a propriilor 
sentimente, motivaţii, temeri), inteligenţei naturaliste (care face omul capabil să recunoască, să 
clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător);  

• permit împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în parţi mult mai uşor de realizat;  
• timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în 

grupă, decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu;  
• dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor;  
• interrelaţiile dintre membri grupului sporesc interesul pentru o temă, motivând elevii pentru 

învăţare;  
• oferă posibilitatea elevilor de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, informaţiile, strategiile 

personale de lucru; 
• se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;  
• grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor, ceea ce duce 

la dispariţia fricii de eşec, la apariţia curajului de asumare a riscului;  
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• stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe: gândirea divergentă, gândirea laterală 
(capacitate de a privi şi cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii), gândirea 
critică, spiritul critic. 

 În grădiniţa, prin activităţile demarate şi desfăşurate de către educatoare, se caută 
dezvoltarea individului în general, în gândire, în comunicare şi mai cu seamă în puterea de a alege, 
de a-şi alege partenerii, de a-şi alege echipa, de a-şi alege subiectul asupra căruia să acţioneze, 
crează cadrul perfect prin aplicarea metodelor activ-participative de grup, pentru ca preşcolarul să 
poată avea sentimentul de succes, de control asupra muncii, de argumentare şi motivare a selecţiei 
făcute. Stimulează gândirea în toate formele ei, atenţia şi memoria, voinţa dar şi motivaţia. 
 Prin aplicarea metodelor interactive dorim să avem un învăţământ de calitate, eficient, aşa 
cum se doreşte prin reformarea învăţământului românesc, în general şi a învăţământului preşcolar în 
mod special. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
S. Breban, E. Gongea, G. Ruiu  - Metode interactive de grup - Ghid metodic - Editura ARVES 
G. Puiu -  Metode interactive de grup - Editura Arves - Timişoara, 2012 
T. Vrăjmaş - Şcoala şi educaţia pentru toţi - Editura Miniped - Bucureşti, 2004 

 
 

4. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PREŞCOLARULUI PRIN 
METODA JOCULUI DIDACTIC 

 
Prof. Roseti Gabriela/ prof. Șișcă Sorina 

Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad, jud. Vaslui 
 

Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea şi dezvoltarea creativităţii. 
Dar, cu cât această acţiune începe la o vârstă mai mică şi continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai 
productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Este necesar să ne instruim în acest 
sens, să punem un mare accent pe dezvoltarea creativităţii, pe realizarea unui confort psihic şi a libertăţii 
necesare pentru creaţia copilului. La fiecare nivel de vârstă, copilul trebuie să fie învăţat cum să înveţe şi 
cum să se exprime creator. 

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 manifestărilor 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, 
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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 margarină, 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, 
îmbină funcţiile şi sarcinile de învăţare cu forma plăcută şi atractivă a jocului, cultivând interesul pentru 
studiu. În realizarea sarcinilor jocului copilul este solicitat: 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. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Cosmovici, Andrei, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi,1996 
Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Bucureşti, 2004 

 
 

5. GRĂDINIȚA ȘI EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 
                                              

                                           Educatoare: Chiran Lizuca 
                             G.P.N. Glodeni, Dâmbovița 

 
Educaţia interculturală are în vedere dezvoltarea unei educaţii a tuturor, mici şi mari, pentru 

recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleaşi comunităţi, societăţi.  
Educaţia interculturală  este totodată un răspuns la provocările lumii contemporane şi la dinamicile 

sociale culturale. În grădiniţă şi şcoală ea nu se confundă cu nici una dintre activităţile obligatorii sau 
obiectele de studiu,având strânse legături cu alte filozofii educaţionale precum educaţia antirasistă, educaţia 
pentru drepturile omului, educaţia pentru o cetăţenie democratică. ,,Învăţătorul care practică o pedagogie 
interculturală va profita efectiv de prezenţa elevilor de origini diferite pentru a valoriza cultura lor de origine 
şi a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare 
identificare, va evita stereotipurile, prezentarea culturilor în mod static.” (P. Dasen).  

În grădiniţă fiecare copil vine dintr-un mediu socio-cultural diferit de al celorlalţi copii,iar din 
perspectiva provocărilor multiculturalismului civic, trebuie pus accentul pe rolul educaţiei şi a dialogului 
intercultural, pentru că , cum bine ştim diversitatea culturală înseamnă bogăţie iar această bogăţie merită şi 
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trebuie păstrată. Copiii învaţă de timpuriu că sunt diferiţi ceea ce nu înseamnă că unul este mai bun decât 
altul. Ei învaţă sub protecţia şi bunăvoinţa educatoarei sa se respecte şi să se accepte ,să fie buni şi generoşi, 
creativi, capabili să creeze relaţii pozitive. Indiferent de etnie sau minoritatea din care face parte, copilul 
simte nevoia şi trebuie să fie iubit, respectat, valorizat, iar din această perspectivă se impune o atitudine 
deschisă, tolerantă, acceptare şi flexibilitate culturală din partea oricărui cadru din grădiniţă. 
      Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului tematic ,,NOI ŞI TERRA”, prin activităţile specifice 
zilei de  1 Iunie, dar şi prin convorbiri spontane la iniţiativa copiilor şi a educatoarei,  copiii au înţeles că 
fiecare individ aparţine unui popor şi fiecare vorbeşte  o limbă şi are obiceiuri diferite. Prin exemple concrete 
din realitatea imediată (foşti colegi de grupă sau unele rude plecate) le-am explicat că poţi fi român în 
România, dar şi în Italia, Spania, Grecia, după cum un copil care trăieşte în    România poate să fie polonez, 
lipovean, rrom, evreu etc. Indiferent de numele care îl poartă, de etnie, de minoritate, de culoarea pielii, pe 
copiii de vârstă preşcolară jocul şi atitudinea pozitivă a colegului, precum si nevoia de comunicare îl 
determină să fie bun coleg şi prieten. 

Programul  socio-educativ ,,O LUME A PRIETENIEI” a însemnat un pas înainte în cunoaşterea 
copiilor de etnie rromă, a condiţiilor lor de viaţă şi joacă. Acest proiect a facilitat întâlnirea copiilor din 
unitatea unde lucrez cu copiii etniei rrome dintr-o comună apropiată, oferirea de cadouri, dulciuri, jucării, 
organizarea de jocuri împreună. Copiii au spus poezii în limba română, dar şi în limba rromă, au adresat 
formule de salut şi au cântat de asemenea în ambele limbi. Un copil a prezentat costumul lor popular şi a 
interpretat un cântec tradiţional.  

Cum am determinat copiii să ajungă la o cunoaştere  a limbii şi obiceiurilor unor minorităţi? 
Modalităţi concrete:  

• am încurajat copiii să spună cuvinte în limba lor în diferite contexte (formule de salut, de politeţe, 
denumirea unor jucării , plante, obiecte ); 

• recitarea unor poezii învăţate în familie; 
• organizarea de jocuri; 
• interpretarea unui cântecel pentru copii; 
• prezentarea şi folosirea costumului popular specific cu prilejul serbării “Pomului de iarnă”; 
• învăţarea unui dans polonez de către toate fetiţele din grupă şi prezentarea lui la serbarea de sfârşit de an; 
• învăţarea unui dans ţigănesc în cadrul opţionalului de dans şi participarea la Festivalul judeţean 

,,Voinicelul”; 
• invitarea unui bunic cu prilejul sărbătorii Paştelui, bucuros să ne povestească din obiceiurile lipovenilor.  

Treptat copiii au învăţat să se accepte indiferent de culoarea pielii şi, mai mult, dincolo de aprecierile 
auzite în familie sau în diferite situaţii (la joacă, pe stradă etc.) că ţiganii sunt murdari, săraci şi răi. În urma 
constatării repetate a unor astfel de atitudini am organizat întâlniri cu părinţii, i-am provocat la dezbateri prin 
asigurarea unui cadru deschis, sincer, fiecare având posibilitatea să-şi spună părerea proprie, dar să şi asculte 
alte opinii. Am folosit chestionare şi am purtat discuţii particulare, am avut dezbateri  pe teme ca: ,,Dacă eu 
eram rrom”, ,,Culoarea pielii contează?” ,,Trăim în anul 2018”. Astfel de întâlniri    s-au dovedit benefice 
deoarece părinţii au renunţat cu uşurinţă la unele formule clişeu auzite, la rândul lor, în copilărie şi utilizate 
în virtutea inerţiei, fără a se gândi la impactul produs în mintea copiilor lor, a unor formule de genul ,,dacă 
nu eşti cuminte…”, ”dacă nu dormi…”, “dacă nu mănânci…”, - ,,te dau la ţigani”. Îmbucurător este faptul că 
în ultima vreme televiziunea a adus în faţa telespectatorilor multe exemple pozitive prin prezenţa la emisiuni 
a unor personalităţi de etnie rromă: cântăreţi de jazz, pianişti, medici – persoane educate care au un cuvânt de 
spus in domeniul în care profesează  şi care pot fi un exemplu pentru etnia rromă şi în acelaşi timp pentru noi 
toţi. 

Prin toate demersurile, acţiunile şi activităţile desfăşurate la nivelul grupei şi al grădiniţei am urmărit 
dezvoltarea unor atitudini şi comportamente atât la copiii preşcolari, cât şi în rândul părinţilor. 

Atitudini şi comportamente:  
• acceptarea colegilor indiferent de etnie; 
• învăţarea unor cuvinte, expresii, ale altor naţionalităţi (formule de politeţe, de salut denumiri de plante si 

animale, s.a.); 
• cunoaşterea unor cântece şi jocuri din folclorul copiilor; 
• executarea unor paşi de dans; 
• cunoaşterea costumelor populare specifice; 
• cultivarea sentimentelor de prietenie şi respect; 
• abandonarea expresiilor care pot fi jignitoare; 
• trezirea interesului pentru a cunoaște mai mult din obiceiurile şi limba altor naționalităţi. 
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,,Din aproape în aproape orice om poate deveni frate.” 
  Iată o frumoasa definiţie pentru conceptul de interculturalitate. O definiţie pe cât de simplă, infinit 

mai mult încărcată de sensuri şi semnificaţii. Rămâne la latitudinea noastră, a educatorilor, cum dezvoltam şi 
punem în practică această definiţie. Factorii educaţionali, şcoala în general, are rolul să-i ajute pe copii în a 
deveni persoane competente, generoase şi creative, capabile să dezvolte relaţii pozitive, capabile să-i 
entuziasmeze pe oameni şi să-i adune. Sufletul oricărui copil este plin de resurse, depinde de fiecare din noi 
cum şi cât vom reuşi să organizăm şi să valorificăm aceste resurse. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 “Educația interculturală. Experienţe, politici, strategii” Iaşi, Ed. Polirom, 1996, pag.47 
 “Pachet educaţional. Idei, resurse, metode şi activităţi pentru educaţia interculturală”, Timişoara, 

Institutul European, 1998, pag. 23  
 

 
6. DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE  PRIN  LECŢIILE  DE 

ÎNVĂŢARE EXPLICITĂ APLICATE ÎN CADRUL ORELOR DE 
EDUCAȚIE CIVICĂ 

 
prof. înv. preșc. Cucu Chiriac Irina 

Școala Gimnazială Somusca,  
com. Cleja, jud. Bacău 

 
           Noua educaţie are obligaţia de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le va juca 
copilul/elevul de azi în societatea viitoare, acela de subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe de 
viaţă succesive care îl vor ajuta să se cunoască pe sine şi să abordeze o concepţie democratică, manifestându-
se ca fiinţă liberă, creatoare.  
            Este vorba, aşadar de depăşirea frontierelor rigide, de o educaţie care să deplaseze accentul spre 
conştientizare, cooperare, spre gândire critică şi selecţie, spre adaptabilitate şi interpretare a lumii mereu 
schimbătoare. 

Ce este gândirea critică? 
Gândirea critică este un proces care are loc atunci când cel care învaţă îşi pune întrebări ca: 

„Ce semnificaţie au aceste informaţii pentru mine?” 
„Cum pot folosi aceste cunoştinţe?” 
„Cum se leagă aceste cunoştinţe de ceea ce ştiam mai dinainte?” 
„Îmi foloseşte această informaţie la ceva? 
Care ar fi consecinţele aplicării în practică a acestor idei pentru mine şi ceilalţi? 

 Gândirea este un proces asemănător cititului, scrisului, vorbitului şi ascultatului. Este un proces 
activ coordonat, complex, care presupune că te gândeşti în mod autentic la ceva. A învăţa să gândeşti critic 
în şcoală se face cel mai bine când abordezi în acest fel cunoştinţe noi, ca şi cum această abordare ar fi o 
parte a programei sau un rezultat previzibil al acesteia. 
              Formarea gândirii critice nu este o sarcină simplă şi nici una care se realizează într-o anumită lecţie 
şi apoi se uită. Nu există o listă de paşi care trebuie urmaţi pentru a ajunge la gândirea critică. Există însă un 
set de condiţii care trebuie îndeplinite de fiecare lecţie şi care sunt esenţiale pentru promovarea gândirii 
critice: 
1. Trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică. 
2. Trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri. 
3. Trebuie promovată implicarea activă a copiilor în procesul de învăţare. 
4. Copiii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridicularizaţi. 
5. Trebuie exprimată încrederea în capacitatea fiecărui copil de a gândi critic. 
6. Orice progres al lor, cât de mic, trebuie apreciat şi încurajat. 
          Abordarea sistematică a conţinuturilor, formarea capacităţilor şi a competenţelor pot fi realizate 
prin redimensionarea modelului clasic de configurare a lecţiei sau prin înlocuirea lui cu alte structuri, alături 
de utilizarea unor strategii, metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare mai eficiente. În intenţia de a 
sugera noi  posibilităţi de organizare a lecţiei de geografie, care să satisfacă cerinţele reformei şi să răspundă 
necesităţilor reale ale elevilor, voi prezenta în continuare mai multe variante de structurare a lecţiei: 
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*modelul tradiţional, axat pe verificarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor, pe predarea efectuată 
de învăţător, pe fixarea şi evaluarea noilor cunoştinţe; 

*modelul învăţării directe şi explicite, axat pe dobândirea cunoştinţelor procedurale şi a strategiilor; 
*modelul „Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie” , model prin care informaţiile noi sunt 

integrate în sistemul cunoştinţelor anterioare prin gândire critică; 
*modelul „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” în care conţinutul în care va fi învăţat este relaţionat 

de cunoştinţele anterioare şi de nevoile de învăţare ale elevilor; 
*modelul „învăţării prin explorare şi descoperire”. 
Pentru exemplificare, mă voi referi la două modele: 
*modelul învăţarii directe şi explicite la lecţia: 
 Fiecare la locul potrivit                                                                                                                                                                       
*modelul „Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie” la lecţia: 
 Europa - caracterizare generală 
Modelul „învăţării directe şi explicite” 
Acest model poate fi utilizat în lecţiile de geografie pentru învăţare procedurilor şi strategiilor. 

Etapele lecţie configurate prin acest model sunt centrate pe următoarele întrebări: 
 

1.Descrierea        
   strategiei 

2. Motivaţia 
învăţării 
strategiei 

3. Explicarea 
etapelor strategiei 

4. Învăţarea 
strategiei 

5. Aplicarea 
strategiei 

Ce strategie va fi 
învăţată 

De ce este 
necesară? 

Cum se va realiza 
învăţarea? 

Învăţarea 
strategiei 

Când poate fi 
aplicată strategia? 

 
             Această structurare este aplicabilă în situaţiile de învăţare şi în lecţiile centrate asupra învăţării de 
strategii şi proceduri precum rezumarea, extragerea ideilor principale, deducerea sensului cuvintelor dintr-un 
context, elaborarea unor schiţe, efectuarea măsurătorilor pe hartă, analizarea peisajelor. 
            Aplicarea modelului presupune parcurgerea a trei etape. 
 

1. Prezentarea şi explicarea importanţei strategiei/procedurii. 
           Prezentarea procedurii este făcută pornind de la o nevoie reală a elevilor sau într-un context desprins 
din realitate. 
Exemplu: 
     *Activitate pe grup: 
- Cele patru grupuri cu denumiri sugestive 
- Pe masa fiecărui grup se află jetoane pe care le prezintă. 
- Voi afişa panourile în faţa clasei şi vom face un tur al galeriei. 
     *Activitate frontală: 
- Voi scrie răspunsurile la tablă: 
- pentru a realiza o schiţă logică care să cuprindă toate anotimpurile; 
- pentru a vedea diferenţele dintre anotimpuri; 
 
  2. Demonstrarea şi învăţarea strategiei/procedurii. 
  Procedura este demonstrată şi descrisă într-o situaţie concretă, descompusă în subetape şi 
proceduri. După ce elevii asistă la demonstrarea procedurii, formulează întrebări asupra aspectelor neclare, 
apoi aplică procedura ghidaţi şi monitorizaţi de către învăţător. 
Exemplu: 
Citesc elevilor povestea Găinuşa roşie.                              
      Explic elevilor următoarea sarcină de lucru. Pentru înțelegerea textului vor răspunde la întrebări și vor 
completa Steluța pe flipchart.                 
- Cine este personajul principal?  
- Ce prieteni are în curte? 
- Care sunt activitățile pe care le desfășoară găinușa?  
- Cum ar fi trebuit să-si împartă animalele activitățile?  
- Când munca a luat sfârșit, ce-au descoperit? 

 Port un dialog despre prieteni care rămân împreună când apar probleme (comportament pozitiv). 
Evidențiez că cele trei animale au un comportament negativ, iar găinușa le-a dat o lecție. După demonstrarea 
procedurii de către învăţătoarei, elevii o aplică singuri, într-o situaţie nouă. 
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Exemplu: 
       *Activitate individuală: 
- Cer elevilor să-şi aleagă denumirea unei meserii şi să-i convingă pe ceilalţi colegi de beneficiile aduse 
oamenilor  (Joc de rol)   
Realizează, pe grupe, un ciorchine care cuprinde calitățile unui bun prieten 
 
 3. Evidenţierea contextelor în care strategia/procedura sau rezultatele ei pot fi utilizate. 
 A treia etapă constă într-o discuţie cu elevii despre posibilităţile de valorizare a noilor cunoştinţe 
procedurale. 

Distribui elevilor o fișă ce conține un cod secret. Cuvântul cheie este HĂRNICIE.        
Cer elevilor să spună învăţătura textului. 

 
Modelul „Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie” 
Configurat ca un cadru de gândire şi învăţare propice dezvoltării gândirii critice şi integrării 

creative a informaţiilor şi conceptelor, modelul realizat de J.L. Meredith şi K.S. Steele în 1995 asamblează în 
suita cognitivă: 

*activităţi de evocare analitică şi de sistematizare a experienţelor şi cunoştinţelor anterioare pe care elevii 
le au despre subiectul care va fi abordat în lecţie; 

*activităţi de confruntare cu noile informaţii cu scopul înţelegerii şi construirii sensului acestora; 
*activităţi de reflecţie critică asupra cunoştinţelor dobândite cu scopul integrării lor în schemele din baza 

proprie de cunoştinţe.    
Această structură de predare – învăţare se fundamentează pe următoarele întrebări: 
 

1. Evocarea cunoştinţelor  2. Realizarea sensului noilor 
informaţii şi experienţe 

3. Reflecţia asupra 
cunoştinţelor noi 
(învăţarea – propriu-zisă) 

Care este subiectul? (identificaţi-
l) 
Ce ştiu deja despre el)? 
(scrieţi pe tablă) 
Ce aştept, vreau şi/sau trebuie să 
aflu despre el? 
 (scrieţi pe tablă) 
De ce trebuie să aflu aceste 
lucruri? 
(motivaţia) 

Ce înţeleg din aceste informaţii? 1. Ce am aflat? 
2.Ce mi se pare mai important?          
(extragerea informaţii lor 
importante care nu au fost 
menţionate în etapa de evocare) 
3. Ce semnificaţie au pentru mine 
noile cunoştinţe? 
4. De ce cred asta? 
(reacţie la răspunsurile elevilor) 
5. Cum integrez noile cunoştinţe 
în sistemul vechilor cunoştinţe. 

 
Acest cadru de gândire şi învăţare fundamentat pe premise psihologice este un proces de predare 

transparentă deoarece elevii văd şi învaţă atât conţinutul, cât şi procesul de învăţare a conţinutului. Când 
elevii aplică acest cadru în situaţii de învăţare independente sau în grupuri mici, ei se implică în mod activ în 
învăţare, contextualizează cunoştinţele, adăugând în mod critic informaţii noi la ceea ce ştiau deja şi 
reflectează la felul în care ceea ce au învăţat le modifică înţelegerea 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Dumitru, I. Al (2000). Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara 
• Dulamă, Maria Eliza(2002). Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-

Napoca  
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7. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ- FILON PRINCIPAL 
ÎN ACTIVITATEA CU PREȘCOLARII 

                                                               
Pisaltu Cecilia,  

Grădiniţa cu P. P. Nr. 12 Huși, Vaslui 
 

Motto: „A înţelege natura, înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea 
naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”  (Eugen Pora). 

În perioada actuală, în multe ţării ale lumii, educaţia pentru protecţia mediului, a devenit o 
dimensiune a curriculumului cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, 
de-ai face pe copii să conştientizeze pericolele unei degradării accentuate a mediului. 

Educaţia ecologică vizează o conştientizare a populaţiei faţă de mediul înconjurător prin 
cunoaşterea pe cât posibil, prin completarea ecosistemelor terestre, prin prisma legităţilor de 
interdependenţă care le guvernează, dar şi a activităţilor umane, care de multe ori produc 
dezechilibre ireversibile în sistemele naturale ale Terrei. Deci, educaţia privind mediul se bazează 
pe înţelegerea globală a tuturor aspectelor caracteristice sistemului om-natură. Fiecare om trebuie să 
realizeze, să accepte şi să-şi asume responsabilităţile privind impactul pe care viaţa lui o are asupra 
vieţii planetei. Formarea mentalităţii conştiente şi responsabilă faţă de mediu trebuie concepută de 
la vârsta cea mai fragedă vârstă şi dezvoltată sistematic în decursul anilor de şcoală. 

Încă de la grupa mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte regulile naturii; ei fiind ajutaţi să 
descifreze şi să-şi însuşească „ABC-UL ECOLOGIEI,” să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, 
a ocrotirii naturii. De asemenea trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, explicându-le 
că  tulburarea balanţei ecologice se datorează în cea mai mare parte a lipsei de cunoştinţe a 
semenilor noştri şi a comportării lor necumpănit faţă de tot ce-i înconjoară. De aceea preşcolarii 
trebuie învăţaţi să menţină curăţenia şi frumuseţile naturii, oriunde s-ar afla, înţelegând că ocrotind 
natura se ocrotesc pe ei însăşi.   

Formarea conştiinţei ecologice la copii, constituie un obiectiv  prioritar având în vedere că ei 
vor activa în industrie, agricultură, comerţ, medicină, învăţământ.                                        

Descoperirea timpurie a frumuseţilor naturii, le modelează sufletul, îi îndeamnă să observe, 
să analizeze, să emită păreri în domeniul protecţiei mediului. Ei trebuie îndrumaţi să-şi formeze un 
„limbaj” ecologic comun şi să aibă curajul  de a-şi asuma responsabilităţi. În grădiniţa facem primii 
paşi în încurajarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai protecţiei mediului, acţionând, 
modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul lor. Comportamentele şi 
convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele pe care se bazează cel mai bine 
toată viaţa, de aceea în educaţia realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală trebuie să pornim de la 
interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale,  pentru ceea ce reprezintă în general natura 
pentru ei. 

Educaţia ecologică în grădiniţă se realizează mai ales la nivel afectiv îndeosebi prin 
accentuarea aspectelor ce ţin de  legăturile emoţionale, deoarece natura, prin frumuseţile ei 
sensibilizează sufletul copiilor, înlătură oboseala, creează bună dispoziţie, ne ajută să ne cunoaştem.  
Pentru unii dintre noi, o plimbare prin parc, pe malul unei ape, pe o câmpie înflorită scăldată de 
soare, reprezintă un refugiu, o adevărată relaxare, o deconectare.   Totuşi omul  cu îndrăzneala şi 
puterile sale nemărginite, a adus Terra  la marginea prăpastiei, smulgându-i tot ce s-a putut şi 
dându-i prea puţin, uitând că şi el face parte din ea.  

În acest context, un gând rămâne constant pentru orice fiinţă raţională  ce trăieşte pe acest 
pământ: pregătirea în spiritul ocrotirii naturii  încă de la cea mai fragedă vârstă. E bine ca omul de 
mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a răului în raport cu „mama natură” pentru că mai 
târziu tânărul, iar apoi adultul, să acţioneze  în deplină cunoştinţă de cauză.                                                                                                        
Astfel, încă de la grădiniţă, prin acţiunile organizate cu grupele de copii urmărim să-i învăţăm pe 
aceştia să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, să le sădim în  
conştiinţă dorinţa de a o păstra intactă, să înţeleagă faptul că orice fiinţă are dreptul să trăiască într-
un mediu curat şi sănătos. 
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Mijloacele cele mai eficiente pentru transmiterea acestor învăţăminte către copii sunt cele 
legate de  particularităţile lor de vârstă: observările directe, experimentele simple, povestirile, 
jocurile didactice, jocurile ecologice, plimbările, excursiile şi drumeţiile. 

Ca urmare nu există cadru didactic care să nu-şi planifice o temă săptămânală ecologică sau 
să nu fie abordată într-o întâlnire profesională, metodică.  Prin activităţile desfăşurate cu copii am 
urmărit lărgirea orizontului de cunoaştere, îmbogăţirea vocabularului cu unele cuvinte cu caracter 
ecologic (poluare, defrişare, regenerare, reîmpădurire, poluare fonică, etc.).    

Pentru a obţine rezultate pozitive cu preşcolarii, fiecare acţiune ecologică trebuie să fie 
concepută şi realizată sub formă de joc sau să fie însoţită de un joc ecologic, deoarece copii au 
nevoie să se joace pentru a se dezvolta şi pentru a învăţa despre lumea din jurul lor. 

Jocul este calea cea mai directă prin care copilul îşi îmbogăţeşte sfera cunoştinţelor, ia mai 
uşor contact cu mediul ambiant, îşi dezvoltă motricitatea, se orientează, stabileşte relaţii şi 
acţionează. Menţionez câteva jocuri cu caracter ecologic pe care le-am desfăşurat  cu copiii: „Ghici 
ce-ai pipăit”, „Vine trenul”, „Aşa da, aşa nu!” 

Împreună cu copii de la grupa mijlocie  am parcurs cu mult interes  tema săptămânală:” Eu 
am grijă de plantele de la grădiniţă şi de-a acasă”. În cadrul acestei teme am desfăşurat  activităţi 
integrate în urma cărora copiii au înţeles rolul plantelor precum şi necesitatea îngrijirii lor. 

La grupa mare aria de activitate am extins-o, deoarece mi-am propus să parcurg o temă 
săptămânală  cu caracter ecologic având ca generic: ”Pentru un mediu curat” 

În cadrul acestei teme împreună cu copiii am desfăşurat  activităţi integrate  având ca temă:” 
Şi noi putem fi de folos”(DŞ/DEC),   „S.O.S., pământul se sufocă” (DEC/DŞ), unde preşcolarii au 
învăţat  cântecul -„Imnul ecologiştilor”, au memorat poezii „Sfat Bun pentru Micul Ecologist”, au 
pictat tablouri pe sticle din plastic cu teme de ecologie, etc.  

Ilustrarea povestirilor cu  caracter ştiinţific constituie o modalitate de  realizare a unor 
desene de compoziţie dar şi de analiză a efectelor unor fenomene, desene realizate după poezii 
îndrăgite şi chiar poveşti cunoscute de ei: „Ploaie pentru floarea cea mică”, „Flori vesele şi triste”, 
„Hărnicuţa”, „O faptă bună”.  La sfârşitul săptămânii copii au învăţat  câteva îndemnuri-gânduri 
pentru a deveni un bun ecologist: 
- îngrijeşte cu atenţie plantele şi veţi fii prietenii naturii; 
- îngrijiţi şi iubiţi natura aşa cum vă îngrijesc părinţii pe voi; 
- când creşti o plantă, un animăluţ, o pasăre,  devii mai bun, mai frumos, mai vesel; 
- făcând fapte bune devii copil cu „INIMĂ DE AUR”; 

Nouă cadrelor didactice ne revine sarcina  să ne ocupăm de educaţia ecologică  a copiilor 
prin care să-i învăţăm „DE CE”? şi mai ales „CUM?” trebuie protejată NATURA!.... iar când 
copilul începe să-şi deschidă şi spre natură şi ochii minţii, a sufletului, când prin gesturile pe care le 
face  vis-a-vis de mediul înconjurător, să ne demonstreze că a ajuns nu numai să îi placă ceea ce 
vede în jurul lui: plante, animale, păsări, dealuri, râuri,  ci să-şi îndrepte eforturile la puterea şi 
nivelul vârstei spre a ocroti toate acestea, sau chiar mai mult spre a îndrepta greşelile făcute de 
generaţiile trecute, vom putea spune că munca noastră educativă nu a fost în zadar! 
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8.  COPILUL ÎN SPIRITUL VALORILOR NAȚIONALE 
 

Prof. înv. preșcolar Panainte Elena,  
Liceul Tehnologic Stâlpeni, Argeș 

 
Valorile sunt un instrument puternic ce ne influențează viața fără să știm, dacă nu suntem 

conștienți că ele există și dacă nu știm care sunt prioritare pentru noi.  Ele sunt standardele pe care 
ni le definim fiecare pentru a trăi conform lor și influențează adesea atitudinea și comportamentul 
nostru. Ele sunt cele care ne influențează deciziile de viață. Și tot ele ne conturează unicitatea și ne 
definesc autenticitatea. 

Cu toții cunoaștem că la educarea și formarea unei personalități contribuie trei factori 
primordiali: familia, școala, mediul (societatea). Acestea sunt „responsabile” și de sistemul de 
valori pe care-l formează generației în devenire. 

Valorile personale se conturează în copilărie, de la o vârstă foarte fragedă. Părinții sunt cei 
care contribuie la construirea primului set de valori.  În familie copii învață (sau nu învață) să 
deosebească binele de rău, să muncească, să respecte adevărul, să țină cont de anumite reguli și 
norme de comportament (de cele mai multe ori nescrise), să-și formeze gustul pentru frumos. Faptul 
că în unele familii se consideră importante dragostea și respectul, demnitatea și fidelitatea, 
corectitudinea și acuratețea, hărnicia și acordarea ajutorului reciproc, iar în altele banii, agonisirea 
de avere, concurența cu vecinii, setea de putere, reflectă convingerile și diferența de valori a 
membrilor săi. 

Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales în mediul rural, acesta 
reușind să conserve elementele de cultură, tradiție și folclor, care sunt înțelepciuni de viață izvorâte 
din experiențe, din bucurie sau durere, din năzuințe și dor, din setea de liniște sau dragostea pentru 
frumos,  creând punți între generații. 

Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, în primii ani de viață și continuă în 
comunitățile sociale din care face parte și în mod sistematic în unitățile de învățământ. 

Grădinița fiind prima dintre acestea trebuie să fie cea care îl face pe copil să conștientizeze 
valorile creațiilor populare, să păstreze și să cultive interesul pentru cunoașterea tradițiilor, 
frumusețea folclorului românesc, dansul, cântecul și portul  popular, casa tradițională românească, 
obiceiurile și tradițiile deosebit de bogate atât din preajma sărbătorilor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 
de Paști cât și cele de Crăciun și Anul Nou, de la cele mai mici vârste ca semn de respect pentru 
trecutul nostru ca națiune. 

Educația moral-civică este o latură a educației care are în vedere formarea copilului în 
concordanță cu valorile ,normele și regulile sociale. Formarea conduitei și conștiinței morale 
constituie unul dintre cele mai complexe planuri în geneza personalității. La primul nivel putem 
vorbi mai ales de acțiuni și deprinderi morale, care abia prin cristalizarea și generalizarea lor se vor 
structura în trăsături de ordin moral. 

Începând cu vârsta preșcolară se formează premisele unor calități morale sufletești și 
spirituale. Dragostea de neam și țară include atașamentul profund față de locurile natale. În 
formarea sentimentelor de dragoste de țară trebuie să se pornească de la crearea unor reprezentări și 
noțiuni despre patrie și patriotism, a unor convingeri și sentimente patriotice de conduită 
corespunzătoare față de trecutul glorios al neamului.  

Educația moral-patriotică nu poate fi concepută fără dezvoltarea dragostei față de limba 
maternă, față de creațiile populare și în general față de arta populară.  

Limba română, ca expresie a minții și inimii poporului român cuprinde și conservă tot 
tezaurul cugetărilor, sentimentelor lui, prin capodoperele lui înfățișează în imagini artistice, 
sugestive momentele de răscruce, de mare efervescență națională, precum și marile personalități 
creatoare de istorie, rămase o mândrie națională. 

Procesul de educație în spiritul valorilor naționale a preșcolarilor este extrem de complex. 
Obiectivele prioritare în realizarea sa pot fi direcționate în trei categorii : în primul rând să-i 
învățăm pe copii să-și reprezinte și să înțeleagă ce este patria, apoi să-și iubească patria și în al 

22



 

treilea rând să-și formeze o conduită moral-patriotică, asigurând o concordanță între ceea ce știe 
copilul despre patrie, ceea ce simte pentru patrie și ceea ce face pentru patrie. Trăirile emoționale 
ale copilului sunt asociate cu experiența lui de viață generată de mediul înconjurător: fizic, 
geografic, biologic, social și cultural. 

Pentru a înțelege noțiunea abstractă de patrie copiii trebuie familiarizați mai întâi cu date 
concrete despre frumusețile țării (păduri, munți, văi, ape), despre bogățiile țării, evenimente din 
trecutul și prezentul țării, figuri istorice și personalități ale neamului românesc. 

În activitatea didactică din ultimul an școlar am derulat o serie de proiecte tematice și 
proiecte educaționale dedicate unor evenimente importante ale românilor: Ziua internațională a 
Educației,  Focul lui Sumedru, 1 Decembrie, Crăciunul, Mihai Eminescu, 24 Ianuarie. 

Dezvoltarea dragostei pentru arta populară poate fi realizată prin activități de observare a 
costumului popular, prin dansuri, șezători, serbări, colinde, realizarea unor obiecte de artă populară, 
proverbe, ghicitori. În activitățile de observare a costumului popular începem prin menționarea 
regiunii din care face parte, iar la prezentarea costumelor ținem seama de elementele componente, 
începând cu podoaba capului și terminând cu încălțămintea. 

Copiii pot cunoaște mai bine elementele componente ale costumului popular prin 
îmbrăcarea lor cu ocazia serbărilor sau a diferitelor manifestări dedicate unor evenimente locale. 

La activitățile estetice și creative, copiii au realizat obiecte artizanale cu care am îmbogățit 
colțul de artă din grădiniță. În felul acesta au avut satisfacția unei munci finalizate, cât și satisfacții 
de ordin estetic. În legătură cu formarea sentimentelor de prețuire a obiceiurilor populare legate de 
sfârșitul Anului și  începutul Anului nou există tradiția ca în fiecare an să organizăm serbarea 
pomului de Crăciun. 

Împodobirea bradului este un prilej de mare bucurie pentru copii dacă acesta este împodobit 
cu podoabe realizate de ei. Cu acest prilej, copiii află că bradul simbolizează viața lungă, veșnic 
tânără, iar podoabele lui dorința omului pentru bunăstare și frumusețe. 

Prin textele colindelor, copiii transmit urările de bine în legătură cu unele străvechi 
îndeletniciri ale poporului nostru legate de muncile agricole ca: aratul, semănatul și păstoritul. 

O ocazie în care se valorifică tradițiile populare cu care copiii au făcut cunoștință în diverse 
situații este șezătoarea. În acest cadru copiii lucrează și în același timp petrec degajați spunând 
povești, glume, proverbe, ghicitori, cântă și dansează. 

Zicătorile și proverbele au fost întotdeauna prețuite de poporul nostru pentru conținutul 
valoros și pentru realizarea lor artistică. Ele au fost păstrate ca tradiții populare și sunt o dovadă a 
înțelepciunii poporului, având o latură morală, satirizând lenea, lăcomia, urâțenia și lăudând 
frumusețea, hărnicia și bunătatea omului. 

Exemple: 
„ Lenea e cucoană mare          „Munca este brățară de aur” 
 Care n-are de mâncare”          „Bună dimineața căciulă 
„Copilul răsfățat                       Că stăpânul n-are gură” 
 Rămâne nemâncat” 
Jocurile populare românești, prin frumusețea costumelor și a melodiei, prin suplețea și 

expresivitatea mișcărilor, prin vioiciunea pe care o dă copiilor, contribuie în mare măsură la 
realizarea educației estetice a preșcolarilor. 

Cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de pe meleagurile țării noastre trezesc în sufletul 
copiilor sentimente de dragoste și admirație față de poporul român ,care a știut să-și păstreze 
valorile culturale de-a lungul timpului. Familiarizarea copiilor cu frumusețea limbii materne, cu 
expresiile populare frumoase, cu ritmul și muzicalitatea versurilor populare se face treptat cu 
ajutorul versurilor din folclorul copiilor, al basmelor, ghicitorilor și snoavelor. Prin intermediul 
poveștilor și al poeziilor cu conținut patriotic copiii fac cunoștință cu eroii neamului și faptele lor de 
vitejie reușind astfel să simtă și să înțeleagă că limba noastră românească este o limbă bogată, 
armonioasă și frumoasă, că în glasul ei se aud parcă vuietul luptelor strămoșilor, foșnetul pădurilor, 
murmurul izvoarelor, legănatul holdelor. 
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9. PROGRAMUL DISTRACTIV ÎN GRĂDINIŢĂ-MIJLOC EFICIENT 
DE REALIZARE A ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

 
                                                                                        prof. înv. preșc. Ceaușescu Iuliana 

                                                                          Lic. Tehn. ,,I.C. Petrescu-Stîlpeni’’ 
                                                                                              G.P.P. Stîlpeni, Argeș 

 
Trăim într-o societate aflată într-o continuă evoluție, care este mereu supusă schimbărilor și 

marilor descoperiri. De acea și noi suntem puși în situația de a ne adapta din mers acestor 
schimbări, chiar dacă de mai multe ori credeam că aceea ce știm este suficient pentru a răzbate și a 
merge mai departe în această societate a cunoașterii. Poate că multora dintre noi, educatoarele, ne 
este greu să ne adaptăm cerințelor actuale și nu suntem disponibile a face fată schimbărilor sau 
noutăților din domeniu, pierzând din vedere faptul că lucrăm cu cea mai pură și mai nobilă materie 
” copilul”, și mai mult decât atât, făcând referire la citatul de mai sus nu știm cum să o facem. 
 După cum se știe, învățământul preșcolar românesc, încă de la începuturile sale, a fost 
receptiv și a răspuns prompt noutăților din domeniul educației copiilor mici, asimilând idei, 
concepții, și practici inovative, inspirate de cercetările din tarași din străinătate, care au creat 
premisele unor schimbări. 
 Începând cu anul 2008, în învățământul preșcolar s-a produs o schimbare, fiind emisă o nouă 
variantă, de curriculum, care propune aplicarea de metode moderne de educare și instrucție, de noi 
modalități de comunicare, predare, învățare și evaluare, într-un mod de abordare integrat, prin 
interpătrunderea disciplinelor, prin exploatarea unor teme interesante care promovează educația 
orientată după nevoile copilului. 
 Activitatea integrată este activitatea specifică reformei curriculare pentru învățământul 
preșcolar apărută în anul 2008. Ea se definește ca fiind un demers didactic global, în care granițele 
dintre categoriile de activități dispar, activitatea desfășurând-se după un scenariu unitar, în scopul 
investigării unei teme. 
 Activitățile integrate armonizează și sintetizează informații din diferite domenii ale 
științelor, renunțând-se la logica lor particulară, cu care copilul intră în contact. Predarea integrată 
se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a științei cu societatea, cultura, tehnologia. 
 Activitățile integrate propuse de planul de învățământ sunt de patru tipuri, în funcție de 
durată și de conținut: 
  - activitate integrată care înglobează toate activitățile din programul unei zile și care se desfășoară 
pe parcursul întregii zile; 
  - activitate integrată care înglobează activitățile liber alese și activitățile pe domenii experiențele 
din ziua respectivă; 
  - activitate integrată care înglobează activitățile pe domenii experiențele dintr-o zi; 
  - activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de activități pe domenii 
experiențele din ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe domenii 
experimentale, indiferent de programul zilei. 
 Activitățile care fac parte din activitatea integrată își pierd statutul de activități de sine 
stătătoare, de această dată fiind elemente sau părți componente ale unei demers global. De acea, 
pentru activitatea integrată se realizează un singur proiect didactic, indiferent de conținutul acesteia, 
iar fiecare proiect didactic va conține scenariul zilei. Durata unei activități integrate nu trebuie să 
depășească timpul alocat unei activități didactice specifice fiecărui nivel de vârstă. 
 Prin abordarea activităților în formă integrată, educatoarea de la grupă organizează învăţarea 
ca şi un regizor, un moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze opinii 
personale, emoţii, sentimente, să fie parteneri la învăţare. Participând la activităţile integrate, 
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preșcolarul are posibilitate de a-și exprim păreri, de a coopera cu ceilalți în elaborarea unei idei, în 
argumentare, în rezolvarea unor sarcini, devenind mai activ și căpătând mai multă încredere în sine. 
 Activitățile integrate pun accentul pe dezvoltarea gândirii critice, pe latura calitativă a 
formării, pe feed-back-ul pozitiv. 
 Așadar, abordarea integrată este o împletire a conținuturilor  într-o formă activă, flexibilă, 
mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, cercetare, documentare și 
aplicarea în practică a celor învățate. 
 În realizarea activităților integrate din grădiniță un rol important îl deține programul 
distractiv sub toate formele sale: jocurile distractive, jocurile cu text și cânt, euritmia, audiția, 
vizionarea unui program TV, șezătorile, teatrul de păpuși, dramatizările, jocurile de mișcare, 
jocurile în aer liber etc. 
 Programul distractiv în grădiniță are drept scop destinderea copiilor, crearea unei bune 
dispoziții, ferirea acestora de plictiseală și timpi morți, dar le oferă și posibilitatea de a-și verifica 
anumite aptitudini, de a-și lărgi și profunda orizontul de cunoaștere. 
 Forma atractivă a repetării și în unele cazuri chiar  introducerii unor noi conținuturi, 
programul distractiv influențează în mod favorabil asupra calității însușirii cunoștințelor. De aceea 
prin desfășurarea  jocurilor cu caracter distractiv, copilul își pune în valoare întreaga sa 
personalitate prin integrarea armonioasă a conținuturilor din mai multe domenii experimentale, fără 
ca el să realizeze că  depus efort. 
 De aceea prin desfășurarea bine cunoscutului joc distractiv ”Deschide urechea bine”, în care 
se pot integra conținuturi din domeniul științei(localizarea și rolul urechii) și domeniul estetic și 
creativ(intonarea cântecului), dar și domeniul psihomotori(bătăi din palme, mișcare), copiilor le este 
captată în mod atractiv toată atenția fără ca aceștia să sesizeze că pe lângă faptul că s-au jucat și-au 
însușit și fixat anumite cunoștințe. 
 Prin desfășurarea jocului ”Zboară, zboară” sunt integrate conținuturi din domeniul limbă și 
comunicare(vorbirea corectă în propoziții), domeniul științe(cunoașterea viețuitoarelor și a 
obiectelor care pot zbura) dar și domeniul psihomotori (imitarea zborului). 
 O altă formă a programului distractiv este și cunoscutul joc ”Un elefant se legăna”, în care 
pot fi integrate armonios conținuturi din domeniul estetic  și creativ - intonarea cântecului - și 
domeniul științe – numărarea elefanților, copiilor fiindu-le antrenată gândirea în mod activ și 
armonios. 
 În jocul cu text și cânt ”Câte unul pe cărare”, sunt împletite conținuturi din domeniul estetic 
și creativ (intonarea cântecului), domeniul științe (poziții spațiale ”uite sus și uite jos”, cunoașterea 
viețuitoarelor din pădure) și domeniul psihomotori (mișcări sugerate de textul cântecului). 
 Euritmia sau „mișcarea armonioasă” este o altă formă  programului distractiv care încearcă 
să ajute la dezvoltarea copilului per întreg –atât intelectual, social, fizic, emoțional, dar și cultural – 
prin conținut informațional esențial. De exemplu, în exerciții precum „Dansul albinuțelor”, „Dansul 
fluturilor” sau „Ciripitul păsărelelor”, copiii au ocazia să învețe o mulțime de lucruri noi despre 
aceste insecte sau păsări și despre modul lor de viață, fiind integrate armonios conținuturi din 
domeniul muzicii, psihomotori, dar și din domeniul ştiinţe. 
 Șezătoarea este o formă a programului distractiv prin care se poate realiza în mod eficient  o 
activitate integrată. Ea  antrenează activ copiii, aceștia aducându-și fiecare aportul ce știu ei mai 
bine-cântece, recitări, povestiri, lucrul manual etc. 
 Teatrul de păpuși poate reprezintă un mod de realizare a activității integrate prin 
identificarea materialelor-domeniul știință-și a modului de realizare a acestora, prin recunoașterea 
personajelor, dar și a faptului că suntem spectatori și trebuie să știm cum să ne comportăm în 
această situație-domeniul om și societate . 
 Un alt mod de realizare a activităților integrate îl reprezintă vizionarea unui spectacol, în 
care se pot împleti foarte ușor conținuturi din domeniul limbă și comunicare - îmbogățirea 
vocabularului cu cuvinte noi-și domeniul om societate – cunoașterea normelor de comportare într-o 
sală de spectacol. 

25



 

 Dramatizările ocupă un rol important în realizarea activității integrate prin faptul că ele 
antrenează întreaga personalitate a copilului. De exemplu, în dramatizarea poveștii ”Capra cu trei 
iezi” sunt integrate conținuturi din domeniul limbă și comunicare prin recitarea versurilor și 
cunoașterea conținutului poveștii, dat și din domeniul estetic și creativ prin intonarea cântecului 
„Trei iezi cucuieți”, dar la fel de bine se pot integra și conținuturi din domeniul științe prin 
numărarea iezilor și poziționarea acestora . 
 Vizionarea unui scurt program la TV poate constitui și el un mijloc de realizare a activității 
integrate. De exemplu, după predarea temei, “Păsările de curte”, se poate pune la TV un filmuleț 
care prezintă modul de viață al acestora (domeniul științe) și imitarea glasului acestora (domeniul 
limbă și comunicare). 
 Audiția este o altă formă a programului distractiv care o relaxează și în același timp îi 
antrenează intr-un mod plăcut pe copil. De exemplu audierea cântecului “În pădurea cu alune” 
integrează conținuturi din domeniul estetic și creativ cu conținuturi din domeniul științei.  
 O altă modalitate de realizare a programului distractiv în grădiniță constă în jocurile create 
de educatoare în funcție de cerințele grupului, de tema pe care o dezbat și de dispoziția copilului din 
ziua respectivă. Se poate integra foarte ușor mișcarea sugerată de anumite versuri cu muzica și 
astfel copiilor le este captată și antrenată toată atenția în activitatea respectivă sugerându-le acestora 
să creeze propriile mișcări. 
 De- a lungul timpului, în învățământul preșcolar s-au realizat forme ale activității integrate, 
fără însă a se cunoaște acest lucru. De exemplu în grădinița noastră s-au realizat astfel de activități 
integrate prin realizarea programelor: “Parada portului popular” în care se împletesc forte bine 
conținuturi din domeniul om și societate prin cunoașterea și reprezentarea portului popular și a 
obiectelor tradiționale precum și mișcarea pe o melodie sugestivă, și “Țapinarii”, în care sunt 
integrate într-o formă armonioasă, cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor populare cu mișcarea jocul, 
cântecul și strigările specifice. Exemplele pot continua și de aceea cred că în a realiza o activitate 
integrată cu succes ține foarte mult de activitatea creatoare a educatoarei și de voința acesteia de a 
se adapta și de a fi deschisă la toate schimbările ce se produc în domeniul învățământului preșcolar. 
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10.  METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE – ASPECTE 
TEORETICE ȘI  PRACTICE 

 
Prof. înv. preșcolar Gavril Maria 

G.P.N.Ivănești 
 

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă centrată pe elev,  de dezvoltare a 
abilităților de comunicare, care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. 
Edward de Bono, promotorul gândirii laterale a inventat această metodă ce   presupune faptul că 
un subiect poate fi abordat din perspective inedite, apelând la imaginaţie. 

Metoda presupune existența a şase ,,pălării” metaforice de culori diferite: alb, roşu, negru, 
galben, verde şi albastru pe care participanții le vor purta, indicând prin aceasta modul de gândire 
utilizat. Fiecare culoare defineşte un anumit rol şi persoana care o poartă exersează un anumit tip 
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de gândire. Jucând rolul unui gânditor, prin exerciţiu, voinţă şi efort, elevul poate deveni un 
gânditor adevărat şi îşi poate schimba modul de a gândi. Se împart cele şase pălării elevilor şi se 
supune discuţiei un anumit subiect pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile. Mai mulţi elevi pot 
răspunde sub aceeaşi pălărie. 

Pălăria albă se centrează pe fapte 
 • Asigură obiectivitatea informaţiilor; 
• Este neutră;  
• Este concentrată pe imagini clare;  
Pălăria roşie trimite către intuiţie,sentimente și emoții 
• Dă frâu liber sentimentelor;  
• Descătuşează stările afective;  
• Oferă o perspectivă emoţională asupra faptelor, 
 Pălăria roşie se referă la emoţiile şi sentimentele proprii fără a fi nevoie de argumentare. 
 Pălăria neagră se bazează pe logică obligând participanții la judecată si prudență 
• Oferă o perspectivă tristă, sumbră asupra situaţiei prezentate; 
Pălăria galbenă trimite spre o perspectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei.  
• Este gândirea optimistă , care priveste mereu inainte la rezultatele și beneficiile ce vor fi 

aduse de acțiune, poate fi folosită și pentru a valoriza ce s-a petrecut deja. 
 Pălăria verde vizează  rolul dominant de creativitate, identificarea alternativelor, 

provocărilor și schimbărilor 
• Exprimă ideile noi;  
• Este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi. 
Pălăria albastră solicită organizarea proceselor de gândire oferind ocazia de a avea o 

vedere de ansamblu asupra proceselor de gândire ce au loc, focalizarea nefiind asupra subiectului 
discutat, ci asupra proceselor de gândire la adresa acestuia. 
PARTEA APLICATIVĂ 
GRUPA MARE 
SUBIECTUL:„Iedul cu trei capre”  de Octav Pancu- Iași 
Domeniul Om și Societate – Educație pentru societate 

O.R. Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu 
norme prestabilite şi cunoscute. 
Etapele  aplicării metodei:  
1. Se împarte colectivul de elevi în 6 grupuri, fie prin tragere la sorţi, fie benevol, fie la 
propunerea  educatoarei. 
 2. Se împart pălăriuţele gânditoare.  
3. Se prezintă sarcina: – să emită păreri despre subiectul operei „Iedul cu trei capre”  de Octav 
Pancu - Iași,  în conformitate cu rolurile şi cu semnificaţia culorii pălăriuţelor.  

 Sunt explicate copiilor rolurile fiecărei pălării în parte:  
• pălăria albă prezintă faptele aşa cum s-au întâmplat, fără  a le comenta;  
• pălăria roşie are rolul de a exprima sentimentele trezite de poveste; 
• pălăria neagră are rolul de a prezenta lucrurile negative din poveste; 
•  pălăria galbenă are rolul de a aprecia lucrurile pozitive (bune);  
• pălăria verde are rolul de a găsi o altă rezolvare la problema din poveste;  
•  pălăria  defineşte problema, adună  informaţiile  şi formulează ideile principale şi concluziile la 

sfârşit.  
4. Elevii dezbat situaţia/cazul, ţinând cont de culoarea pălăriei care le defineşte rolul.  

Pălăria albă → informează-prezintă faptele așa cum s-au întâmplat, fără  a le comenta, 
pe baza suportului imagistic. 

Pălăria roşie → spune ce simte despre.. 
Noi suntem  indignați  de comportamentul pe care-l are iedul din poveste, nu ne-a plăcut 

cum s-a comportat el. 
Ne-a fost milă de ied , s-a speriat grozav când s-a văzut singur acasă. 
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Ne-a fost milă de ied când cele trei personaje l-au păcălit. 
Suntem bucuroși ca iedul a scăpat nevătămat. 
Suntem supărați pe capre pentru că nu l-au educat și l-au lăsat singur acasă.   
Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” 

Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. 
Pălăria neagră → identifică greşelile personajelor din poveste 

Se povestesc care sunt faptele greşite, ce s-a întâmplat de s-a ajuns până la această situaţie, şirul 
de situaţii care au determinat o asemenea stare de lucruri. 

 Ce crezi că a greşit iedul?  
Ce alt lucru grav i s-ar fi putut întâmpla?  
Este justificat felul în care a procedat? De ce?  

Este criticată atitudinea iedului dar și a caprelor . 
Iedul a greşit de mai multe ori: 

- când a chemat-o pe capra - mama să-l îmbrace; 
- când a chemat-o pe capra – mătușă să-l hrănească 
- când a chemat-o pe capra – bunică să-l adoarmă 
- când a început să strige, să plângă și să se tăvălească  pentru ca nu veneau cele trei capre să-i 

îndeplinească poruncile... 
- când a vorbit cu cei trei necunoscuți: vulpea, ursul și lupul 
- Caprele au greșit și ele, nu l-au educat pe ied, i-au oferit totul dea gata. 

Pălăria galbenă →  prezintă aspecte pozitive ale poveştii, găsește beneficii. Este simbolul 
gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se concentrează asupra aprecierilor pozitive, aşa 
cum pentru pălăria neagră erau specifice cele negative. Exprimă speranţa; are în vedere beneficiile, 
valoarea informaţiilor şi a faptelor date. 

Ce a învăţat iedul din păţania sa?  
„În urma acestor întâmplări care puteau să-l coste viața, iedul a învățat că trebuie să se 

descurce singur, să fie independent și responsabil. Să nu aștepte ca ceilalți să facă totul pentru el. 
Totodată nu va mai avea în viitor încredere în oameni necunoscuți. 

Deşi nu s-a comportat foarte bine, iedul este mic şi are timp să înveţe să se comporte civilizat. 
Caprele il iubeau foarte  mult pe ieduț, astfel îi îndeplineau toate dorințele şi de aceea nu-l 

ceartă. 
• Pălăria verde → generează ideile noi - efortul 

Simbolizează gândirea creativă. Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al 
gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, noi 
variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de 
creație. E partea creativă a lecţiei, elevii încercând să schimbe anumite aspecte din povestire.  

- Imaginează-ţi un alt final al acţiunii! 
- Cum ați  fi procedat dacă erați în locul iedului? 
- Ce propuneți pentru remedierea situațiilor? 

Propuneri concrete: 
- Caprele să-l  educe cum trebuie pe ied! 
- Iedul să învețe să se descurce singur (să se îmbrace, să mănânce, să adoarmă) să nu mai ceară 
ajutorul nimănui! 

Pălăria albastră → clarifică 
Gânditorul pălăriei albastre 

 defineşte problema,  
 adună  informaţiile  şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit.  
 Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea demersului gândirii. 

Problema: 
 Lipsa de educaţie a lui iedului datorată educației primite in familie. 

Întrebări diverse: 
Concluzia: 
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 Iedul  este un copil leneș, răsfățat. Modul de a se 
purta al  iedului  are legătură cu modul în care l-au educat caprele. 
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11.  APLICAREA TEORIEI CONSTRUCTIVISMULUILA NIVEL 
PREŞCOLAR 

 
Prof. Delia Manolache 

Prof. Turbatu Balan Dorinela 
Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 

 
Vorbind despre caracteristicile învăţării constructiviste, în literatura de specialitate sunt 

marcate următoarele aspecte: construită - copiii nu sunt recipiente goale în care informaţia este 
turnată, ei abordând situaţiile de învăţare prin intermediul unor cunoştinţe şi idei deja formulate, 
aceste cunoştinţe anterioare reprezentând materialul brut pentru noile cunoştinţe construite şi activă 
- copilul este persoană care îşi creează înţelegerea proprie; profesorul antrenează, moderează, 
sugerează, dar permite elevilor să şi experimenteze, să pună întrebări, să încerce lucruri care nu 
funcţionează. Activităţile de învăţare solicită participarea deplină a copiilor. O parte importantă a 
procesului de învăţare este reflecţia, conversaţia şi activităţile copiilor. Copiii sunt ajutaţi să-şi 
stabilească propriile scopuri şi mijloace de evaluare. 

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, aplicată la problemele învăţării, 
că aprofundare a cognitivismului. Nu este o teorie a instruirii, ci un suport ştiinţific, cu valoare 
conceptuală, metodologică. Baza teoriei constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind 
dezvoltarea cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, în care sunt implicate două procese esenţiale: 
asimilarea şi acomodarea, că interiorizări ale cunoaşterii construite în timp. 

Exemplificăm în continuare această teorie printr-un joc didactic desfăşurat la grupa mare-
nivel preşcolar - cu tema „În lumea animalelor”. Tipul activităţii este de evaluare şi are ca scop 
verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor despre animale şi mediul lor de viaţă. Câteva 
dintre obiectivele operaţionale fixate sunt: să execute jocul onomatopeic despre animale, să 
enumere trăsăturile caracteristice ale animalelor,să sorteze imaginile animalelor şi apoi să le 
aranjeze după cerinţele date, să  rezolve fişele de lucru, comunicând în echipe şi în cadrul grupului 
etc. Ca metode şi procedee am ales conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dialogul, expunerea, 
brainstormingul, mâna oarbă, gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi, ciorchinele, turul galeriei, iar că 
mijloace de realizare imagini, jetoane, planşă mare cu animale, foi, culori, carioca, suport pentru 
fixare, fişe de lucru, stimulente etc. După crearea condițiilor optime de desfășurare a activității se 
trece la captarea atenției. Aceasta se realizează cu ajutorul unui joc onomatopeic “Spune cum face”, 
folosit pentru introducerea în conţinutul activității. 
 Se anunţă tema şi obiectivele activităţii: jocul “În lumea animalelor”, prezentându-se o 
planşă sugestivă cu animale. Se cere copiilor să privească ilustraţia şi să răspundă la întrebările: “Ce 
ştiţi despre animalele domestice”? Dar despre cele sălbatice”? Ce ştiţi despre animalele din alte 
zone ale lumii”? (Brainstorming - asalt de idei). 
 Pentru desfăşurarea jocului copiilor le sunt împărţite ecusoane cu animale (câini, lupi, 
maimuţe - prin metoda Mâna oarbă), formându-se astfel trei grupe: animale domestice, animale 
sălbatice şi animale  din alte zone ale lumii. 

Metoda folosită este ciorchinele - pornind de la imaginea din mijlocul fişei copiii vor aranja 
următoarele imagini care au legătură cu tema centrală. Activitatea se opreşte când se epuizează 
toate ideile sau când s-a ajuns limita de timp. 
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În timpul activităţii se cooperează în perechi şi în grup; se realizează ciorchinele, se expune 
la panou şi se prezintă de către reprezentantul grupului.  

În complicarea jocului, în prima varianta, copiii primesc fişe de lucru cu cerinţe privind 
hrana, foloasele, adăpostul şi însuşirile specifice animalelor. Metoda folosită este Gândiţi/Lucraţi în 
pereche/ Comunicaţi. Toţi copiii colaborează, discuta, îşi dau opinii, se consultă, comunică în 
vederea realizării corecte a fişei, se afişează lucrările, se prezintă de către reprezentanţii grupului, se 
completează (la nevoie) de către celelalte grupuri. 

Varianta a doua: Grupaţi la început în perechi, apoi în grupuri mici, copiii primesc sarcini 
diferite de lucru: astfel, unii  vor crea ghicitori, iar cei cu înclinaţii spre desen vor reprezenta 
animalul respectiv pe o fişă în cadrul grupurilor din care fac parte, alţii vor sugera prin desen 
mesajele lor către oamenii mari privind protecţia şi îngrijirea animalelor. Astfel: 

• copiii se consultă; 
• colaborează cu alte grupuri ; 
• compun mesaje (redate prin desen); 
• reprezentanţii aleşi vor exprima oral ce au lucrat; se prezintă ghicitorile; 
• educatoarea notează răspunsurile copiilor şi mesajele; 
• se completează, dacă e necesar. Metoda aplicată este turul galeriei. 

Activitatea se va încheia printr-un cântec, “Graiul animalelor”, copiii vor fi recompensaţi. 
Ca şi concluzii, din perspectiva constructivistă am observat că: 

• discuţiile în grup au ajutat copiii să repete şi să-şi extindă cunoştinţele; 
• copiii au realizat conexiuni logice activizându-şi procesele de revizuire rapidă; 
• fiecare copil a devenit răspunzător de sarcinile în grup; 
• ei s-au ajutat unii pe alţii, au cooperat între ei şi s-au învăţat reciproc; 
• şi-au împărtăşit ideile unii altora şi au devenit competitivi; 
• au devenit mai curajoşi, implicându-se activ pe tot parcursul activităţii; 
• aşezarea mobilierului le-a permis deplasarea liberă şi la celelalte grupuri, comunicând în 

vederea realizării sarcinilor date; 
• activitatea fiind desfăşurata în această atmosferă, copiii au fost mai relaxaţi şi mai deschişi 

în comunicare. 
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12.  ACTIVITĂȚILE OUTDOOR SUB SEMNUL CENTENARULUI 
 

                                                                                                Educatoare: Pintilie Cristina 
                                                                                                     Educatoare: Mihordea Ana-Maria 

Grădinița cu P.P. nr. 9, Bârlad, Vaslui 
 

Educația outdoor se referă la educația în afara școlii, respectiv în aer liber (natură) și alte 
spații neconvenționale și poate include educația pentru mediu, activități recreative, programe de 
dezvoltare personală și socială, drumeții, vizite etc. Această formă de educație permite 
participanților să experimenteze “învățarea activă” într-un cadru natural: rezervație naturală, parc, 
pădure, orice alt spațiu aflat în afara zidurilor școlii. 

Caracteristicile cheie ale educației outdoor: 
- oferă posibilitatea contactului direct cu natura; 
- facilitează procesul de învățare al elevilor care întâmpină dificultăți în acest sens; 
- facilitează dezvoltarea personală; 
- facilitează dezvoltarea spiritului de echipă; 
- oferă nenumărate beneficii fizice, emoționale, mentale ce asigură bunăstarea societății. 
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Obiectivele generale ale educației outdoor: 
- dezvoltarea abilităților socio-personale: îmbunătățirea muncii în echipă, îmbunătățirea relațiilor
sociale, dezvoltarea competențelor de conducere etc.;
- dezvoltarea abilităților de management: organizare, coordonare, evaluare;
- dezvoltarea  într-un cadru stimulativ de învățare, relaxant și motivant.

Educația outdoor se bazează pe: 
- o participare 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 experiența participanților.

Educația outdoor în relație cu celelalte forme ale educației: 
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 nonformală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile unui 
individ de natură psihică, socială, emoțională prin diferite metode interactive, participative iar 
EDUCAȚIA OUTDOOR “scoate la aer” cele trei forme de educație, le revigorează, le adaugă 
prospețime și își extinde acțiunea benefică în diferite domenii. 

Educația Outdoor reprezintă suma acțiunilor  întreprinse de personalul calificat, într-un 
mediu natural, folosind metode active, pentru a produce schimbări la nivelul abilităților  fizice, 
intra-și interpersonale și al comportamentului  față de mediu, în rândul participanților. 

BIBLIOGRAFIE: 
*“Manual de educație outdoor”- manual realizat în cadrul proiectului “EcoEdu dincolo de retorică”, 
proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Sectorial Comenius Regio; 
*Cucoș Constantin, “Pedagogie”, Editura Polirom, Iasi, 1996.

Secvențe din activități de tip outdoor: 
Tema activității: “ Vatra strămoșească” 
Modalitate de organizare a activității: vizită  
Locul de desfășurare: muzeul “Vasile Pârvan” 

Tema activității: “Să-l cunoaștem pe Alexandru Ioan Cuza” 
Modalitate de organizare a activității: vizită  
Locul de desfășurare: biblioteca municipal  “Stroe Belloescu” 
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Tema activității: “Frumusețile și bogățiile țării” 
Modalitate de organizare a activității: dans tematic 
Locul de desfășurare: Teatrul de vară 

Tema activității: “Țara mea e un colț de rai” 
Modalitate de organizare a activității: program artistic 
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13. EDUCAŢIA, FACTOR IMPORTANT IN EVOLUŢIA UNEI
SOCIETĂŢI 

Prof. înv. preşc. Nicula Ionela Florentina 
G.P.P. ,,VOINICELUL”, Slobozia - Ialomiţa 

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. Acești dascăli sunt mai predispuși să accepte noul și metodele moderne de 
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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.
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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. 

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.

14. VALORIFICAREA RESURSELOR MASS-MEDIA ÎN
ACTIVITĂȚILE CU PREȘCOLARII 

Prof. înv. preșc. Căpraru-Iubu Anca 
Școala Gimnazială Nr.1 Cetățeni, județul Argeș 

EDUCAŢIA (fr. éducation, lat. educatio), se referă la un ansamblu de măsuri aplicate în 
vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor, tineretului sau 
ale oamenilor, ale societăţii etc. 

Într-o societate aflată în plină expansiune, modernizare şi tehnologizare mediul şcolar este 
nevoit să ţină pasul cu acest proces intens de evoluţie  şi să adapteze întregul parcurs educaţional al 
indivizilor astfel încât acesta să corespundă nevoilor şi necesităţilor omului modern. Educaţia 
secolului XXI este o educaţie care reuşeşte să integreze optim toate resursele educaţiei formale, 
informale şi nonformale. 

Astfel, aflându-se în plin proces de modernizare, şcoala e nevoită să integreze şi să valorifice 
gama de produse oferite de industriile informaţionale moderne. Astfel, produsele media sunt 
folosite din ce în ce mai des, chiar dacă nu suficient, ca auxiliare pedagogice deosebit de eficiente. 
Sunt folosite diverse suporturi de difuzare a mesajelor, de la cele tipărite, la cele bazate pe film şi la 
cele electronice. În ultima perioadă, folosirea calculatoarelor a permis crearea complexelor 
multimedia, care combină textul scris, sunetul şi imaginea, rezultând produse noi. Sistemele 
multimedia, a căror funcţionare are la bază ideea de convergenţă, s-au constituit prin combinarea 
industriilor mass-media cu industriile calculatoarelor şi cu telecomunicaţiile, rezultând reţele de 
tipul on-line (e-mail, w.w.w.), presă digitală magistrală informaţională etc. 

 Importanţa mass-media, ca factor care contribuie la educarea atât a tinerilor, cât şi a 
adulţilor, este unanim recunoscută. În legătură cu acest subiect, Ioan Cerghit opina: „...mass-media 
formează al patrulea mediu constant de viaţă al copilului, alături de cel familial, de cel şcolar şi 
deanturajul obişnuit de relaţii”. Aportul educativ al mass-media se realizează prin transmiterea de 
informaţii, impunerea de valori, atitudini, modele comportamentale, având, astfel, un rol deosebit în 
constituirea codului socio-cultural al subiectului. 
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Ţinând cont de funcţia educativă pe care o îndeplinesc şi incontestabilei contribuţii în 
socializarea indivizilor, mijloacele moderne de comunicare de masă sunt privite ca reprezentând 
,,piatra unghiulară majoră a posibilităţilor de înfăptuire a educaţiei permanente”. 
  Datorită importanţei deosebite a acestor funcţii în societatea modernă, mass-media 
reprezintă o forţă a progresului, inclusiv în plan educativ. 

Din aceste considerente resursele mass-media sunt implementate şi utilizate cu succes în 
cadrul activităţilor realizate în mediul educaţional instituţionalizat.  Sarcina de a structura procesul 
instructiv-educativ astfel încât să vizeze formarea integrală şi armonioasă a individului, constituie o 
tema de permanentă preocupare pentru pedagogii teoreticieni şi practicieni de pretutindeni. 

În mediul preşcolar resursele mass-media pot fi integrate cu succes în cadrul tuturor tipurilor 
de activităţi, acestea constituind veritabile instrumente pedagogice. 

Activităţi liber alese 
Artă - imagini reprezentative pentru diferite teme, ilustraţii, suporturi video, suporturi audio 
Construcţii - imagini cu şabloane, jocuri de construcţie pe calculator 
Bibliotecă - poveşti illustrate proiectate cu ajutorul videoproiectorului,  poveşti video, jocuri de 
perspicacitate, resurse informaţionale prezentate într-o manieră atractivă pentru cei mici (ppt, video, 
audio), o largă paletă de imagini și ilustrații, jetoane ce pot fi folosite etc. 
Joc de rol - suport audio pentru diferite povești, imaginii cu momentele subiectului, șabloane ce pot 
fi utilizate în cadrul jocurilor de rol, texte ce pot fi utilizate în cadrul jocurilor de rol, exemple de 
jocuri de rol, articole utile cadrului didactic, tutoriale video  de confecționare a materialelor utile în 
cadrul jocurilor de rol etc. 
Joc de masă - o largă varietate de puzzle-uri ce pot fi descărcate și utilizate, imagini diverse, 
articole și recenzii privind diverse jocuri utilizate în cadrul acestei arii de stimulare și eficiența lor. 
Știință - numeroase experimente științifice video ce sunt explicate la nivelul învățământului 
preșcolar, fișe de lucru, articole de specialitate, imagini, filmări din orice arie sau temă de interes 
abordată. 

Activități pe domenii experiențiale 
Domeniul limbă și comunicare – activitățile din acest domeniu găsesc o importantă sursă 

de informație  în conținuturile mass-media. În cadrul activităților de educare a limbajului din 
grădiniță se urmărește cultivarea limbajului preșcolarilor și asimilarea cunoștințelor necesare 
integrării în ciclul primar (formulare de propoziții, recunoaștere de sunete, despărțirea în silabe, 
dezvoltarea expresivității limbajului oral, cultivarea primelor elemente de limbaj scris - exerciții 
grafice). Pentru parcurgerea acestor conținuturi și atingerea obiectivelor cadru și de referință 
specifice domeniului limbă și  comunicare sunt de cele mai multe ori folosite și resursele mass-
media precum – resurse informaționale - prezentări ppt, povești video, povești ilustrate, jetoane, 
imagini reprezentative pentru diferite teme, texte literare, poezii, ghicitori și o mulțime de alte 
resurse ce pot fi integrate și utilizate cu succes. 

Domeniul știință – Atât în cadrul activităților matematice cât și în cadrul activităților de 
cunoaștere a mediului resursele mass-media își dovedesc utilitatea. În cadrul activităților 
matematice putem selecta resurse constând în fișe de lucru, figuri și forme geometrice, tutoriale 
video în care sunt prezentate și explicate diferite noțiuni, jocuri matematice, jocuri logico-
matematice, imagini și jetoane, articole, prezentări ppt, prezentări video, suporturi audio etc. 

În cadrul activităților de cunoaștere a mediului resursele mass-media  ne pot fi de folos prin 
filmări, imagini, prezentări, articole reprezentative pentru anumite teme precum - corpul 
uman,anotimpurile, pădurea, câmpia, mediul subacvatic, animalele sălbatice și mediul lor de viață, 
animalele domestice și mediul lor de viață, meseriile, mijloace de transport etc. 

Domeniul om și societate - În cadrul activităților din acest domeniu experențial sunt 
urmărite cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate, dar și formarea și 
dezvoltarea deprinderilor practice specifice vârstei. 

În cadrul activităților de Educație pentru societate putem valorifica resursele mass-media 
utilizând imagini reprezentative pentru diferite teme precum-reguli de comportare la școala, reguli 
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de circulație, filmări cu diferite teme de interes, prezentări, articole pentru teme precum familia, 
grădinița și reguli de comportare în cadrul acestora etc. 

Pentru activitățile practice ne putem folosi de tutorialele video  ce prezintă confecționarea 
anumitor lucrări, imagini cu diferite teme, prezentări ppt etc. 

Domeniul estetic și creativ 
În cadrul acestui domeniu se urmărește stimularea expresivității și a creativității prin desen, 

pictură și modelaj. 
Și pentru activitățile din cadrul acestui domeniu ne putem baza pe resursele mass-media 

precum tutoriale video pentru pictură și modelaj, imagini grafice, imagini din natura, diferite 
melodii sau suporturi audio. 

Domeniul psihomotric 
Urmărește formarea dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar aplicative ale copiilor. 
Deși majoritatea activităților specifice acestui domeniu se realizează în mod practic, uneori pot fi 
folosite și resurse mass-media precum prezentări video ale unor programe sportive, tutoriale, 
imagini etc. 

În cadrul tuturor activităților realizate în grădiniță materialele și instrumentele didactice 
folosite sunt deosebit de importante ținând cont de faptul că suportul intuitiv și vizual este 
primordial în parcurgerea oricărei teme cu cei mici. Resursele mass-media reprezintă o sursă 
nesecată de informații, un real sprijin pentru cadru didactic, și o atracție permanent pentru cei mici 
ce sunt entuziasmați de tot ceea ce este nou. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 R. H. Dave, Fundamentele educaţiei permanente, Editura Didactică şi Pedagogică, 

București,1991; 
 Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 1999   
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15.  METODE INTERACTIVE DE GRUP DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  
PREŞCOLAR 

 
PIP.Voaideş Kinga Claudia 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bicaz-Chei, Neamţ 
 

          În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină 
pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Nevoile şi cerinţele copiilor,, actori“ pe scena 
educaţională pretind dascălilor o schimbare radicală  a modului de abordare a activităţii didactice. 
         În prezent, se simte din ce în ce mai mult nevoia introducerii chiar din învăţământul preşcolar 
mijloace şi tehnici moderne care au drept scop sprijinirea cadrelor didactice şi a copiilor în învăţare. 
Activitatea cu preşcolarii este modalitatea cea mai importantă de a pune bazele formării unei 
asemenea personalităţi pentru adultul de mâine. Tehnicile şi mijloacele moderne sunt eficiente prin 
implicarea activă a copilului, prin descoperirea noului, învăţarea fiind centrată pe aspecte ale vieţii 
sau pe experienţa personală. Educatorul organizează învăţarea ca un dirijor, fiind un facilitator, un 
moderator ce ajută copiii să înţeleagă, acceptând şi stimulând exprimarea unor opinii personale, a 
unor emoţii, sentimente. În acelaşi timp, copilul exprimă păreri personale, colaborează cu ceilalţi în 
elaborarea şi schimbul de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, argumentează, întreabă, este activ, are 
încredere în sine. 
        Aplicarea metodelor interactive  solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune din partea 
educatoarelor, descoperirea unor noi valori, responsabilitate didactică, încredere în materialele 
teoretice de prezentare şi în capacitatea personală de a le aplica creator pentru eficientizarea 
procesului instructive-educativ. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, 
îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi 
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activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-
copil. Sunt folosite din mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în 
combinaţie cu acestea, fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive şi 
solicitând copiii să rezolve problema cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze 
conflictele. 
          În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, cadrul didactic devine un coparticipant 
alături de copil la activităţile desfăşurate, însoţindu-l şi îndrumându-l pe drumul spre cunoaştere. 
Educatorul trebuie să îndeplinească câteva roluri importante, după cum urmează: de pedagog ce 
practică o pedagogie  diferenţiată şi individualizată; de proiectant  al conţinuturilor, activităţilor; de  
mediator al învăţării ce facilitează legătura dintre copil şi acţiunea, cunoaşterea sa; de facilitator al 
învăţării ce lasă copiii să înveţe ca nişte ucenici;  de ajutor al copiilor în învăţare; de acompaniator, 
fiind un partener în relaţia  educaţională interactivă; de coordonator ce ţine seama de timpul alocat, 
resursele materiale; de ghid şi animator al activităţilor de formare a copiilor; de interlocutor ce 
deschide spaţii de dialoguri întreţinând comunicarea cu toate formele ei; de transmiţător de ,, 
seminţe” ale cunoaşterii către copil ce învaţă şi se formează într - un ritm propriu. 
         Metodele interactive folosite în învăţământul preşcolar se clasifică astfel: 
 

- Metode de predare – învăţare: 
1. Predarea – învăţarea reciprocă – o strategie de învăţare prin studiu pe text sau imagine pentru 

dezvoltarea comunicării copil – copil şi experimentarea rolului educatoarei. 
2. Mozaicul – se defineşte printr-o învăţare prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi 

exercitarea statutului de expert în rezolvarea unei sarcini de învăţare. 
3. Tehnica Lotus ( 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. 

4. Stabilirea succesiunii evenimentelor  - este o modalitate  modernă de învăţare prin care se 
descoperă  ordinea în care se  succed  evenimentele prezentate într-un text şi relaţiile dintre ele. 

5. Bula dublă – grupează asemănările  şi deosebirile  dintre două obiecte, procese, fenomene, idei, 
concepte. 

6. Partenerul de sprijin – este o nouă modalitate de învăţare prin care un copil cu dificultăţi de 
învăţare este sprijinit de un alt coleg ,, partener”. 

7. Cubul – o strategie de predare – învăţare ce urmăreşte un algoritm  care vizează descrierea, 
comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea  atunci când se doreşte explorarea 
unui subiect nou sau unul cunoscut  pentru a fi îmbogăţit  cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii 
privite din mai multe perspective. 

8. Puzzle – este un joc – exerciţiu ce constă în reconstituirea unei imagini din forme, figuri, piese, 
a unei propoziţii din cuvinte, a unui cuvânt din silabe sau litere. 

9. Comunicarea rotativă – o tehnică care se bazează pe comunicarea scrisă şi orală; se mai poate 
numi  comunicarea în cerc. 

10. Schimbă perechea – o metodă interactivă care constă în rezolvarea sarcinii de lucru în pereche. 
11. Locuri celebre – o strategie axată pe joc în care locul celebru este ales în funţie de tema care stă 

la baza demersului didactic şi de interesul copilului. 
12. Acvariul – este o tehnică ce evaluează comportamentul preşcolarului în timpul unei activităţi de 

învăţare organizată  în grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup. 
13. Învăţarea în cerc – creativitatea  dascălilor  şi dorinţa de progres, a condus la adaptarea metodei  

pentru organizarea  activităţilor de învăţare în cerc; copiii se simt independenţi, activitatea de 
joc se desfăşoară diferenţiat, iar spontaneitatea  şi creativitatea individuală  şi de grup este 
resimţită de copii prin entuziasm şi motivaţie. 

14. Mica publicitate – anunţul publicitar este o tehnică axată pe realizarea unui mesaj (de mică 
întindere), clar pentru un anumit domeniu. 

15. Harta cu figuri – tehnica prin care se poate reprezenta  un spaţiu (localitate, teritoriu, loc de 
desfăşurare a unei acţiuni), utilizând desene schematice. 
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16. Strategii de lectură a textelor ştiinţifice – aceste strategii sunt modalităţi de combinare a 
metodelor şi mijloacelor didactice  utilizate de educatoare  pentru înţelegerea  de către copii  a 
conţinutului ştiinţific al textului. 

17. Examinarea expunerii – o tehnică de relatare într-o formă personală a cunoştinţelor , fără a fi 
întrerupt  sau ghidat  copilul de întrebările educatoarei. 

 
- Metode de fixare, consolidare şi evaluare 

1. Piramida şi diamantul - aceste metode pot fi integrate  la începutul unei activităţi pentru 
reactualizarea cunoştinţelor, ca variantă în desfăşurarea unui joc didactic sau în etapa  realizării 
feed– back–ului. 

2. Ghicitorile – sunt procedee didactice de stimulare a  creativităţii, în care se prezintă sub o formă 
metaforică un obiect, o fiinţă, un fenomen, cerându – se  identificarea acestuia prin asocieri 
logice. 

3. Ciorchinele – este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi 
facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând căi de acces şi actualizând 
cunoştinţele anterioare. 

4. Tehnica fotolibajului – are ca suport fotografia.  
5. Benzi desenate – sunt procedee  de stimulare a creativităţii şi realizare a obiectivelor 

curriculumului printr– o succesiune de desene, schiţe ilustrate  prezentate cronologic. 
6. Posterul  
7. Trierea aserţiunilor – o metodă bazată pe analiză  pentru a reliefa trăsăturile definitorii ale unei 

noţiuni, idei,  opinii. 
8. Tehnica blazonului – propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene,  jetoane, 

cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. 
9. Sintetizarea – este o metodă de reflecţie asupra unui obiect ce presupune o derulare procesuală. 
10. Diagrama Venn – se aplică cu eficienţa maximă în activităţile  de observare, povestiri, jocuri 

didactice, convorbiri pentru sistematizarea unor cunoştinţe sau pentru restructurarea ideilor 
extrase dintr– o poveste. 

11. Metoda piramidei sau metoda bulgărului de zăpadă– este o metodă de predare– învăţare 
interactivă de grup care constă în asamblarea activităţii individuale  şi colective pentru  
realizarea  unei sarcini sau unei probleme date. 

12. Examinarea povestirii– este o tehnică ce se bazează pe ascultarea şi observarea narării unui 
conţinut precizat de educatoare, fără a fi copilul întrerupt  sau ghidat de întrebări ajutătoare. 

13. Jurnalul grafic– metoda prin care copiii identifică caracteristicile  unor noţiuni care le 
individualizează şi diferenţiază de celelalte din aceeaşi categorie. 

14. Turul galeriei– o tehnică de învăţare prin cooperare care stimulează gândirea şi  creativitatea 
încurajând copiii să– şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. 

15. Turnirul întrebărilor– o cale de învăţare prin joc care stimulează formularea de întrebări prin 
cooperare şi competiţie pornind de la un text ştiinţific. 

16. Cvintetul-  o tehnică de reflecţie  ce constă în creearea a cinci versuri respectând cinci reguli în 
scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate. 

17. Analizarea şi interpretarea imaginilor– utilizează imagini pentru a ilustra un subiect, atunci când 
contactul cu realitatea nu este posibil. 

18. Categorizarea–prin această tehnică se fixează şi se sistematizează  cunoştinţele dobândite prin 
diferite căi şi mijloace utilizate în procesul instructiv – educativ. 

19. Turnirul  enunţurilor – o metodă bazată pe joc prin care se construiesc enunţuri încadrate  într– 
un anumit tipar  şi despre un conţinut precizat. 

 
- Metode de creativitate  

1. Brainstormingul -o metodă de stimulare a creativităţii constând în enunţarea spontană a cât mai 
multe idei pentru soluţionarea unei probleme într– o atmosferă lipsită de critică. 
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2. Tehnica 6/3/5 (Brainwriting)– reprezintă o modalitate de lucru bazată pe construcţia de ,,idei pe 
idei” în domeniul creativităţii. 

3. Metoda Philips 6 / 6 –constă în implicarea a 6 participanţi la rezolvarea unei sarcini, timp de 6 
minute. 

 
- Metode de rezolvare de probleme  

1. Metoda–Pălăriuţele gânditoare– are la bază interpretarea de roluri  în acord cu  semnificaţia 
culorii pălăriuţelor care definesc rolurile, iar copiii îşi exprimă liber gândirea. 

2. Studiu de caz–metodă de explorare directă ce determină copiii să analizeze şi să compare 
situaţii, să caute şi să dezvolte soluţii pentru probleme reale.  

3. Pătratele divizate–facilitează cooperarea în grup pentru rezolvarea unei  probleme reprezentate 
prin figuri geometrice ilustrate. 

4. Minicazurile–tehnica prin care se identifică şi se prezintă  de către copii situaţii pozitive sau 
negative din mediul în care trăiesc. 

5. Diagrama cauză– efect–crează  posibilitatea copiilor de a evidenţia cauza şi efectul unor 
procese, evenimente, fenomene, probleme. 

6. Interviul–o modalitate de lucru bazată pe dialogul între două persoane despre o anumită  temă 
sau subiect care reprezintă interes. 

7. 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. 

8. Metoda Frisco–este o metodă de rezolvare  a unei probleme de către participanţi pe baza 
interpretării unui rol specific. 

9. Mai multe capete la un loc–o tehnică de rezolvare a unei situaţii – problemă individual sau în 
grupuri mici, fiind o variantă a problematizării. 

 
- Metode de cercetare în grup  

1. Proiectul–o strategie de învăţare  ce implică activ copiii într- o investigaţie bazată pe 
cooperare. 

2. Reportajul–o strategie care utilizează informaţii despre situaţii şi evenimente specifice 
preşcolarilor. 

3. Investigaţia în grup–o strategie de cercetare care presupune studierea aprofundată a unor 
aspecte ale evenimentelor, fenomenelor prezentate copiilor în scopul soluţionării lor. 

4. Experimentul–o activitate didactică de predare– învăţare în care cu ajutorul unor operaţii 
acţional– intelectuale se explică cauzele producerii unui fenomen. 

5. Explorarea interdisciplinară–strategia prin care o anumită temă este abordată într- o manieră 
interdisciplinară cu scopul facilitării înţelegerii. 

6. Cercetarea mea–o strategie folosită necesităţii cunoaşterii în profunzime a anumitor aspecte 
ale realităţii de care subiectul este interesat. 

7. Investigaţia comună–este o tehnică pe bază de întrebări interpretative utilizată pentru a 
antrena copiii la o analiză profundă pe un text lecturat. 
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16.  STRATEGII EDUCAŢIONALE DE SUCCES  
 

Prof. înv. preşc. ALEXANDRU MIHAELA – G.P.N.     
,,PINOCCHIO”, Slobozia – Ialomiţa 

 
Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe 

feluri: prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu 
deficienţe incluşi în clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei 
obişnuite. Integrarea acestor copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a 
acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii 
puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la 
învăţătură şi în plan comportamental. 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia 
permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei 
sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate 
la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi 
oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. 
Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor 
şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: 
unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient.  

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 
propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 
exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:  

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi 
mintale, paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu 
deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de 
panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia 
nervoasă, supra-alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, 

dislexia, discalculia, dispraxia); 
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 
Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 
înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile 
sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, 
orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie 
adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie 
permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de 
asemenea un mediu important de socializare. 
          Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 
structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 
integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Integrarea şcolară exprimă 
atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile 
instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine 
efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un 
colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările 
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formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură 
şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la 
cerinţele şcolare. 
          În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 
indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări 
de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de 
şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul 
acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu 
normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, 
respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu 
instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 
          Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 
lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 
evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 
pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi 
a familiei .Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum 
mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă 
este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să 
ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie 
a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea 
integrării pe plan social. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor 
şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 
          Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi 
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru 
deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică .Copiii ce prezintă tulburări 
emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a medicului 
neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali 
(familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea 
elevului şi a familiei. 
          Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic:crearea unui climat afectiv 
pozitiv;stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi 
cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; încurajarea 
independenţei, creşterea autonomiei personale; încurajarea eforturilor; sprijin, încurajare şi 
apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă;folosirea frecventă a 
sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi 
evidenţiat cel mai mic progres; crearea unui climat afectiv, confortabil; centrarea învăţării pe 
activitatea practică; sarcini împărţite în etape mai mici, adaptarea metodelor şi mijloacelor de 
învăţare, evaluare, etc. 
          Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 
barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru 
a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 
funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 
confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare 
cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. Poate fi dezvoltat un mediu afectiv 
pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă 
curaj să ceară ajutor. Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, 
fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să 
realizeze ceva bun. 
          Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii 
care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De 
cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate 
de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative 
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speciale. Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea 
ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. Educaţia incluzivă (după definiţia 
dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor 
copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, 
capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia incluzivă este oferit suport - în 
cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, indiferent de 
originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor ,,normali". 
Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază.  Conform 
principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de 
dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai 
mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.Şcoala va reuşi să 
răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale 
familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Weihs T J “Copilul cu nevoi speciale”, Ed Triade, Cluj Napoca, 1998          
2. Arcan P, Ciumageanu D “Copilul deficient mintal”, Ed Facla 
3. Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, EdFundatiei Humanitas, 
2002 
  

17.  ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR –  
ISTORIC ȘI FORME DE MANIFESTARE 

 
                                                                                                     Prof. înv. preșc. CORNEA IRINA 
                                                                                             Lic. Tehn. ,,I.C. PETRESCU” Stîlpeni 

                                                                                                       G.P.P. Stîlpeni, Argeș 
 
  Într-o societate  în care tehnologia  progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la 
cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele educaţiei se 
orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile 
educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, s-a 
constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută 
de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătoasă.        

 Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc natura 
numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul 
pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia 
formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai simplă fiind 
aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii.   

 OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCAȚIEI OUTDOOR 
Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă,     îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc 
Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o 

aplică, cât şi copiilor. 
CARACTERISTICILE CHEIE ALE EDUCAȚIEI OUTDOOR 

- oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului reprezintă 
un subiect de interes mondial iar  urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra mediului şi 
prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra 
mediului  educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea 
atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 
 - reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de  un mediu relaxant, liber, 
fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”  
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 - poate oferi copiilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, 
inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între 
oameni bazată pe sprijin reciproc; 
 - facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi în acest sens,  un climat 
diferit de învăţare ce permite copiilor care, în mod obișnuit, întâmpină dificultăţi de învăţare şi au 
un nivel scăzut de performanţă , să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili; 
 - asigură dezvoltarea personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al copiilor, prin libertatea de 
manifestare şi exprimare pe care le oferă. 
  - asigură dezvoltarea spiritului de echipă conexiunea între copii, copii-cadre didactice,  creşterea 
gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul ambelor categorii; 
  - oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea individului şi, 
implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 
  - oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 
  - oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema identificată 
deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii rezultatelor 
propuse. 

EXEMPLE DE INTEGRARE A EDUCAŢIEI OUTDOOR ÎN CADRUL 
CURRICULUMULUI PENTRU PREȘCOLARI 
              Educarea limbajului  
 -    punerea în scenă a unei povești după ce în prealabil a fost citită în clasă; 
 -    putem începe o poveste alegând un obiect din natură (o floare, un copac, o pasăre etc.) și șă 
solicităm copiilor să continue povestea;  
 -   dacă întâlnesc o furnică (buburuză, fluturaș, etc.) să o descrie,să spună cu ce sunet începe 
cuvântul, să compună o ghicitoare. 
        Desfășurate în aer liber,aceste activități dezvoltă imaginația,creativitatea,vorbirea 
literară/artistică.  
            Educația pentru societate  poate fi scoasă din clasă,iar în activități se poate vorbi 
despre  frumusețe (utilizând elemente din natură-un copac, o floare) despre adevăr sau 
bine(identificând o faptă bună făcută de un copil). Activitățile de educație pentru societate și 
cunoașterea mediului înconjurător pot forma copiilor deprinderi legate de ocrotirea mediului. 
Regulile de comportare corectă față de natură trebuie respectate de toți. Totul pornește de la 
deprinderile simple. Hârtiile, ambalajele alimentelor, sticlele și alte deșeuri nu se aruncă la 
întâmplare, pentru a împânzi dezagreabil împrejurimile grădiniței,ci se depozitează ordonat în 
coșuri sau containere. Spațiile verzi cu flori din curtea grădiniței trebuie îngrijite și curățate 
permanent. 
       Educația artistico-plastică și activitățile practice oferă posibilitatea manifestării depline a 
creativității și sensibilității copilului. Desenele,colajele,afișele cu mesaj ecologic constituie o 
îmbinare a esteticului cu informația științifică. Prin aceste activități capătă valoare artistică unele 
obiecte realizate din materiale refolosibile.  
            Educația muzicală oferă prilejul de a organiza concursuri muzicale în aer liber, serbări, de a 
merge la un concert. Copiii care au talent muzical pot fi îndrumați spre o școală în acest domeniu. 
       Activitatea de educație fizică se pliază cel mai bine cu acest concept de educație outdoor. 
Unde altundeva e mai bine de desfășurat o activitate de educație fizică decât în aer liber. Activitățile 
sportive contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a copilului într-un mod armonios. Copiii cu 
probleme de obezitate trebuie încurajați să ducă un stil de viață sănătos și să facă mișcare. 

Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că 
activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
-Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-7 ani,  Didactica Publishing House, București 2009  
-Proecologia mileniului III,  Ed. Reprograph , Craiova 2014  
-outdoorlife.ro/servicii/outdoor-education/baze-teoretice/ www.slideshare.net  
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18.  METODE ȘI TEHNICI DE DEPISTARE ȘI STIMULARE A 
POTENȚIALULUI CREATIV 

 
Pip Fărmuș Marilena,  

Școala Gimnazială Timișești, Neamț 
 
Motto: 
„<Ce păcat că nu e toată lumea atât de frumoasă >, mi-a spus o fetiță după ce realizase cu obiectele 
cele mai frumoase din cabinetul meu o imagine în nisip. Apoi m-a privit cu ochi strălucitori, mi-a 
indicat cu mâna stângă inima ei cu dreapta fruntea ei și a zis: 
<Dar lumea mea de-aici dinăuntru este atât de frumoasă și mi-o pot reprezenta iarăși și iarăși!’’ 
                                                                                           (Ruth Amman ) 
 

Având în vedere dinamismul, impetuozitatea, spiritul de efervescență lăuntrică, 
disponibilitățile de exteriorizare spontană a copiilor și elevilor, creativitatea își lărgește mereu aria 
și conținutul de manifestare. Din categoria strategiilor didactice de stimulare a creativității sunt 
strategiile didactice interactive de grup. Acestea presupun colaborare în cadrul unui colectiv sau 
grup în vederea realizării unor obiective, a atingerii unui scop didactic și a îndeplinirii unor sarcini. 
Strategiile didactice interactive presupun: sprijin reciproc, căutare, cercetare, învățare. Datorită 
caracteristicii lor de interactivitate stimulează aderarea la grup și socializarea chiar și a celor mai 
timizi și retrași copii. Îi ajută să se adapteze la normele grupului, să manifeste toleranță, să se 
autoevalueze raportându-se la grup. Aceste strategii au și efect terapeutic contribuind la echilibrare 
din punct de vedere emoțional și efect pozitiv din punct de vedere educativ datorită faptului că nu-și 
mai pune pe primul plan propriile interese ci acționează în interesul grupului în vederea reușitei și 
prosperării acestuia. Sub acest aspect preșcolarul își susține și își ajută colegii participând la 
închegarea grupului la unirea lui. Strategiile didactice interactive, contribuie la antrenarea dinamică 
a preșcolarului în activitate, la stimularea socială, cognitivă, creativă și emoțională prin metodele 
activ participative sau interactive. Dintre metodele interactive ce au un rol important în stimularea 
creativității, enumerăm: 

1. Brainstormingul 
2. Tehnica 6/3/5-Brainwritingul 
3. Tehnica viselor 
4. Explozia stelară 
5. Metoda R.A.I 
6. Metoda ciorchinele 
7. Sinectica; 

 În utilizarea brainstormingului se propun următorii pași: 
 Se stabilește tema brainstormingului sub formă de întrebare. 
 Se comunică sarcinile 
 Se comunică regulile. 
 Se desfășoară activitatea de grup în ilustrarea noilor inovații. 
 Se înregistrează ideile enunțate de copii. 
 Se evaluează ideile. 

Ideile urmează un traseu ascendent, prin șlefuirea acesteia, ajungând în final la punctul de 
găsire a soluțiilor optime realizării problemei 

Idee inițială – Idee intermediară – Ideea de sfârșit 
Idee inițială – Idee intermediară – Ideea de sfârșit 

Preșcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experiență 
educațională din viața unei persoane, pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai accentuate în 
dezvoltarea personalității individului și unele dintre cele mai semnificative achiziții ce vor avea 
ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea, vom evidenția în continuare, 
dimensiunea cea mai importantă pentru formarea și dezvoltarea personalității și anume, 

45



 

creativitatea. Văzută prin prisma formării personalității, creativitatea capătă sensul de potențial 
creativ, de sumă de însușiri sau factori psihici ai unor viitoare performanțe creatoare. Toate 
condițiile virtuale existente în om care ar putea contribui la succesul actului creativ, alcătuiesc 
creativitatea potențială a persoanei, spre deosebire de facultatea creativă, care presupune 
posibilitatea reală, curentă de a crea. În termeni practici creativitatea potențială este performanța la 
testele de creativitate. De fapt, creativitatea înseamnă fie o facultate sau capacitate „ a persoanei” 
(J. L. Moreno) aceea de a produce idei sau lucruri originale și utile, fie acțiunea sau procesul care 
conduce spre lucrul original, acesta din urmă fiind luat, la rândul lui, drept criteriu al creativității. 
        Creativitatea este educabilă, cu convingerea rezultată în primul rând din rațiuni concrete, 
obiective. Experimentele prin care s-a investigat această problematică confirmă faptul că variabilele 
creativității asupra cărora s-a acționat, au înregistrat îmbunătățiri evidente. Parnes spunea că știm 
puțin deocamdată, despre ce este cu adevărat creativitatea, dar știm în schimb, cum să stimulăm la 
indivizi o conduită creatoare. 
         După cum se știe, vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil 
potențial creativ. Dacă acesta nu este fructificat, pierderile ce se produc sunt mari, iar recuperările 
ulterioare sunt parțiale și adesea minime. În această etapă are loc constituirea imaginației creatoare. 
Pregătirea capacității de adaptare la schimbări trebuie să înceapă chiar cu perioada preșcolară. 
Dezvoltarea potențialului creativ al copiilor prezintă importanță nu numai sub aspect pedagogic, ci 
și sub aspect social. Imaginația creatoare este considerată de mulți autori ca „nucleu central” al 
creativității, analiza făcându-se prin prisma celor trei grupe de abilități specifice, descrise de 
Guilford: „fluență”, „flexibilitate”, „originalitate”. Aceste abilități trebuie dezvoltate pentru a 
ajunge la o imaginație reușită, la „tipuri creatoare”  cum spunea C. Rădulescu-Motru.   
În acest fapt, se iau în considerare ca ipoteze de lucru, următoarele:  

a. Eficiența stimulării creativității poate crește, dacă este concepută și abordată practic ca 
funcție a întregii personalități a copilului; 

b. Educatoarea poate contribui hotărâtor în dezvoltarea potențialului creativ al copilului, dacă 
va diversifica și diferenția adecvat conținutul și metodologia activităților didactice în raport 
cu receptivitatea optimă a preșcolarului față de aceste activități; 

c. Jocul poate și trebuie să constituie activitatea dominantă în care se pot manifesta și educa 
disponibilitățile creatoare ale copiilor. 

Investigația cuprinde trei etape: 
1. Etapa constatativă în cadrul căreia, prin intermediul unor probe, am verificat stadiul în care 

se găseau copiii la începutul experimentului; 
2. Etapa informativă și formativă care a avut cea mai mare întindere și care a constat în 

efectuarea diferitelor activități didactice corespunzătoare obiectivelor urmărite; 
3. Etapa de verificare în care copiii au fost supuși la diferite probe, asemănătoare celor din 

prima etapă, dar cu un grad mai ridicat de dificultate. 
În continuare se va descrie prima etapă și anume etapa constatativă: 

În etapa constatativă, investigațiile propuse au fost centrate pe următoarele probleme: „Cum să 
descoperim prezența creativității individuale, ca mai apoi s-o dezvoltăm prin mijloace 
educaționale?”, „Se deosebește ea de inteligența generală?” 
      Orice copil normal dezvoltat fizic și psihic este capabil de un anumit „act creativ”, care 
poate să se manifeste sub diferite forme, așa după cum se va observa din rezultatele obținute. 
Experiența înaintată relevă eficacitatea introducerii în activitatea preșcolară a unei acțiuni 
pedagogice întemeiate pe întărirea rezultatelor bune, a progreselor copiilor, în locul unei pedagogii 
a rutinei tradiționale. 
       Astfel, modalitățile de diagnosticare a creativității folosite în cadrul experimentului s-au 
referit la câteva jocuri distractive (exerciții) pentru a pune în evidență gândirea divergentă și 
imaginația creatoare, la exerciții de participare activă a fiecărui copil, la căutarea și rezolvarea în 
diverse moduri a aceleiași probleme. Comportamentul copiilor în joc, probe, este apreciat pe baza a 
trei criterii net diferite și concretizate: fluiditate, flexibilitate, originalitate. Vom evidenția testele de 
creativitate elaborate de M. A. Wallach și N. Kogan adaptate învățământului preșcolar. Testele 
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conțin cinci probe de evidențiere a potențialului creativ precum și nivelul de dezvoltare al fiecărui 
individ. 
      În prima probă, subiectul trebuie să găsească un număr cât mai mare de soluții, răspunsuri, 
pentru un concept prezentat verbal. Exemplele folosite sunt: „Numește-mi toate plantele care pot 
înflori sau toate animalele care trăiesc pe lângă casa omului, sau tot ce se poate deplasa pe uscat, 
toate obiectele care nu fac zgomot, tot ce poate înota”. Aceasta este o probă prin care se măsoară 
atât fluiditatea verbală cât și flexibilitatea gândirii în funcție de răspunsurile obținute la proba 
amintită. Exemple de  răspunsuri posibile la proba „numește toate obiectele care nu fac zgomot”, 
pot fi: o prăjitură, un fir de păr, un fir de ață când acesta cade etc. Răspunsurile atestă interpretări 
verbale originale, cu o pronunțată flexibilitate deoarece ideile nu aparțin aceleiași clase de obiecte.
  În cadrul celei de-a doua probe, se conturează semnalarea analogiilor dintre două obiecte 
(perechi de noțiuni): casă - grădiniță; alimentară – magazin de jucării; măr – strugure; tractor – tren; 
pisică – șoarece;. Copiii au avut ca sarcină să găsească toate asemănările posibile dintre cele două 
obiecte ce formează o pereche de noțiuni. Vom exemplifica câteva posibile răspunsuri date de 
preșcolari, cum ar fi: La primul exercițiu din probă, răspunsuri posibile ar fi acelea că, „amândouă 
au pereți, uși, geamuri, acoperiș, deci amândouă sunt case; în amândouă sunt copii, au jucării, au 
curent electric, au căldură, în amândouă te joci, asculți muzică etc. Aceste interpretări ne conduc 
spre concluzia că preșcolarul dă dovadă atât de flexibilitate, cât și de originalitate, prin faptul că 
indică asemănări unice între cele două concepte date. În aceste interpretări este evidentă 
autoexprimarea afectivă, atitudinea creativă de a produce idei, concepte ce nu aparțin aceleiași clase 
de noțiuni. Așa cum arată I. A. Samarin, condiția care favorizează cel mai mult dinamica creativă în 
gândire este calitatea cunoștințelor asimilate de fiecare subiect, bogăția și multitudinea 
informațiilor, ca și generalizarea lor și utilizarea lor cât mai variată. 

Se știe că la preșcolari, creația ca proces mental declanșat și susținut de creativitate, se 
materializează în performanțele pe care le ating copiii în privința cunoașterii progresive a mediului 
social și în modul în care ei singuri își rezolvă situațiile (răspunsurile) apărute în propria gândire 
dintre cunoscut și necunoscut.  

 La proba a treia se cere să se citeze toate întrebuințările posibile ale unui concept dat spre 
exemplu: sapă, cuțit, haină, floare, mașină. Educatorul va pune o serie de întrebări, de genul: „Ce 
poți face cu o sapă, un cuțit, o haină? Acțiunea educativă poate fi organizată și orientată spre 
dezvoltarea aptitudinilor creative înnăscute. Iată câteva posibile răspunsuri: La întrebarea ce poți 
face cu o sapă, răspunsurile posibile pot fi, „să sapi pământul din grădină”, „să faci șanțuri pentru a 
semăna cartofi”, „să tai iarba din curte”, „să oprești apa făcând un zid de pământ în calea ei”. 
Aceste răspunsuri dau dovadă de flexibilitate verbală, deoarece oferă un număr mare de idei în ceea 
ce privește mediul înconjurător. 
  A patra probă, constă în formularea unor dorințe în legătură cu un eveniment dat. De 
exemplu la întrebarea: „Ce vrei să-ți aducă ziua ta de naștere?” răspunsurile posibile au fost, jucării, 
haine, dulciuri sau diverse. 

A cincea probă, are ca sarcină construirea grafică (prin desen) a tuturor obiectelor posibile 
ce se pot desena într-un cerc. Prin această probă,preșcolarii au dovedesc flexibilitate plastică și 
originalitate. 

Testând prin intermediul acestor probe, putem cunoaște nivelul de dezvoltare al 
componentelor creativității, în mod diferențiat și individualizat. Dar testarea repetată constituie un 
exercițiu pentru copii, deoarece probele sunt de fapt anumite „probleme de rezolvat”. Copiii, 
exersând în scopul dezvoltării uneia sau alteia dintre variabilele creativității, ne putem da seama de 
schimbările ce se produc la ei, de achizițiile pe care le-au dobândit sau nu creativitatea lor. Este 
recomandată astfel, desfășurarea activităților instructiv-educative împreună cu preșcolarii. Din acest 
motiv probele au putut îndeplini atât funcții de testare cât și de exersare (actualizarea potențialului 
creativ). 

Testele de creativitate propuse pot avea însă și dezavantaje, cum ar fi: 
- nu toți copiii reușesc să dea răspunsuri într-un timp dat; 
- nu toți se concentrează mai mult timp asupra problemelor de rezolvat; 
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- unii copii pot da răspunsuri ce indică obiecte din aceeași clasă deci nu se evidențiază 
flexibilitatea; 

- nu toți copiii au aptitudini creative de a produce idei sau concepte ce nu aparțin aceleiași 
clase de noțiuni; 

- unii copii nu dispun de informațiile necesare drept pentru care utilizarea lor variată este 
dificilă; 

- numărul copiilor care dau răspunsuri neobișnuite poate fi minimal; 
- pot exista copii care dispun de fluiditate verbală, dar nu și de flexibilitate a gândirii; 
- în cadrul aceleiași grupe pot exista copii care dau răspunsuri originale cu toate că prezintă 

potențial intelectual diferit; 
- există subiecți care prezintă o flexibilitate plastică deosebită, produsele grafice reprezentate 

de ei, aparținând unor clase diferite de obiecte, subiecții aceștia prezentând și o flexibilitate 
verbală,dar există și subiecți care prezintă flexibilitate verbală și semantică, dar nu și 
flexibilitate plastică. 
Schimbarea raportului educatoare, copil în favoarea afirmării copilului, potrivit unei 

concepții didactice moderne, crearea astfel a unei „atmosfere permisive”  stimulează dezvoltarea 
abilităților creatoare, a încercărilor originale de dezvoltare în soluții variate a problemelor. Astfel, 
conținutul probelor stabilite a determinat cunoașterea trăsăturilor de personalitate înnăscute ale 
preșcolarilor, ce urmează a fi dezvoltate prin actul instructiv-educativ. 

Ca și concluzionare, strategiile didactice interactive sunt importante în activitatea instructiv-
educativă datorită faptului că permite corectarea și prevenirea greșelilor, sunt mai puține conflicte 
datorită prevenirii lor, este stimulată creativitatea, motivația, voința, încrederea în forțele proprii, 
este încurajată cooperarea și ajutorul reciproc, colaborarea, participarea activă.  
 
 

19.  ABILITĂȚILE SOCIALE ALE PREȘCOLARILOR 
 

Prof. Radu Geanina Elena 
Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 
Educația preșcolară, datorită vârstei mici, dobândește un caracter specific, deoarece această 

perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi de mai târziu. La reuşita copilului in 
viaţă contribuie, in egală măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniţa şi şcoala. 
Comportamentul social și emoțiile preșcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă și 
potrivit temperamentului fiecărui copil. Unii preșcolari sunt veseli și se adaptează ușor, în vreme ce 
alții au tendința de a răspunde negativ în fața unor situații diverse. Aptitudinile sociale se învață 
treptat, copilul trecând de la o stare de dependență și egocentrism la creativitate, independență și 
sensibilitate. 

Competența socială se referă la manifestarea unor comportamente adecvate și acceptate din 
punct de vedere social, care au consecințe pozitive asupra persoanelor implicate și permit atingerea 
unor scopuri. Competențele sociale se referă la abilitatea copiilor de a forma relații sociale 
funcționale cu ceilalți copii și adulți din viața lor. 

Competențele preșcolarilor sunt împărțite în două tipuri sociale: 
A. Abilități interpersonale: 
 Abilități interpersonale de relaționare socială: (exemple de competențe) 
 Interacționează cu ceilalți copii prin jocuri adecvate vârstei 
 Inițiază interacțiuni cu ceilalți copii 
 Împarte obiecte / jucării 
 Oferă și cere ajutor 
 Își așteaptă rândul 
 Utilizează formule de adresare politicoase 

 Abilități interpersonale de rezolvare de probleme sociale (exemple de competențe) 
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 Rezolvă conflictele prin strategii adecvate vârstei 
B. Abilități sociale intrapersonale: (exemple de competențe) 
 Respectă regulile 
 Tolerează situațiile care provoacă frustare 
Orice comportament social este rezultatul unui proces de învățare a ceea ce este valorizat de 

către societate, de exemplu faptul ca salutăm persoane necunoscute sunt considerate modalități 
politicoase de a iniția o interacțiune.  

Abilitățile sociale sunt cele care ne permit sa ne integram în mediul în care trăim fie el 
grupul de la grădinița, școala, serviciu sau grupul de prieteni. A avea abilități sociale înseamnă a fi 
eficient în interacțiunile cu ceilalți astfel încât sa atingi scopul stabilit. Dezvoltarea abilităților 
sociale reduce factorii de risc asociați cu performantele școlare scăzute și asigură sănătatea 
emoționala a persoanei. Comportamentul social al copiilor este puternic influențat de convingerile 
părinților privind rolurile de gen. Aceste convingeri sunt reflectate de preferințele părinților chiar 
înainte ca unii copii să se nască. 

Exemplu: Unii părinți cumpăra fetelor jucării pentru teme de joaca din mediul domestic, 
ceea ce le limitează dezvoltarea prin explorarea unui set redus de activități si prin construirea unui 
set de percepții reduse asupra propriilor competente. Acești părinți, prin implicarea fetelor în 
jocuri cu jucării din mediul domestic formează și mențin stereotipul conform căruia principala 
competenta a femeii este cea de gospodina a casei. 

De asemenea, s-a observat că și sarcinile pe care le primesc copiii în casă accentuează 
diferențele de gen, dacă ele reflectă stereotipuri de gen cum ar fi „fetele fac mâncare, iar băieții 
repara lucruri”. 

Ce pot face părinții si cadrele didactice? 
- Cumpărați jucării non-specifice în mod tradițional genului și asistați copilul în explorarea 

și descoperirea lor. Fiecare tip diferit de jucărie dezvoltă o altă abilitate cognitiva oferindu-i 
copilului oportunitatea de dezvoltare optimă. 

- Implicați fetele în jocuri care dezvolta nu numai abilitățile verbale (prin jocul cu păpușile), 
ci și abilitățile cognitive și motorii, oferindu-le oportunitatea de a se simți competente în cât mai 
multe domenii de activitate. 

- Responsabilizați copiii în casa oferindu-le sarcini care contrazic stereotipurile de gen (ex. 
băieții să ajute la gătit). Acest lucru flexibilizează convingerile de gen si îmbogățește repertoriul 
comportamental al copiilor. 

De unde începem atunci când dorim să îmbunătățim abilitățile sociale ale copiilor? 
Pentru a îmbunătăți abilitățile sociale ale copiilor dumneavoastră este important ca mai întâi să 
vedeți care sunt punctele lui tari și ce comportamente pot fi dezvoltate, completând fișa: „Cum se 
comporta copilul?” 

 Își petrece timp uitându-se la ceilalți copii cum se joacă.  
 Se joaca singur cu propriile jucării. 
 Se implica în joc paralel. 
 Se implica în joc cooperativ. 
 Inițiază interacțiuni cu ceilalți copii. 
 Intră în mod adecvat în jocul celorlalți copii. 
 Își menține rolul stabilit în cadrul jocului cu ușurință până la final. 
 Rezolvă conflictele în mod pozitiv. 
 Manifestă interes pentru ceilalți copii care manifesta semne de distres. 
 Recunoaște cum se simte cealaltă persoana în timpul unui conflict. 
 Împarte lucruri cu ceilalți. 
 Împarte experiențe cu ceilalți. 
 Așteaptă la rând fără probleme. 

La preșcolari foarte bine observate sunt abilităţile de relaţionare socială, reprezentate de 
situaţiile de joc de la grupă sau de acasă în compania fraţilor sau a altor copii. Jocul are valoarea 
informativă cea mai ridicată cu privire la achiziţionarea acestui tip de abilităţi de către preşcolari, pe 
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de altă parte le oferă copiilor numeroase situaţii de învăţare şi exersare a comportamentelor sociale. 
În acelaşi timp, jocul este şi contextul în care pot să se manifeste deficitele în dezvoltarea abilităţilor 
sociale şi în care asemenea deficite pot fi observate.  

Abilităţile sociale intrapersonale se dezvoltă şi sunt modelate în context social. 
Capacitatea de adaptare a copiilor este în mare măsură influenţată de modul în care îşi pot controla 
propriul comportament. Sursa autocontrolului comportamental este reprezentată de dobândirea 
abilităţilor de reglare emoţională. 

Competenţele interpersonale sunt responsabile de modul în care copiii se comportă în 
relaţiile pe care le stabilesc cu ceilalţi copii (în special prin joc) sau cu adulţii. A doua categorie de 
competenţe (intrapersonale) reprezintă substratul care asigură dezvoltarea optimă a relaţiilor cu 
ceilalţi. În lipsa capacităţii de inhibiţie comportamentală, nu putem vorbi de capacitatea copiilor 
de a-şi aştepta rândul, la fel cum incapacitatea de a respecta regulile afectează abilitatea acestora 
de a se integra în grup. Abilităţile sociale intrapersonale sunt strâns legate de competenţele 
emoţionale. Dobândirea strategiilor de reglare emoţională favorizează capacitatea de exercitare a 
controlului asupra propriului comportament. În plus, abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi 
ale celorlalţi şi de a le exprima adecvat sunt esenţiale pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu 
ceilalţi. 

Așteptați-vă ca după stabilirea unei reguli copiii sa va testeze limitele, dorind să vadă dacă 
într-adevăr ați vorbit serios sau nu. Asta se întâmpla deoarece adulții de multe ori stabilesc copilului 
o regula după care o încalcă. 

Exemplu: Daca educatorul le spune copiilor: „Ieşim afară doar după ce am adunat 
jucăriile!”, iar după un timp copiii sunt lăsați afara fără să fi adunat jucăriile în prealabil, ei 
învață că deși li se spune un lucru, el poate fi încălcat fără a urma nici o consecință negativă; 
astfel, copiii devin confuzi și nu mai știu când trebuie să respecte regula și când nu. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Botiş, A., Mihalca, L. (2007). „Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale si sociale ale copiilor, 

fete si băieţi, cu vârsta până la 7 ani” . Buzău : Alpha MDN, 2007)  
* - “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008 
* UNICEF, coord. Mihaela Ionescu, „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani”, ed. VaneMonde 
* Ştefan A. Catrinel & Kallay Eva - “Dezvoltarea  competenţelor emoţionale şi sociale la 

preşcolari”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2007   
 

 
20.  EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI PRIN CARE S-A URMĂRIT 
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE A COPIILOR DE 

VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ 
 

Educ. Corcioveanu Mioara 
Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

 
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. 
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Iată câteva exemple de activități prin care s-a urmărit dezvoltarea abilităților sociale a 
copiilor de vârstă preșcolară: 

 SĂ NE JUCĂM “ DE- A ASCULTATUL”   
COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale 
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii 
OBIECTIVE  -  să asculte ceea ce spun ceilalţi copii 
  -  să înveţe să-i asculte pe ceilalţi fără să-i întrerupă 
  -  să - şi aştepte rândul într-o conversaţie 
DURATA: 15 - 20 minute 
PROCEDURA DE LUCRU: Aşezaţi copiii în cerc. Rugaţi 2 copii să vină în faţă. Mai întâi 

încurajaţi copiii mai sociabili să povestească. Astfel cei mai timizi vor putea urma exemplul 
colegilor. Fiecare copil va trebui să povestească pe scurt despre o activitate, o jucărie sau orice altă 
preferinţă (“ Care este animalul tău preferat? ”, “ Cu ce îţi place să te joci?”) .Încurajaţi fiecare copil 
să povestească despre preferinţele sale. Apoi cereţi copilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a 
spus celălalt. Schimbaţi rolurile: cel care a vorbit va asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va 
vorbi. Asiguraţi-vă de faptul că toţi copiii au participat la această activitate. 

OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă: 
 - exersează comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie 
 - învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni vârstei 
 - copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune reciprocitate 
Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta! 
Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi! 
 
 “NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”   
COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale 
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 
DURATA: 10 - 15 minute 
MATERIALE: imagini decupate din reviste, lipici , carton 
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! 
 
 “ SCHIMBĂ LOCUL ! ”  
COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale 
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii  
DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii stau în semicerc pe scăunele. Copilul care nu are 

scaun merge la un coleg, îi spune numele,dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a ghicit 
numele. Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta! 
Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi! 
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STRATEGII DE DEZVOLTARE A   COMPETENŢELOR SOCIO - EMOŢIONALE ÎN 
RELAŢIA EDUCATOR – COPIL 

Obţineţi informaţii despre activităţile preferate şi preocupările copilului . Ascultaţi ceea ce 
spun copiii şi încurajaţii să vorbească despre ei înşişi .Transmiteţi mesaje verbale şi non – verbale 
consistente. Participaţi la jocurile copiilor .Oferiţi copiilor libertatea de a alege jocurile şi descrieţi 
acţiunile lor. Organizaţi diferite sectoare de joc şi puneţi copiilor la dispoziţie cât mai multe jucării. 
Implicaţi părinţii în educaţia copiilor: 
         - stabiliţi şedinţe sau întâlniri individuale 
         - utilizaţi carneţele sau telefonul pentru a informa părinţii 
         - organizaţi activităţi în care să fie implicaţi şi părinţii  

Stabiliţi o relaţie de parteneriat cu părinţii  
         - discutaţi deschis probleme de comportament împreună cu părinţii 
         - criticaţi comportamentul copilului si nu copilul 
         - Încercaţi să obţineţi părerea părintelui în legătură cu problema 
         - orientaţi-vă pe identificarea unor soluţii 
         - monitorizaţi împreună cu părintele progresele copilului. 

“Copiii  acestei  lumi  sunt  inocenți, vulnerabili  și  dependenți. Ei  sunt  de  asemenea  
curioși, activi, plini  de  speranță. Viața  lor  ar  trebui  să  fie  una de  bucurie   și  pace, de  joc  
învățare  și  creștere. Viitorul  lor  ar  trebui  modelat  în  armonie  și  cooperare. Ei  ar trebui  să  se  
formeze  prin  lărgirea  orizonturilor  și  dobândirea  de  experiență.” (Conform  declarației  adoptată  
la  Summitul  Mondial  pentru  Copii) 

 
BIBLIOGRAFIE  
* Ştefan A. Catrinel & Kallay Eva - “Dezvoltarea  competenţelor emoţionale şi sociale la 

preşcolari”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2007 
* Vernon, A. - “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi  

comportamentală”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2006 
* Waters, V. - ” Poveşti raţionale pentru copii”, Editura ASCR, Cluj Napoca,  2003 

 
21.  STILURI  ŞI METODE DIDACTICE MODERNE  
UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ACTUAL 

 
Prof. înv. preșc. Andronache Mihaela/ 

Strat Mioara 
 Grădinița cu P.P.nr.8 Bârlad 

 
Dezideratele de modernizare şi perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţia 

sporirii caracterului activ-participativ al metodei de învăţare, pe aplicarea unor metode cu un 
pronunţat caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-l implice pe 
copil direct în procesul de învăţare, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea 
gândirii, reuşind să aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului său potenţial. 

Metodele constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, este calea eficientă de 
organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar 
eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Plecând de la o literatură în domeniu (Palmade, Cerghit, Mucchielli) metodele didactice sunt 
împărţite din punct de vedere istoric în: 
• metode tradiţionale/clasice: expunerea, conversaţia, exerciţiul,demonstraţia, observaţia; 
• metode moderne: algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, instruirea programată, 
studiul de caz, metode de simulare, proiectul/tema de cercetare. 
  Însă nu tot ce este „vechi” este neapărat şi demodat, după cum nu tot ceea ce este „nou” este 
şi modern. 
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  Dintre aceste moderne metode didactice fac parte cele ce duc la creşterea gradului de 
participare – implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv motrice şi practico-aplicative a 
acestora. 
  Definitoriu pentru folosirea metodelor activ-participative este caracterul lor stimulativ, din 
punct de vedere fizic şi psihic, precum şi posibilitatea alternării activităţilor individuale şi de grup, 
în scopul atingerii „optimu-ului” motivaţional şi acţional la nivelul copiilor care se văd angajaţi şi 
trebuie să îşi asume noi roluri şi responsabilităţi în propria formare.  
  Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel 
care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării, să asigure 
transformarea lui în subiect al propriei formări; aceste metode se caracterizează printr-o permanentă 
deschidere la înnoire, la inovaţie. Tendinţele principale ale înnoirii şi modernizării metodologiei de 
instruire ar fi:  
  valorificarea deplină a metodelor în vederea activizării preşcolarilor, a participării lor 
efective la dobândirea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor;  
  accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea de 
predare-învăţare;  
  aplicarea cu prioritate a metodelor activ-participative centrate pe copil.  

Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele clasice 
de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei. Metodologia modernă operează 
schimbări care ţin de pondere, dar mai ales de valorizare, de sporirea potenţialului formativ al 
metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi activ-participativ. 
Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe însuşirea 
experienţei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi formarea de 
cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu mai înseamnă a-l determina pe preşcolar să-
şi înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să ia parte la procesul de 
producere a noilor cunoştinţe.                   

Astfel, sunt preferate  metodele moderne euristice de predare-învăţare, deoarece acestea pun 
accentul pe următoarele capacităţi (I. Albulescu, 2000, p.99): 
-  capacitatea de pune întrebări şi de a construi răspunsuri; 
- cultivarea unor deprinderi, priceperi şi calităţi intelectuale; 
- dezvoltarea gândirii critice şi creativităţii; 
- aplicarea unor concepte sau algoritmi de calcul în proiecte sau lucrări, în contexte diferite; 
- formarea de opinii, mentalităţi sau comportamente dezirabile.  
Cheia unei astfel de abordări a demersului didactic îl reprezintă plasarea preşcolarului în postura de 
agent al descoperirii de soluţii, al instrucţiei şi educaţiei. Schimbarea de comportament sau de 
mentalitate nu poate fi atinsă decât în mică măsură dacă preşcolarul ascultă sau reproduce mecanic 
nişte cunoştinţe care oricum nu sunt înţelese sau acceptate ca utile. Desigur nu în orice context, 
pentru orice unitate de învăţare metodele tradiţional expozitive pot fi eliminate. Dimpotrivă există 
obiective operaţionale care nu pot fi atinse prin încercările copiilor de descoperire. Există 
conţinuturi prea vaste, care nu pot fi descoperite de preşcolari prin activităţi de investigare proprie. 
1. Algoritmizarea - metodă care se bazează pe folosirea algoritmilor în actul predării cu 
scopul de a familiariza ii cu o serie de scheme procedurale (modele de acţiune), logice sau de 
calcul, care îi vor ajuta să rezolve o serie largă de sarcini de instruire. Ea constă în formarea unor 
deprinderi de gândire şi acţiune, de rezolvare de probleme sau luare de decizii generale şi stabile, 
care vor permite elevilor rezolvarea unor sarcini din ce în ce mai complexe.  

Algoritmii reprezintă un număr de indicaţii care prescriu succesiunea de operaţii care trebuie 
parcurse pentru obţinerea unui rezultat.  

Ei pot fi grupaţi în mai multe categorii:  
- de rezolvare – care reprezintă reguli de rezolvare a unor exerciţii sau probleme;  
- de sistematizare a materiei – care reprezintă reguli de ordonare logică a materiei şi care 
permit analiza şi sinteza cunoştinţelor;  
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- de consolidare a cunoştinţelor – care permit perfecţionarea unor deprinderi intelectuale sau 
de calcul;  
- de identificare – care permit sesizarea unei clase de probleme şi realizarea unei clasificări 
sau sinteze;  
-      de creaţie – care reprezintă tehnici de gândire divergentă productivă;  
2.     Problematizarea – are în vedere crearea unei situaţii problemă (situaţie conflictuală, 
contradictorie, ce rezultă din punerea faţă în faţă a două realităţi incompatibile între ele) cu scopul 
de a  pune preşcolarii în situaţia de a alege soluţii pentru rezolvarea ei.  
Problema didactică se caracterizează prin: reprezintă pentru copiii o dificultate cognitivă care 
necesită efort de gândire pentru a fi depăşită; trezeşte interesul, mobilizează la efort, declanşează 
dorinţa de a cunoaşte;  
golul din cunoştinţele copiilor va fi umplut prin rezolvarea ei; efortul lor va viza depăşirea zonei de 
necunoscut prin descoperirea de cunoştinţe şi procedee de acţiune; soluţionarea problemei se 
bazează pe cunoştinţe şi deprinderi dobândite anterior.  
3. Brainstorming-ul - având semnificaţia de furtună în creier, efervescenţă, aflux de idei, stare 
intensă de creativitate, asalt de idei, una din cele mai răspândite metode de stimulare a creativităţii. 
Preşcolarii sunt provocaţi să participe activ la producerea de idei, se dezvoltă capacitatea de 
rezolvare a unei probleme prin căutarea de soluţii cât mai originale, se dezvoltă atitudinea creativă 
şi este favorizată exprimarea personalităţii, este stimulată participarea tuturor elevilor la activitatea 
de producere a ideilor, chiar şi a celor mai timizi, este stimulată căutarea soluţiei optime prin 
alegerea din mai multe variante posibile.  
4. Instruirea programată asistată de calculator – asigură o învăţare activă, o informare operativă 
asupra rezultatelor învăţării, utilizându-se în sarcini de rezolvare a problemelor matematice, jocul 
matematic, jocuri didactice de educarea limbajului, jocuri de perspicacitate, de atentie sau jocuri de 
reconstituire. 
5. Studiul de caz – confruntarea directă a grupului de copii cu o situaţie reală, autentică, luată 
drept exemplu pentru un set de situaţii şi evenimente problematice. Sunt frecvente manifestările 
comportamentale neconforme cu regulile şi normele etice, abaterile de la regulile grupei care 
constituie subiecte ce pot fi analizate, iar comportamentele negative se pot îndrepta prin utilizarea 
acestei metode („Prietenul la nevoie se cunoaşte”, „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face !”). 
Metode de simulare (bazate pe acţiunea fictivă) – presupune implicarea cât mai directă a 
participanţilor în situaţii şi circumstanţe simulate ce poate lua forme foarte variate, începând cu 
jocurile de simulare, învăţarea prin dramatizare, învăţarea pe simulatoare, până se ajunge la 
asumarea şi exersarea unor roluri reale, nesimulate. 
6. Proiectul/tema de cercetare – utilizată în diferite forme şi integrată în diverse activităţi 
instructiv-educative: efectuarea de investigaţii în mediul înconjurător, proiectarea şi confecţionarea 
unor modele materiale în procesul instructiv-educativ, participarea copiilor la elaborarea unor 
proiecte de amplasare a unor diferite obiective, elaborarea unei lucrări bazate pe cercetarea şi 
activitatea practică desfăşurată cu copiii pe o perioadă mai îndelungată şi finalizată într-un produs 
util. 
  Orice strategie este concomitent tehnică şi artă educaţională. Privită în acest fel, ea devine 
componentă a "stilului de predare" propriu fiecărui educator. Deducem din toate acestea că 
strategiile didactice ocupă un loc central în cadrul tehnologiei didactice, alegerea şi folosirea lor 
depinzând în mod hotărâtor de pregătirea şi personalitatea profesorului. 
  Funcţiile de predare exercitate de educator se realizează şi se exprimă prin comportamente 
de predare specifice şi stiluri de predare.  
  Stilul de activitate didactică desemnează felul în care educatorul  organizează şi conduce 
procesul de învăţământ presupunând anumite abilităţi, îndemânări sau priceperi din partea acestuia. 
Stilul didactic are un caracter personal fiind oarecum unic pentru fiecare cadru didactic. El devine o 
constanta suis - generis a personalităţii lui, reflectă concepţiile şi atitudinile pedagogice ale acestuia, 
competenţa şi capacitatea lui profesională. Stilul este o formă de exprimare a originalităţii cadrului 
didactic şi o sursă generatoare de noi practici didactice. 
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  Cadrele didactice eficiente şi-au elaborat întotdeauna propriile lor stiluri de predare. 
Diferitele stiluri se pot constitui în funcţie de câteva dominante sau aspecte constante care pot să 
caracterizeze conduita cadrului didactic ca de exemplu: 
- deschidere spre inovaţie - înclinaţie spre rutină; 
- centrare pe angajarea copilului - substituirea învăţării cu predarea;  
- centrare pe conţinut - preocupare pentru dezvoltarea copilului; 
- apropiat (afectiv - distant faţă de copii); 
- permisiv-autoritar (în relaţiile cu preşcolarii); 
- nivel înalt de exigenţă - exigenţă scăzută; 
- prescripţie (dirijare riguroasă)- independenţă. 
 Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, 
având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să confere predării 
flexibilitate şi mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ; unele cadre didactice 
dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentul lor didactic, aceştia sunt receptivi la 
ideile şi experienţele noi, manifesta îndrăzneala, mai multă independentă în gândire şi acţiunea 
didactică cu capacitatea de a-şi asuma riscuri şi sunt dispuşi să încerce noi practici, noi procedee. 
Printre metodele moderne de stimulare a creativităţii adoptate de acestea sunt: 
Explozia stelară – este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, 
similară brainstorming-ului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, 
asemeni exploziei stelare; 
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; 
Mozaicul – metodă complexă ce oferă un potenţial uriaş pentru dezvoltarea sentimentului de 
responsabilitate; 
Ciorchinele – ca şi brainstorming-ul, stimulează realizarea unor asociaţii noi şi permite cunoaşterea 
propriului mod de a înţelege o anumită temă; 
Cubul – metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai 
multe perspective. Se oferă astfel posibilitatea de a se dezvolta competenţele necesare unor abordări 
complexe; 
Sinectica – o metoda bine structurata pentru antrenarea indivizilor sau a grupărilor in vederea unei 
rezolvări creatoare a problemelor; 
Rezolvarea creativă de probleme (problem solving) – nu este numai o tehnică, ea este totodată un 
mod de gândire bazat pe dimensiunea general-umană a dezvoltării de moduri specifice de 
interacţiune cu realitatea cotidiană; îi este caracteristic apropierea de o concepţie pozitivă şi utilă 
asupra realităţii. 

Stilul "axat pe grup" pune accentul pe activitatea copiilor, pe participarea lor la descoperirea 
cel puţin a unei parţi din cunoştinţele ce urmează a fi învăţate. Dialogul devine indispensabil, ca 
modalitate fundamentală de lucru, nu numai între educator şi copii, ci şi în interiorul grupului între 
membrii săi. 

Stilul de tip algoritmizat constă în asigurarea unei succesiuni rigide de operaţii între 
activitatea de predare şi cea de învăţare. între programare externă ce ţine de predare, şi cea internă 
ce ţine de învăţare se stabilesc relaţii univoce strict deterministe. Condiţia fundamentală pentru 
proiectarea şi realizarea unor asemenea relaţii este cunoaşterea cât mai exactă a structurii 
componentelor psihice ce urmează a fi formate. Metodele şi procedeele ce caracterizează această 
strategie didactică sunt: algoritmizarea, instruirea programată şi exerciţiul. 

Utilizarea metodelor moderne nu trebuie făcută în lipsa unor combinări şi armonizări cu 
metodele aşa-numite tradiţionale deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. 
  Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liniile de forţă pe care un observator 
atent le poate surprinde se pot caracteriza în două tendinţe: 
 centrarea pe „copil”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp, partenerul nostru 
în propria formare; 
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 folosirea unor metode şi stiluri  moderne care să acopere cât mai bine întreaga sferă de interes a 
persoanei educate, persoană care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori. 
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22.  CENTENARUL MARII UNIRI 
 

Prof. Colţan Ana-Lia 
Prof. Dincă Luminiţa 

Grădiniţa P. P. RIKI-PRIKI Reşiţa 
 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte deschiderea unei palete largi 
de evenimente culturale desfăşurate în grădiniţa noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează 
bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale 
fraţilor din Basarabia (27 martie/ 9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).  

Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război 
mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 
principiului naţionalităţilor în Europa.  

La 1 Decembrie 2018, vom fi părtaşii unei sărbători majore - Centenarul Marii Uniri. Copiii 
trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire!  

Călăuziţi de aceste fapte, am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni 
şi a călăuzi spirite, de a deschide inimi, de a insufla respectul faţă de valorile naţionale. Cel mai 
mare si mai fericit moment din istoria noastră, 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.  

Pregătită de unirea făcută de Mihai Viteazul la 1600, de ,,Unirea mică” din 1859 şi de lupta 
eroică din anii 1916-1918, ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a împlinit 
visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară, cu hotare 
minunat de rotunde şi întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română. 

 “Te-am dărâmat, hotar de odinioară  
Brâu împletit de lacrimi şi de sânge  
Veriga ta de foc nu mă mai strânge  
Şi lanţul tău a încetat să doară”.  
Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei, ca şi pentru români, 

viitorul însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace”. 
 Desăvârşirea unirii naţionale a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai 
bogate. România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci şi sute de mii de viteji, să nu-i 
uităm şi să-i slăvim din toata inima noastră.  
 Ne propunem să-i determinăm pe copii să înţeleagă semnificaţia acestei zile importante, prin 
activităţi interesante, ample, prin schimburi de experienţe cu alte şcoli şi grădiniţe  din oraş, să 
trezim copiilor sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere valori 
morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate.  
 În anul Centenarului Marii Uniri, Grădiniţa cu Program Prelungit Riki-Priki din Reşiţa  şi-a 
propus să marcheze acest eveniment printr-o suită de activităţi, prin care preşcolarii devin părtaşi la 
istoria naţională a României, ei fiind purtători ai valorilor şi tradiţiilor româneşti. 
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 Manifestările artistice au adus culoare şi implicare în trăirea evenimentului, astfel că 
preşcolarii dibaci, îndrumaţi de doamnele educatoare au realizat în cadrul unor ateliere de creaţie 
siluete cu costume populare româneşti, steaguri tricolore, au imprimat cu acuarele pe tricouri 
mânuţe tricolore (roşii, galbene şi albastre), au confecţionat inimioare, au pictat baloane în culorile 
drapelului naţional sau chiar au plantat flori, toate acestea fiind într-un număr sugestiv şi anume… 
100. 
 La activităţile de educaţie muzicală copiii vor audia ,,Deşteaptă-te, române!”-  Imnul 
Naţional. 
 În 25 octombrie de Ziua Armatei s-a desfăşurat activitatea ,,Să ne cinstim eroii!” –prin 
depunere de flori la monumentul eroilor. 
 Proiectul se va încheia cu o paradă de costume populare Drag mi-e portul românesc, 
activitate care se va desfăşura pe scena teatrului din oraş, fiind invitaţi părinţii, dar şi membrii ai 
comunităţii locale. 
 Peste 200 de preşcolari din cadrul grădiniţei noastre  sărbătoresc anul Centenarului prin 
activităţi artistice care le pun la încercare dibăcia şi imaginaţia. De la pictură cu acuarele, până la 
plantat flori, cei mici dau dovadă de ingeniozitate şi creativitate. 
  “Am considerat că şi noi, cei mai mici dintre români ştim să ne exprimăm în felul nostru 
recunoştinţa, respectul şi preţuirea faţă de eroii neamului şi de aceea am organizat cu mare 
plăcere aceste activităţi care ne-au dat şansa să demonstrăm încă o dată că suntem vrednici urmaşi 
ai celor care au înfăptuit Marea Unire în urmă cu un secol”, a transmis directorul unităţii. 
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23.  METODE ACTIVE ȘI INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR – ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE 

 
                                                                                        Prof. înv. preșcolar: COJOCARU ELENA 
                                                                                       G.P.N. “Licurici”,  Ovidiu, jud. Constanța 

 
„Calitatea nu este niciodată un accident: ea este  

întotdeauna rezultatul efortului inteligent.”(John Ruskin)  
 
 Problema eficientizării procesului instructiv-educativ presupune, pe de o parte, 
perfecționarea metodelor tradiționale și, pe de altă parte, introducerea unor metode, procedee și 
tehnici educative noi care să răspundă nevoilor actuale. Învățământul românesc se confruntă cu 
provocări din ce în ce mai complexe care necesită un nou mod de gândire și o noua modalitate de a 
învăța. Toate aceste mutații apărute în metodologia activităților instructiv-educative determină 
schimbări de prim ordin în ceea ce privește rolul și funcțiile educatorului. În principal, are loc o 
modificare a poziției educatorului în raport cu obiectul și subiectul educației, în sensul structurării 
unei noi funcții, acela de îndrumător, de animator, de descoperitor și de stimulator al efortului 
propriu al copiilor.  
 Programa revizuită pentru învățământul din ciclul preprimar evidențiază relația biunivocă 
conținut-metodă și pune un accent deosebit pe rolul educatoarei în procesul de activare a funcțiilor 
mintale, constructive și creative ale copiilor, pe realizarea unei dialectici pedagogice în care copiii și 
educatoarea se află într-o interacțiune și acomodare reciprocă, subtilă și continuă. De asemenea, 
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programa actuală insistă pe atingerea finalităților la ieșirea din sistem, lăsând la latitudinea 
educatoarei conținuturile, metodele și formele de organizare. 
 Conceptul de învățare prin cooperare este o metodă care implică procedee de colaborare și 
activitate comună în rezolvarea unor sarcini de instruire. Copiii lucrează împreună, uneori în 
perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una și aceeași problemă, pentru a explora o temă 
nouă sau a crea idei noi sau a realiza veritabile inovații. Învățarea prin cooperare este organizată în 
funcţie de obiective  
operaţionale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate şi care vizează 
dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a interacţiunilor, competenţelor şi 
comportamentelor sociale ale copiilor. (Bocoş M., 2009). Cei care au formulat şi promovat această 
metodă de învăţare sunt Kurt Lewin, Morton Deutsch şi fraţii David şi Roger Johnson.  
 O paletă bogată de activități oferă copiilor o învățare activă, un plus de lejeritate și mai 
multă coerență procesului de predare, punând accent deosebit pe joc. După cum arată J. Richardson, 
caracteristicile generale ale activităților bazate pe învățarea prin cooperare sunt interdependența 
pozitivă, răspunderea individuală, caracterul eterogen al membrilor și a grupurilor, dezvoltarea 
deprinderilor sociale, a gândirii critice și a abilităților de comunicare, precum și rolul de observator 
al educatoarei. Astfel, din această perspectivă, grădinița nu reprezintă doar o instituţie unde copiii 
vin să primească informaţii, ci un loc unde învață o mare diversitate de copiii care participă la 
activități și sunt tratați ca fiind la fel de importanți. Preșcolarii se ajută unii pe ceilalți, îți 
împărtășesc  ideile și sunt motivați să acționeze conform cerințelor educatoarei. Ei au posibilitatea 
de a explora și cunoaște domenii noi, de a acumula cunoștințe în mod independent, dezvoltându-și 
competențe precum creativitatea, spiritul de inițiativă, capacitatea de a comunica și de a lucra în 
echipă.  
 Un mijloc de creare a unui mediu propice emulației de idei este transformarea sălii de grupă 
într-un centru de stimulare intelectuală a gândirii și învățării, unde informația să devină catalizatorul 
gândirii, mai degrabă decât finalitatea acesteia. Spațiul fizic al sălii de grupă este locul unde copiii, 
încurajați de educatoare, conlucrează, în perechi, în grup sau individual, în funcție de activități și 
nivelul grupei. Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre sau arii 
de stimulare, care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învățare și a materialelor. Varietatea 
acestora încurajează copiii să se manifeste, să observe, să gândească, să-ți exprime ideile, să 
interpreteze date, să facă predicții. Procesul educațional devine creativ, interdisciplinar, complex, 
stimulează copiii în vederea asimilării conținuturilor.  
 Printre elementele de bază ale învățării prin cooperare se numără interdependența pozitivă, 
interacțiunea directă, răspunderea individuală, deprinderi interpresonale și procesarea în grup. 
Copiii realizează că au nevoie unii de alții pentru a duce la bun sfârșit sarcina. Educatoarea poate 
structura această interdependență pozitivă, stabilind scopuri, distribuind roluri,recompense, resurse 
comune. Copiii explică celorlalți ceea ce știu, se învață unii pe alții iar educatoarea formează 
grupurile astfel încât preșcolarii să stea unii lângă ceilalți. Se evaluează frecvent performanța 
fiecărui copil și rezultatul i se comunică atât lui, cât și grupului. Educatoarea poate scoate în 
evidență răspunderea individuală, uneori aplicând scurte testări unora dintre copii, selectați într-o 
anumită ordine (de exemplu, din doi în doi) sau desemnați aleatoriu. Grupurile nu pot exista și nici 
funcționa eficient dacă preșcolarii nu au și nu folosesc anumite deprinderi sociale absolut necesare. 
Aceste deprinderi includ luarea deciziilor, clădirea încrederii, comunicarea, managementul 
conflictelor.  
 Cele mai des întâlnite strategii ale învăţării prin cooperare în activitatea didactică din 
grădiniţă sunt: „Ciorchinele” , „Turul galeriei”, „Predicțiile în perechi”, „Caruselul”, „Mozaicul”, 
„Gândiți-lucrați în perechi-comunicați”, „Cercul lui Robin”, „Rezumați-lucrați în perechi-
comunicați”, „Cerc interior – cerc exterior”, „Amestecă, îngheaţă, formează perechi”, „Formulați-
comunicați-ascultați-creați”, „Posterul”, „Să dezlegăm misterul”. 
 Strategia „Predicțiile în perechi” poate fi folosită la activitatea de educarea limbajului. De 
exemplu, se pot citi fragmente din “Ciuboțelele Ogarului”, de Călin Gruia. Așezăm preșcolarii în 
perechi. Copiii primesc cuvinte-cheie care se referă la personaje, la locul unde se petrece acțiunea și 
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la acțiunea propriu-zisă. După ce aud cuvintele, copiii vor discuta, în perechi și vor încerca să-și 
imagineze împreună despre ce va fi vorba în povestirea ce urmează a fi citită. După ce au discutat 
timp de cinci minute, ei își vor prezenta predicțiile. Pentru copii, este mai ușor să facă predicții pe 
parcursul desfășurării narațiunii, deci vom începe să aplicăm strategia cu această situație.  
 În cazul strategiei „Gândiți-lucrați în perechi-comunicați”, spunem copiilor că va urma o 
activitate în care li se va cere să discute și să rezolve o anumită problemă. Aceasta trebuie să fie 
ceva interesant, care să le stârnească curiozitatea. De exemplu, „De ce își cântă cucul numele? ”, 
sau „Să vorbim despre cosmos…, despre dinozauri,…., despre vulcani etc.” 

Strategia „Amestecă– Îngheaţă– Formează perechi” poate fi folosită atât pentru grupuri 
aleatorii, cât  şi pentru grupuri selectate şi presupune trei etape. Pentru început, copiii se mişcă liber 
prin sala de grupă. Când educatoarea spune „Îngheaţă!”, copiii se opresc. La comanda, formează 
perechi. Mai precis, preşcolarii se întorc spre persoana cea mai apropiată, se prind de mâini şi 
discută despre tema primită. Pentru a da un alt exemplu, acest joc poate fi folosit cu succes și în 
activitatea matematică „Gruparea unei mulţimi cu cifra care îi indică numărul de elemente”. 
Jumătate din numărul de copii primesc jetoane cu cifre, iar cealaltă jumătate primesc jetoane cu 
mulţimi. Copiii se mişcă liber prin sala de grupă, la comanda „Îngheaţă!” se opresc, iar când 
educatoarea spune „Formează perechi ! ”, copilul care are jetonul cu cifra corespunzătoare 
numărului de elemente ale mulţimii formează pereche cu copilul care are jetonul cu mulţimea 
corespunzătoare. 
 Strategia „Mozaicul” presupune formarea de grupuri a câte patru sau șase copii. Fiecare 
membru al grupului descoperă materialul atribuit, după care, preșcolari din diferite grupuri, care 
trebuie să studieze aceleaşi sarcini, se întâlnesc în grupurile de experţi pentru a discuta materialul 
lor. Aceste grupuri de experţi decid ce este important şi cum să înveţe. După aplicare, membrii 
grupului de experţi se întorc în grupurile lor şi fiecare învaţă grupul ceea ce a învăţat el în grupul 
său de experţi. Toţi copiii sunt evaluaţi din toate aspectele subiectului (din conţinutul întregului 
material). Prin toate acestea se culeg diferite informaţii, se învaţă un material nou, se dezvoltă 
responsabilităţile individuale, interdependenţa, ascultarea activă, echilibrarea situaţiei. O activitate 
practică ce poate fi realizata este macheta „Pădurea toamna”. 
 „Ciorchinele” este o tehnică care exersează gândire liberă a copiilor asupra unei teme, 
realizând conexiuni între cunoştinţele asimilate. Copiii împărţiţi pe grupe primesc jetoane cu 
animale domestice hrană, adăpost, foloase. Ei trebuie să identifice şi să lipească ilustraţiile specifice 
fiecărui animal domestic, apoi să prezinte şi să argumenteze alegerile făcute. 
 Strategia „Posterul” presupune găsirea prin cooperare a elementelor caracteristice unei teme 
date. 
De exemplu, preşcolarii împărţiţi în patru grupe a câte patru-cinci copii trebuie să realizeze câte un 
poster care să aibă la bază întrebarea: „ Cum protejăm planeta noastră”. Copiii pot desena imagini 
sugestive, ori pot lipi ilustraţii adecvate. La final, ei îşi prezintă rezultatul muncii lor, mai precis 
posterul, şi formulează nişte enunţuri care sunt în concordanţă cu tema dată.  
 O strategie ce dezvoltă gândirea critică şi creativă a copiilor se numește „Să dezlegăm 
misterul”.Copiii împărţiţi în grupuri cu acelaşi număr de membrii trebuie să găsească răspunsul la 
problemele formulate de către educatoare. Educatoarea împarte nişte plicuri în care se găsesc 
imagini cu diferite acţiuni. Copiii trebuie să aşeze ilustraţiile în ordine cronologică, apoi să creeze o 
poveste având ca suport vizual ilustraţiile primite. 
 Încurajând discuțiile scurte între preșcolari, concentrate pe o sarcină, prin urmare pe un scop, 
aceste tehnici de învățare îi obișnuiesc pe copii cu relația de colaborare. Pe măsură ce copiii ajung 
să lucreze în echipe pentru a rezolva sarcini mai complexe, aceste structuri pot fi folosite pentru a 
facilita interacțiunea în cadrul grupului. Toate aceste structuri pot fi incluse în predare destul de 
ușor și de repede. Ele pot fi aplicate structurat pe arii curriculare și pe teme și oferă copiilor ocazia 
de a lucra în colaborare în toate etapele cadrului de gândire critică. Metodologia didactică este una 
dintre componentele esențiale ale curriculumului preșcolar, care asigură atingerea obiectivelor 
informative și formative ale învățământului.  
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Structură: Grădinița cu  P. N.  nr. 13 Vaslui 
 

Trainingul de formare a abilităților de gândire laterală urmează un proces complet in patru 
pași: formularea subiectului, generarea ideilor, strângerea ideilor și evaluarea în vederea 
implementării. Ce avem nevoie cel mai mult in relația cu copiii noștri se regăsește in etapa de 
generare a ideilor. Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie, nu ca un șir de operaţii 
șablon, de rutină. Educatoarea trebuie să dispună de capacitatea de înţelegere a copiilor, să trăiască 
împreună sentimente puternice, să creeze situaţii care să îmbogăţească mintea copilului cu anumite 
reprezentării, să-și transforme ocupaţia într-o frumoasă minune. Stimularea potenţialului creativ al 
preșcolarilor impune utilizarea unor strategii neprescrise care pun accentul pe antrenarea autentică 
si plenară a preșcolarului. Strategiile creative au efecte deosebite în planul capacităţii de reflecţie, a 
capacităţii anticipative, evaluative precum si în planul structurilor motivaţionale complexe. Iată 
câteva tehnici și metode de antrenare a gândirii laterale la preșcolari: 
• Gândirea magică –”ce frumos ar fi dacă…” / ”cum ar fi dacă ar fi posibil să…”- dă copiilor 

posibilitatea să-și dea frâu liber, descoperind soluții inedite (ex.: copil care nu voia să rămână la 
grădiniță și nu se despărțea de mama, educatoarea spune ”Ce-ar fi să fac o magie, mama să se 
facă mica și să rămână la grădiniță?; copilul spune: ”eu îl fac și pe tati mic, să stea cu mami la 
grădi, iar eu merg la serviciu!”) 

• Metoda ”Pălăriile gânditoare”- pălăria verde e cea care dă variante, și aici pot apărea soluții 
inedite (ex.:- povestea ”Scufița Roșie”- dacă Scufița dorea să ducă flori bunicii, putea să-i ceară 
mamei să cumpere un buchet de flori, dacă dorea să culeagă flori, trebuia să o roage pe mama să 
o însoțească, chiar lupul ar fi putut să  o ajute să culeagă flori, vânătorul putea să-l tranchilizeze 
pe lup, ca să nu-l omoare, etc.). 

• Tehnica ”de ce?”- (de ce tablele sunt negre?/pentru că se află acolo ca să scriem sau să 
desenăm/ de ce?/pentru ca toți copiii să vadă/de ce creta este albă?ca să scriem p tablă/de ce nu 
folosim creta neagră?, etc.) 

• Figuri geometrice – se dă figura și se cere felierea acesteia în patru bucăți egale, în mai multe 
variante (ex, - un pătrat:se împarte în 4 pătrate mici, în 4 dreptunghiuri egale, în diagonală 
- 4 triunghiuri, etc.); 

• Metoda APO (alternative, posibilități, opțiuni) – explorăm și găsim diverse soluții, 
alternative de rezolvare a problemelor, învățând că există ”n” rezolvări (ex. la pauza de gustare, 
un copil nu-și găsește ghiozdanul;un grup analizează ce s-a putut întâmpla: ghiozdanul a fost 
uitat acasă, a rămas seara la bunici, nu a fost luat din mașină, un copil de la altă grupă l-a luat 
din greșeală, etc., alt grup caută soluții: întrebăm la grupa vecină dacă l-a luat cineva, ne uităm 
mai bine prin tot vestiarul, sunăm părinții,copiii care doresc, cedează din gustarea lor, apelează 
la educatoare să cumpere ceva pentru copil, etc.) 
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• Metoda PMI (plus:”+”, minus ”-”, interesant:”?”)- încurajează examinarea și investigarea 
tuturor laturilor unei probleme, cu aspecte pozitive și negative, stimulând interesul pentru 
întrebări și comentarii (ex.: mergem la plimbare pe ploaie - pozitiv: îmi place să calc prin 
băltoace, vedem cum curge apa din burlan sau pe stradă, observăm dacă oamenii se distrează 
sau nu, negativ: ne udăm, mai ales la picioare, mașinile care trec ne stropesc cu apă murdară, 
dacă purtăm umbrelă nu prea vedem pe unde mergem;interesant:cum se adăpostesc 
vrăbiuțele,cu pelerina e mai ușor decât cu umbrela,dacă ai cizme de cauciuc ,nu te mai uzi, mai 
toți oamenii nu sunt veseli când merg prin ploaie, dar putem vedea melci, vârtej de apă la canal, 
hârtii și bețișoare plutind); 

•  Metoda ”CTF” (consideră toți factorii) – presupune luarea în considerare a tuturor factorilor 
care ar trebui cercetați într-o anumită situație (ex.:Radu locuiește la bloc, dar își dorește să aibă 
un pui de câine lup; aspecte care trebuie luate în considerare: la bloc trebuie reguli foarte stricte 
pentru câine-unde e locul lui, unde are voie să doarmă, să mănânce,ușile nu trebuie lăsate 
deschise, zilnic trebuie scos la plimbare, să aibă ore de mese, dar și:pe măsură ce crește,se face 
tot mai mare, mănâncă tot mai mult, indiferent de vreme trebuie scos afară, etc., poate ar fi mai 
potrivit o rasă de dimensiuni reduse, ori, după ce crește prea mult să fie dus la bunici, etc.); 

• Metoda LCP (lista cu priorități) – este un scenariu de judecată, care arată că unele lucruri sunt 
mai importante decât altele, unele motivații sunt mai importante decât altele, deci prioritizăm 
conform propriilor valori (ex.: alegerea unei cărți de povești - poate fi cu imagini și text, numai 
cu text, cu imagini color și alături de colorat - dacă copilul e mai mic, putem lua cartea cu 
imagini și text, părintele citește, copilul urmărește imaginile; pentru un copil mai mare, cartea 
cu imagini colorate și de colorat poate fi mai potrivită, acesta povestind după imagini, apoi 
colorând); 

• Metoda EAP (examinarea ambelor părți) - este o abilitate care încurajează oamenii să se uite 
la ambele laturi ale unei probleme, cu neutralitate și obiectivitate (ex.:dulciurile ar trebui 
interzise copiilor - e bine: dulciurile nu sunt bune pentru sănătate-diabet, carii, obezitate, etc.; e 
rău:mulți oameni vor rămâne fără loc de muncă - cultivatorii de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr, 
cei din fabricile de zahăr, de dulciuri, sucuri, transportatori, industria farmaceutică,ba ar 
dispărea unele plante, etc.); 

• Metoda C&U ( consecințe și urmări)- analizează anticipativ ce se poate întâmpla după c o 
decizie este luată, vizând consecințe pe termen scurt, mediu și lung.(ex.: mașinile nu mai au 
voie să circule prin oraș; pe termen scurt:nu mai avem poluare, dispare aglomerația din trafic, 
nu mai sunt accidente; pe termen mediu: oamenii întârzie la serviciu, copiii la școală, 
magazinele nu mai primesc marfă, defecțiunile se repară mai greu pentru că echipele de lucru nu 
au cu ce se deplasa, nu se mai vinde benzina; pe termen lung: nu mai avem nevoie să se producă 
benzină, nu mai putem aduc mărfuri de departe, nu mai putem vizita orașe, ne izolăm); 

• Tehnica viselor - grupuri de câte patru - sarcina comună sau diferențiată pe tipuri de inteligență 
(lingvistică, vizuală, etc.) - (ex.: ”Să visăm orașul nostru în viitor”- copiii stau culcați pe spate, 
educatoarea povestește: ”Închidem ochii să visăm orașul nostru în viitor, adică cum va fi când 
noi ajungem mari: avem străzi largi și curate, semafoare la fiecare colț de stradă, mașini care nu 
mai poluează, pasaje subterane pentru pietoni, ba chiar și metrou și telecabină. Văd mulți copaci 
și multe straturi de flori și verdeață, oameni veseli, copii care se joacă în parcuri mari, 
restaurante și terase cu mâncare sănătoasă”. Sarcină individuală: acum desenăm orașul pe care 
ni l-am imaginat în visul nostru.) 

• Studiul de caz – se alege cazul, copiii sunt împărțiți pe grupuri și analizează, cooperează, 
adresează întrebări, lucrează în perechi, reprezintă grafic, găsesc soluții, argumentează, prezintă 
beneficii, votează soluția finală (ex.: copilul care strică construcțiile colegilor - acesta e un 
comportament nepotrivit, care îi întristează pe cei care au lucrat la construcție, ceilalți copii din 
grupă țin cu cei care au construit; soluții găsite: a) să fie anunțată educatoarea grupei, care va lua 
măsuri, b) nici un copil să nu se mai joace cu cel care strică, c) cel care a stricat să 
reconstruiască, d) cel care a stricat să fie pedepsit să facă ordine la construcții trei zile, e) să-i fie 
anunțată familia, f) să nu-i mai sărbătorim ziua. 
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Cadrele didactice trebuie să aprecieze spiritul creator, inovator, nonconformist, să 
încurajeze manipularea de obiecte, materiale, scule,  unelte, să inițieze copiii în experimente prin 
care să-și valideze gânduri, idei, să evite stilul dictatorial, să problematizeze, să dezvolte spiritul de 
aventură, să încurajeze și să dezvolte simțul umorului,  să fie un exemplu de creativitate și copiii le 
vor urma exemplul. 
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25.  JOCURI ȘI MOMENTE DE ACTIVITATE CARE PROVOACĂ 
ANTRENAREA MINȚII ÎN VEDEREA ÎNVĂȚĂRII GÂNDIRII 

LATERALE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
     

Ed. Valeria Condurachi 
    Ed. Grosu Natalia 

    Grădinița cu P.P. nr. 18 Vaslui 
    Structură: Grădinița cu P.N. nr, 13 Vaslui 

 
Motto: 

 "Mintea intuitivă este un dar sacru, iar mintea rațională este servitorul ei de încredere. Am 
creat o societate care onorează servitorul și a uitat darul."(Einstein) 

 
         Gândirea laterală (concept introdus de Edward de Bono în 1967) înseamnă: a vedea și a 
interpreta în moduri și expresii diferite lucruri și idei care erau văzute și interpretate în același fel; a 
restructura vechile tipare, a evada din obișnuit și a construi noi modele; a genera nu numai noi idei, 
ci și a declanșa conflicte între ideile opuse, între cele vechi și cele noi; a lucra prin salturi, nu prin 
"pași mărunți"; a ajunge la o soluție concretă nouă, interesantă, chiar dacă pașii au fost eronați; a 
schimba încadrarea în clase și sisteme (ceea ce a  fost introdus la un moment dat într-un sistem 
poate fi introdus la un alt moment într-altul); a opera nu doar cu elementele relevante, ci și cu cele 
irelevante; a permite ca elementele spontane ale gândirii să influențeze gândirea planificată, 
sistematică, sau invers.  

Cea mai importantă caracteristică a gândirii laterale este aceea că poate fi învățată, practicată 
și utilizată de oricine. Nu este de ajuns să dispui de o atitudine creativă, consideră De Bono, pentru 
a fi creativ. Nu este suficient să aștepți ca ceva să se întâmple, ci trebuie să înveți sistematic 
tehnicile și instrumentele cu ajutorul cărora să produci acel ceva neașteptat. Acesta este și motivul 
pentru care De Bono acordă o așa de mare importanță din creativitate tehnicilor ce facilitează 
intrarea în funcțiune a gândirii laterale.    
           Preșcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesară stimularea potenţialului 
creativ al copilului, neevidenţiat sau neexprimat, prin cunoașterea si stimularea aptitudinilor, prin 
mobilizarea resurselor latente, prin susţinerea manifestaţiilor printr-o motivaţie intrinsecă. 
           Creativitatea, spre deosebire de inteligenţă, este la copil un fenomen universal; nu există 
preșcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze. Din această perspectivă, profilul psihologic al vârstei 
preșcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea potenţialului creativ. Avem în 
vedere dinamismul, impetuozitatea,expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau 
acea vibraţie și efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, 
disponibilitatea de exteriorizare spontană și autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 
Stimularea potenţialului creativ al preșcolarilor impune utilizarea unor strategii neprescrise care pun 
accentul pe antrenarea autentică si plenară a preșcolarului.   Formative, din acest punct de vedere, 
sunt strategiile care implică preșcolarul în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de 
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investigare a realităţii. La fel de importante sunt și strategiile creative care pun accentul pe 
spontaneitate, originalitate, gândire laterală, divergentă, analogică. 

Iată câteva exemple de mici provocări, care, adresate preșcolarilor, pot antrena mintea 
acestora în direcția dezvoltării gândirii laterale. 

Joc de perspicacitate – ”Cum putem face?” 
- Se așază 6 pahare în șir: primele 3 au apă, următoarele 3 sunt goale; 
- Sarcină: mișcând un singur pahar, să facem în așa fel încât să avem un pahar plin, unul gol, unul 

plin, unul gol, s.a.m.d.; ( soluția: se ia al doilea pahar și se răstoarnă apa în al cincilea pahar); 
Joc  ”Cutia misterelor” - o cutie primită de la spiridușul Leo în care se află ”ceva”. Pe cutie 

e lipită scrisoarea lui Leo, care îi îndeamnă pe copii să ghicească ce ar putea contine. Copiii o 
pipăie, îi încearcă greutatea, o clatină, ascultă cu urechea, apoi încearcă să ghicească ce ar putea fi 
în ea.Aceste soluții libere sunt notate cu negru pe flip-chart. Educatoarea ”primește” un mesaj pe 
telefon de la Leo, prin care acesta transmite copiilor 3 indicii: e de culoare portocalie, se manâncă, 
se găsește toamna și iarna. Indiciile sunt spuse pe rând. După fiecare din ele se notează soluții. 
Soluțiile propuse acum sunt notate cu roșu. Copiii sunt rugați să închidă ochii. Se deschide cutia. 
Soluție: portocală și dovleac - e înconjurată cu galben din variantele propuse. 

Joc  ”Podul” - două echipe (roșie și albastră- formate prin aruncarea unor buline în cele 
două culori, fiecare copil luând de jos una), au câte 24 pahare așezate pe 4 șiruri paralele două câte 
două și lopățele de iaurt; fiecare echipă trebuie să construiască pod între două șiruri de pahare, în 
două variante diferite de așezare a lopățelelor. 

Joc ”Turnul” - două sau mai multe echipe primesc mai multe pahare de plastic (noi folosim 
pahare de iaurt din Programul ”Laptele și cornul”) și lopățele plastic (același program) sau de 
înghețată.Fiecare echipă trebuie să construiască un turn cu baza de cinci pahare, apoi patru, trei, doi, 
iar în continuare, câte unul, pentru a înălța un turn cât mai înalt.Pentru a asigura stabilitatea turnului 
, pot utiliza lopățelele, iar paharele pot fi poziționate oricum (cu gura în sus sau în jos). Câștigă 
echipa care are cel mai înalt turn, care nu s-a dărâmat. (Turnutile pot fi măsurate cu ruleta). 

”Desen după vis” - timp de câteva minute, copiii stau culcați pe spate cu ochii închiși, 
”visând” pe o temă dată, expunând ideile care compun visul lor (exemplu: cum mi-ar plăcea să-mi 
petrec vacanța de vară?); după această etapă, individual, fiecare copil realizează un desen cu 
elementele enumerate în etapa de vis, dar foile sunt lipite sub masă, iar copiii desenează tot culcați 
pe spate; 
         ”Brianstorming” - situați reală, desfășurată în cadrul săptămânii cu tema ”Grădinița mea”; 
întrucât funcționăm într-o grădiniță la parter de bloc, una din întrebări a fost ” cum v-ați dori să fie 
grădinița noastră?”- cel mai frecvent răspuns a fost: mare. Întrebări adresate de educatoare: 
- Noi ,copiii , am putea construi o grădiniță mai mare? (Nu) 
- Cine ar putea hotărî să se facă o grădiniță mai mare? (Adulții) 
- Știu adulții că voi doriți o grădiniță mai mare? (Nu) 
- Cum am putea să anunțăm cât mai mulți adulți că dorim o grădiniță mai mare? (răspunsuri 
primite: dăm telefon, sunăm la uși să le spunem, anunțăm primarul, punem anunț pe facebook, lipim 
afișe pe panouri, trimitem scrisori); 
-   Întrebarea copiilor: ”când începem acestea?”(deocamdată desenăm afișe și  ne gândim cum 
am vrea să  arate grădinița noastră);  

”Ce poți face cu….?” – se iau elemente obișnuite, multe considerate deșeuri, și se caută noi 
întrebuințări ale acestora( exemplu: o bucată de sfoară poate fi folosită pentru: lesă pentru câine, 
șiret de adidas, înlocuire curea, măsurat lungime, lățime, înălțime, ”desenat” litere, cifre, , etc.; o 
doză de suc goală poate fi folosită pentru: a fi pușculiță, a căra apă să uzi florile, a planta o floare de 
ghiveci, a ține nasturi, jucării mici, a construi un turn, a face o vază, etc.). 

Întrucât concepția lui De Bono afirmă fără dubiu că gândirea laterală se cultivă prin 
antrenament, pentru a putea desfășura jocuri ca cele descrise mai sus am desfășurat mici ”sesiuni” 
de pregătire: în anumit momente ale zilei (când copii merg la baie, când unii încă mai au de lucru) 
luam în palmă un obiect mic și cream să ghicească ce este; pentru a se orienta mai ușor, excludeam 
anumite categorii specificate de ei (dacă spuneau că e un iepuraș, precizam că nu e animal), iar când 
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se apropiau, adăugam indicia care să-i ajute; utile sunt și jocurile de potrivire incastre, de găsire a 
diferite rime la același cuvânt inițial, etc. 

Comportamentul cadrelor didactice trebuie să vizeze provocarea, antrenarea și dezvoltarea 
spiritului creator al copiilor și sunt datori să dezvolte spiritul de aventură și să practice zilnic o 
gimnastică a minții împreună cu educabilii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Edward De Bono- ”Gândirea laterală”-Editura Curtea Veche – 2011 
2. www.scritub.com – ”Tipuri de gândire” 
3. S. Breben, El. Gongea,G. Ruiu,M. Fulga – ”Metode interactive de grup”- editura Arves- 
4. Revista ”Învățământul preșcolar”nr. ½, ¾ -2008 

 
 

26.  METODE ACTIV-PARTICIPATIVE 
EXPLOZIA STELARĂ - “STARBURSTING” 

 
Prof. înv. preşcolar BLEOJU GEANINA ALINA 

GRĂDINIŢA CU P.P.NR.11 BÂRLAD 
 
     Contribuind la predarea şi învăţarea cunoştinţelor, la fixarea, consolidarea şi evaluarea 
acestora, metodele interactive de grup se prezintă ca jocuri distractive de cooperare şi de învăţare. 
Ele determină preşcolarul să urmărească atent, cu interes sporit şi curiozitate lecţia, să-şi folosească 
imaginaţia, memoria, puterea de anticipare. 
     Sarcinile de lucru prevăzute prin aceste metode trebuie să respecte anumite condiţii: 

• Să fie descrise gradual; 
• Să fie legate de viaţa reală; 
• Să ofere posibilitatea copiilor de a se autoevalua, de a se corecta, de a comunica cu colegii. 

     Una dintre metodele pe care doresc să o prezint şi care poate fi aplicată cu succes la 
preşcolari, este metoda “Explozia stelară”. 
     “Explozia stelară” este o metodă de stimulare a creativităţii în munca de explorare a unui 
subiect, care conduce investigaţia copiilor în cinci direcţii precise, determinate de întrebări. 
Abordarea investigaţiei se iniţiază din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, spre obţinerea de 
idei conexe. Munca se desfăşoară într-o atmosferă de relaxare a copiilor. 
     Metoda presupune formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite 
pe această cale de copii, în grup – prin interacţiune, şi individual, pentru rezolvarea unei probleme. 
     Ca material didactic pentru această metodă folosim: o stea mare, cinci stele mici de culoare 
galbenă, tablouri, ilustraţii, jetoane, siluete, tabloul Explozia stelară. 
 Exemplificarea aplicării metodei Explozia stelară 
Tipul de activitate: Evaluare sumativă 
Mijloc de realizare: Convorbire 
Tema: Zâna Toamnă 
Obiectiv cadru: 
• Evaluarea cunoştinţelor însuşite într-un interval scurt de timp şi îmbinarea lor în structuri noi, în 

vederea dezvoltării creativităţii verbale, a exersării gândirii cauzale, divergente, deductive. 
Obiective:  
• Să elaboreze răspunsuri la întrebări de tipul Ce, Cine, Unde, Când, De ce vizând tematica 

anunţată; 
• Să formuleze întrebări în direcţia de investigare aferentă grupului de lucru, individual şi în urma 

colaborării în grup; 
• Să realizeze conexiuni între ideile descoperite de copii, pentru a rezolva sarcina finală – cauza 

dispariţiei Zânei Toamna şi găsirea ei; 
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• Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile, utilizând materialele puse la dispoziţie 
imagini,jetoane; 

• Să demonstreze spirit de echipă, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. 
Strategii didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 
Materiale: O steluţă mare, 5 steluţe mici, tabloul Toamna şi silueta Zâna Toamna, jetoane 
reprezentând aspecte caracteristice anotimpului căutat, tabloul “Explozia stelară”. 
Demersul didactic 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi ascultă ghicitoarea: 
  Au plecat spre ţări cu soare păsările călătoare /Căci la noi e frig şi plouă, 
             Vântul bate cu putere, frunzele-au căzut şi ele.  /În cămară adunate stau la sfat fructele 
coapte. 
             Vreau să ghiciţi negreşit despre cine am vorbit? 
 Copiii dezleagă ghicitoarea, apoi sunt anunţaţi că Zâna Toamnă cea frumoasă şi bogată, a 
dispărut, iar surorile ei le-au trimis o scrisoare prin care îi roagă pe ei să o găsească. Anunţarea 
temei 
     Prezentarea materialului 
1. Se prezintă pe rând materialul 
         Se afişează tabloul reprezentând sfârşitul toamnei şi imaginea Zânei Toamna. Se formulează 
problema de rezolvat - găsirea anotimpului dispărut. Pe steluţa cea mare este prinsă  imaginea 
Zânei. 
2. Joc-exerciţiu - “Detectivii” pentru constituirea grupurilor 
         Ca nişte detectivi adevăraţi, copiii trebuie să-şi aleagă câte o steluţă-simbolul “detectivilor”, 
apoi fiecare dintre ei, printr-un joc numărătoare îşi formează grupul. Sunt trimişi în acţiune. 
3. Explicarea jocului 
         Fiecare detectiv dintre cei cinci îşi alege câte 3-4 colegi, formându-se astfel cinci grupuri. 
        Se citeşte, pe rând, întrebarea de pe steluţa aferentă fiecărui grup, atenţionând copiii asupra 
culorii-astfel vor putea reţine că întrebarea ”Ce” este scrisă cu roşu, ”Cine” cu verde etc. Grupurile 
se împrăştie, îndreptându-se spre măsuţele corespunzătoare culorii întrebării. Pe aceste măsuţe se 
găsesc jetoane sugestive pentru sarcina fiecărui grup, menite să-i ajute pe copii în formularea 
întrebărilor. 
4. Lucrul în grup 
      Educatoarea citeşte întrebarea, copiii se consultă, colaborează în elaborarea de întrebări 
pentru a o găsi pe zână. După expirarea timpului - 5 minute, revin în semicerc şi fiecare grup 
comunică rezultatele - întrebările elaborate împreună. 
Exemple de întrebări 
“Ce”-  “Ce anotimp este reprezentat în acest tablou?”, “Ce anotimpuri mai sunt ?”,”Ce ştim despre 
toamnă? ”, “ Ce lucrează oamenii toamna?”, “Ce fac copiii toamna?” 
“Cine”-“ Cine culege roadele?”, “Cine îi ajută?”, “Cine pleacă în ţările calde?” 
“Unde”-  “Unde se duc păsările călătoare?”, “Unde lucrează oamenii toamna?”, “Unde se duc 
copiii toamna?”,  
“Când”- “Când cad frunzele?”, “Când înfloresc crizantemele?”, “Când se culeg merele?”, “Când 
cade bruma?” 
“De ce ”- “De ce cad frunzele ? ”, “De ce pleacă păsările călătoare ?”, “ De ce se ascund insectele 
în pământ ? ” , “De ce gospodinele pregătesc dulceţuri şi murături ? “ , “De ce a plecat toamna ? ” 
     După fiecare set de întrebări se face sinteza parţială. Sinteza generală se realizează de către 
educatoare sau de către copii, în funcţie de nivelul grupei. Se realizează conexiunea logică între 
idei. Copiii împreună cu educatoarea vor găsi rezolvarea la problema enunţată - găsirea Zânei 
Toamna, ajungând la concluzia că, după ce au căutat-o în parcuri, în grădini şi în livezi, “detectivii” 
ştiu că nu a dispărut, ci că plecat lăsând-o pe sora ei Iarna în locul ei, dar se va întoarce anul 
următor, poate mai frumoasă şi mai bogată. 
 Evaluare 
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     Pe foile special pregătite, copiii vor scrie o scrisoare adresată Zânei Toamna.Se urmăreşte 
explozia stelară creată prin aşezarea steluţelor în jurul stelei şi se repetă întrebările scrise pe steluţa 
“Ce?”, “Cine?”,”Unde?”, “Când?”, “De ce?”. Se apreciază în special efortul copiilor de a elabora 
întrebări, creativitatea în elaborarea întrebărilor şi rezolvarea sarcinii centrale de lucru.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
Camelia Munteanu, Eusebiu Neculai Munteanu - Ghid pentru învăţământul preşcolar -  O abordare 
din perspectiva noului curriculum, Editura Polirom, 2009 
 
 

27.  ΕDUCAŢІA MUZІCALĂ – FACTΟR ІMРΟRTANT ÎN 
DЕZVΟLTARЕA РЕRSΟNALІTĂŢІІ 

 
Dir. GRĂNICERU CLAUDIA, Grădinița Nr. 170, București 

Prof. înv. preșc. NICOLAE MIRELA, Grădinița Nr. 170, București 
 

,,Cu cât copilul va fi mai atras spre muzică, cu atât el va deveni beneficiarul emoţiilor artistice. 
Muzica va fi pentru el un izvor curat de munte, care, pe unde trece, face sa rodească pământul şi cu 
timpul modelează chiar şi piatra.” (JEAN LUPU) 

 
Cеa maі vеchе mοdalіtatе dе cοmunіcarе sοnοră umană, dar şi un important mijloc de dezvoltarea 

spirituală еstе cοnsіdеrată dе sреcіalіştі a fі, alăturі dе cеa vеrbală, ехрrimarеa muzіcală, mai ales cea cu 
caracter ludic. Sunеtеlе muzіcіі vοcalе au fοst рrіmеlе mοdalіtăţі dе rеalіzarе a lеgăturіlοr іntеrumanе. Maі 
aрοі, alăturі dе vοcе, οmul a fοlοsіt şі instrumente muzіcalе. Într-ο cοntіnuă еvοluţіе şі реrfеcţіοnarе vοcală 
şі іnstrumеntală, οmul a crеat un lіmbaj al sunеtеlοr, cе nu cunοaştе granіţе, fііnd înţеlеs cu acееaşі uşurіnţă 
ре tοatе mеrіdіanеlе lumіі.  

În ţara noastră, educaţia muzicală a fost ,,cea mai veche latură a pedagogiei româneşti, prezentă în 
viaţa religioasă încă din secolul al IV-lea”, afirma metodicianul Vasile Vasile într-un istoric al disciplinei. 

De-a lungul timpului еducaţіa muzіcală şi-a conturat mai multe funcţіi, cele mai importante fiind: 
• Funcţіa cοgnіtіvă cοnstă în faрtul că muzіcă еstе un mіjlοc sреcіfіc dе a cοmunіca gândurіlе şі іdеіlе 

рrіn іmagіnі artіstіcе, cu un рutеrnіc caractеr еmοţіοnal.  
• Funcţіa sοcіal - еducaţіvă еstе dеmοnstrată рrіn faрtul că dеzvοltă cοnvіngеrі şі οfеră mοdеlе dе 

urmat adrеsându-sе tuturοr cοрііlοr.  
• Funcţіa еstеtіcă dеrіvă dіn caрacіtatеa dе a cultіva gustul еstеtіc şі dе a cοntrіbuі la îmbοgăţіrеa 

vіеţіі sріrіtualе a lοr, aducându-lе bucurіе şі satіsfacţіе. 
Ρrіn sреcіfіcul şі cοnţіnutul său, cât şі рrіn vіrtuţіlе salе fοrmatіvе muzіca sοlіcіtă nu numaі 

іntеlеctul еlеvuluі, cі maі alеs afеctіvіtatеa, cu іmрlіcaţіі dіrеctе în dеclanşarеa unοr stărі, a unοr trăіrі şі 
sеntіmеntе, рrеgătіndu-l реntru vіbraţіa în faţa marіlοr рrοblеmе alе vіеţіі. Arta muzіcală acţіοnеază şі 
asuрra dіmеnsіunіі mοralе a реrsοnalіtăţіі, cοntrіbuіnd la crеştеrеa unuі „suflеt frumοs”, armοnіοs, cu ο 
alеasă sеnsіbіlіtatе реntru valοrіlе еtіcе şі sріrіtualе.  

Εducaţіa muzіcală dеsfăşurată la grădіnіță dеzvοltă gustul реntru frumοs şі sеnsіbіlіtatеa cοрііlοr. 
Cοnţіnutul dе іdеі al cântеcеlοr іnfluеnţеază рοzіtіv рrοcеsul dе fοrmarе al caractеruluі cοрііlοr. Acеştіa 
învaţă să fіе harnіcі, bunі, gеnеrοşі, cοrеcţі, să-şі іubеască famіlіa, ţіnutul natal, natura іncοnjuratοarе. 
Cântеcеlе şі jοcurіlе muzіcalе îі fac ре cοріі vеsеlі, vіοі, dіscірlіnaţі, реrsеvеrеnţі, рrіеtеnοşі. Εducaţіa 
muzіcală îі іnfluеnţеază рοzіtіv ре cοріі şі sub asреct іntеlеctual. Ρеrcереrеa clară a matеrіеі, famіlіarіzarеa 
cu cοnţіnutul cântеcеlοr şі aрοі рrezentarеa acеstοra lе dеzvοltă cοрііlοr sріrіtul dе οbsеrvaţіе, lе іmbοgăţеştе 
cunοştіnţеlе şі vοcabularul cu nοі cuvіntе. Ρlеdând реntru ο еducaţіе muzіcală bіnе οrganіzată, rеnumіtul 
еtnοmuzіcοlοg Gеοrgе Βrеazul vеdеa în cοріlul român ,,un mugur рrіns dе ο ramură, ο mlădіţă dіntr-ο 
tulріnă, ο sămânţă cе încοlţеştе, рrіndе rădăcіnă şі crеştе în sοlul suflеtеsc al nеamuluі său, іar manіfеstărіlе 
muzіcalе alе cοріlarіеі sunt „admirabil material de fologenie muzicală”. 

Εducaţіa muzіcală arе valеnţе rеalе în fοrmarеa tіnеrіlοr în baza valοrіlοr gеnеral umanе şі sреcіfіcе 
naţіοnalе, dе acееa şі рrеsuрunе dοuă nіvеlurі: іnfοrmatіv - tеοrеtіc şі fοrmatіv – aрlіcatіv, așa cum 
precizează cel mau recent document curricular adresat preșcolarilor.  

Obiectivele cadru urmărite în cadrul educaţiei muzicale formulate în programa pentru educaţie 
muzicală a copiilor preşcolari sunt:  
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- formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii. 
- formarea capacităţilor de exprimare prin muzică. 
- cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale, naţionale şi universale. 
Nіvеlul іnfοrmatіv - tеοrеtіc vіzеază іnstruіrеa, dοbândіrеa dе cunοştіnţе, fοrmarеa dе рrіcереrі şі 

dерrіndеrі rерrοductіv - іntеrрrеtatіvе. În rеzultatul cοntactuluі cu rеalіtatеa muzіcală şі рrіn ехеrcіţіі sе 
fοrmеază rерrеzеntărі, nοţіunі, catеgοrіі, judеcăţі, caрacіtăţі dе rерrοducеrе şі іntеrрrеtarе, sе lіmреzеsc 
crіtеrііlе dе aрrеcіеrе valοrіcă, sе înfіrірă cultura tеοrеtіcă, dерrіndеrеa dе a utіlіza lіmbajul muzіcal şі dе a 
dеscіfra mеsajul artіstіc. 

Nіvеlul fοrmatіv - aрlіcatіv sе rеfеră la atіtudіnеa adеcvată faţă dе valοrіlе еstеtіcе  muzіcalе şі sе 
cοncrеtіzеază рrіn іdеal еstеtіc, sеnsіbіlіtatе, rеcерtіvіtatе la еmοţііlе еstеtіcе, cât şі рrіn caрacіtatеa dе a 
audіa, rерrοducе şі a crеa valοrі muzіcalе. 

Rеalіzarеa еducaţіеі muzіcalе ре acеstе dοuă nіvеlе οfеră cοndіţіі rеalе dе fοrmarе a cοmреtеnţеlοr 
muzіcalе sреcіfіcе la рrеscοlarі, cu ехtіndеrі în рlanul fοrmărіі cοmреtеnţеlοr gеnеralе. 

Ρеntru a dеfіnі maі cuрrіnzătοr şі ехact scοрul еducaţіеі muzіcalе în şcοală, еstе nеcеsară рrеcіzarеa 
dеnumіrіі οbіеctuluі dе studіu, carе a varіat dе-a lungul tіmрuluі: „Cântul”, „Cântul şі muzіca”, 
manіfеstîndu-sе tеndіnţеlе dе lіmіtarе a cοnţіnutuluі οbіеctuluі la actіvіtatеa dе cântarе şі învăţarе dе cântеcе 
sau la însuşіrеa unοr nοţіunі dе tеοrіе a muzіcіі şі la cultіvarеa unοr dерrіndеrі еlеmеntarе dе sοlfеgіеrе. 
Dеnumіrеa dе еducaţіе muzіcală, accерtată în tοt maі multе ţărі, еstе maі adеcvată, maі cοmрlехă, еa 
dерlasând accеntul dе la tеοrіе şі cunοştіnţе еlеmеntarе dе nοtaţіе muzіcală, dе la dерrіndеrі dе sοlfеgіеrе şі 
cântarе, sрrе cunοaştеrеa, înţеlеgеrеa, sіmţіrеa şі trăіrеa muzіcіі ca fеnοmеn artіstіc, еmοţіοnal - рsіhοlοgіc 
şі sріrіtual. 

Ρеntru a ştі cum trеbuіе rеalіzat cοntactul cοрііlοr cu unіvеrsul sοnοr, trеbuіе cunοscutе 
рartіcularіtăţіlе dеzvοltărіі fіzіcе şі рsіhіcе ale cοріluluі şcοlar mіc, auzul muzіcal şі vοcеa fοlοsіtе în 
рractіca muzіcală, cântarеa vοcală şі іnstrumеntală în реrіοada рrеnοtaţіеі, tοatе acеstеa trеbuіnd a fі 
valοrіfіcatе cu cοmреtеnţă, dеοarеcе în acеastă реrіοadă sе рun bazеlе рractіcărіі rеalе a muzіcіі şі a 
înţеlеgеrіі еі.  

Dеοarеcе întrеgul рrοcеs еducaţіv еstе cοοrdοnat dе un sіngur cadru dіdactіc, la nіvеl рrеşcοlar şі 
рrеscοlar, οrganіzarеa actіvіtăţіlοr cοmbіnatе „bі” sau „multіdіscірlіnar” еstе mult maі uşοr dе rеalіzat, 
întrucât cοndіţііlе nеcеsarе sunt rеlatіv іdеntіcе рrіn οrganіzarеa ехtеrіοară, structura cunοştіnţеlοr şі 
stratеgіa dіdactіcă. Dеschіdеrеa sрrе іntеrdіscірlіnarіtatе a actіvіtăţіlοr muzіcalе еstе еvіdеntă, muzіca fііnd 
un dοmеnіu al еducaţіеі, în carе sunt vеhіculatе nοţіunі şі asреctе dіn sреcіalіtăţі dіfеrіtе, însumatе în tехtеlе 
cântеcеlοr, jοcurіlοr şі audіţііlοr. Cοrеlarеa cunοştіnţеlοr dοbândіtе la dіvеrsе οbіеctе dе învăţământ, рοatе 
asіgura ο sіstеmatіzarе a іnfοrmaţііlοr sреcіfіcе dіfеrіtеlοr dοmеnіі, scοрul fііnd rеluarеa unuі sіstеm unіtar 
dе cunοaştеrе. Sеlеctarеa cοnţіnutuluі învăţământuluі еstе ο рrοblеmă dе marе rеsрοnsabіlіtatе dіdactіcă, 
dеοarеcе trеbuіе să sе οреrеzе în aşa fеl încât să sе acοреrе în întrеgіmе vοlumul, structura şі natura 
іnfοrmaţііlοr rеcοmandatе în currіculum. Valοrіlе ştііnţіfіcе, mοralе, еstеtіcе şі fіzіcе carе fac οbіеctul 
іnfοrmărіі şі fοrmărіі cοрііlοr, cοrеsрunzătοarе cu рοsіbіlіtăţіlе lοr рsіhο – fіzіcе рοt fі însuşіtе maі bіnе în 
acеst cοntехt іntеrdіscірlіnar.  

Εducaţіa muzіcală în şcοală şі grădіnіţă, еstе nеcеsară alăturі dе cеlеlaltе dіscірlіnе dе învăţământ, 
dеοarеcе aducе ο însеmnată cοntrіbuţіе la mοdеlarеa реrsοnalіtăţіі cοрііlοr, făcând рartе dіn gruрa 
actіvіtăţіlοr al cărοr scοр рrіncірal cοnstă în rеalіzarеa еducaţіеі еstеtіcе, cu altе cuvіntе, în cultіvarеa 
aрtіtudіnіlοr şі caрacіtăţіlοr dе a cunοaştе rеalіtatеa, învăţând ре calеa еmοţііlοr artіstіcе să admіrе frumοsul, 
să adοрtе ο atіtudіnе cіvіlіzată şі sеnsіbіlă în rеlaţііlе cu cеіlalţі.  

Εducaţіa muzіcală în реrіοada рrеnοtaţіеі 
Εducaţіa muzіcală, cοmрοnеnta dе bază a еducaţіеі artіstіcе în etapa рrеscοlară, dіsрunе dе valеnţе 

fοrmatіvе multірlе, vіzând tοatе rеsοrturіlе реrsοnalіtăţіі umanе, atât ре cеlе afеctіvе cât şі ре cеlе 
рsіhοmοtrіcе şі іntеlеctualе. 

În рrіma реrіοadă a realizărіі еducaţіеі muzіcalе în cіclul рrеşcοlar, adіcă în еtaрa οral іntuіtіvă (a 
рrеnοtaţіеі), рrοfіlul рsіhοlοgіc al cοріluluі dе 6 - 7 anі іmрunе anumіtе рartіcularіtăţі în рlanul mеtοdοlοgіеі 
dе aрlіcarе a рrοgramеі dіscірlіnеі Εducaţіе muzіcală. 

Acеstе рartіcularіtăţі mеtοdοlοgіcе utіlіzatе în рrеdarеa dіscірlіnе în реrіοada рrеnοtaţіеі sunt: 
 caractеrul actіv - рartіcірatіv al învăţărіі, în carе еlеmеntul ludіc - „jοacă” - οcuрă un rοl 

іmрοrtant; caractеrul οral іntuіtіv al mеtοdеlοr şі рrοcеdееlοr, în carе іntеracţіοnеază cunοaştеrеa dе tір 
sеnzοrіal cu cеa dе tір acţіοnal. Mеtοdе sреcіfіcе: cântarеa, jοcul dіdactіc muzіcal, dіalοgul, рοvеstіrеa, jοcul 
dе rοl; 

 bοgăţіa matеrіaluluі dіdactіc. 
În acеastă реrіοadă, actіvіtatеa cеntrală ре carе sе bazеază întrеgul рrοcеs dе еducaţіе muzіcală, еstе 
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rерrеzеntată dе рractіca muzіcală, adіcă dе „cântarе”, dе іntеrрrеtarеa vοcală a cântеcеlοr.  
Ρеntru a fοrma рrеscοlarіlοr  рrіcереrі şі dерrіndеrі dе cântarе cοrеctă еstе nеcеsar ca, ре рarcursul 

fіеcarеі activităţi, să sе еfеctuеzе ехеrcіţіі dе cultură vοcală. Acеstе ехеrcіţіі vοr îmbrăca fοrma jοculuі, 
реntru a caрta іntеrеsul cοріluluі. Εlе vοr fі рrеcеdatе dе ехрlіcaţіa şі dеmοnstraţіa învaţătοruluі/ 
educatoarei. Cântеcеlе abοrdatе dе cοрііі aflaţі în еtaрa рrеnοtaţіеі, trеbuіе să fіе sіmрlе, vеsеlе şі atractіvе. 
Sе urmărеştе ca acеstе cântеcе să nu dерăşеască întіndеrеa vοcіі cοрііlοr, реntru a  da рοsіbіlіtatеa unеі 
іntοnaţіі fіrеştі, fără strіdеnţе sau crіsрărі. 

În acеastă еtaрă, cântеcеlе vοr fі învăţatе ехclusіv duрă auz, рrеfеrându-sе ca cеa maі adеcvată 
fοrmă dе învaţarе -cântarеa în gruр. Ρеntru a cοnsοlіda cântеcеlе învăţatе, sе vοr utіlіza cu рrеcădеrе, mеtοdе 
actіv – рartіcірatіvе varіatе, cum ar fі: 

 cântarеa ре gruре dе cοріі, іndіvіduală sau în lanţ; 
 cântarеa în dіalοg (întrе învăţătοr şі рrеşcοlarі, întrе gruрurі dе рrеşcοlarі) ; 
 cântarеa altеrnatіvă; 
 cântarеa vοcală însοţіtă dе acοmрanіamеnt rіtmіc (іnstrumеntе dе реrcuţіе  

naturală -рalmе, dеgеtе sau іnstrumеntе muzіcalе). 
Acеstе dерrіndеrі sе fοrmеază рrіn utіlіzarеa în tіmрul activitatilor dе Εducaţіе muzіcală a diverselor 

jοcuri dіdactіce muzіcale. 
Iubind muzica, dând dovadă de creativitate şi originalitate în organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

educaţie muzicală, prin jocurile muzicale, jocurile cu cântece, etc., educatoarea poate apropia copilul de 
muzică, fără efort şi cu deosebită plăcere pentru el. În acest cadru, formarea priceperilor şi deprinderilor 
muzicale vor duce la perfecţionarea acestora, la dezvoltarea capacităţilor interpretative, la dezvoltarea 
dispoziţiilor speciale, care se vor transforma ulterior în aptitudini suprioare. 
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28. IMPORTANŢA STRATEGIILOR DIDACTICE DE ÎNVǍŢARE 
INTERACTIV-CREATIVǍ ÎN GRǍDINIŢĂ 

  
Prof. înv. preşcolar Voina Florica 

Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reșița 
  

Didactica modernă, spre deosebire de cea „tradiţională” pune în centrul acţiunii didactice 
copilul. Acesta nu mai este doar un receptor pasiv al informaţiilor, ci devine subiect activ al acţiunii 
educaţionale. În aceste condiţii ar trebui folosite, cu precădere, strategiile didactice interactiv-
creative, în componenţa cărora intră metodele didactice interactive. Prin aplicarea la clasă a 
strategiilor interactive, copiii îşi exercită capacitatea de a selecta informaţii, de a comunica idei şi 
deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi adult. Ele determină preşcolarul să 
urmărească atent, cu interes sporit şi curiozitate lecţia, să-şi utilizeze imaginaţia, memoria, puterea 
de anticipare. Cuvinte cheie: strategie didactică interactivă, creativitate, interactivitate, activism, 
Brainstorming, Învǎţarea interactiv-creativǎ este un proces evolutiv, care are la bazǎ receptivitatea 
faţǎ de experienţele noi cǎutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiza, sintezǎ, generalizare, 
abstractizare, concretizare punând accentul pe realizarea conexiunilor între sensuri şi solicitând o 
profundǎ implicare intelectualǎ, psihomotorie, afectivǎ şi voliţionalǎ. În cadrul învǎţǎrii interactiv-
creative copilul descoperǎ, imagineazǎ, construieşte şi redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma 
propriei personalitǎţi şi solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. Ea apare ca 
urmare a eforturilor individuale şi colective, al interacţiunii copilului cu ceilalţi, bazându-se pe 
schimburile sociale în dobândirea noului. Strategiile care îi angajeazǎ în procesul de învǎţare 
stimulează gândirea criticǎ, sporesc gradul de conştientizare şi de responsabilitate din partea lor. 
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Strategia a fost definita ca un mod de combinare si organizare cronologica a ansamblului de 
metode și mijloace alese pentru a atinge anumite obiective. Strategia de predare-învăţare (strategia 
didactică) reprezintă chintesenţa metodelor, procedeelor, mijloacelor de învăţământ şi a modurilor 
de organizare a învăţării (frontal, pe grupe şi individual), în derularea lor secvenţială pentru 
atingerea obiectivelor instructiv-educative. Strategia didactica este un termen unificator, integrator, 
care reunește sarcinile de învățare cu situațiile de învățare, reprezentând un sistem complex si 
coerent de mijloace, metode, materiale si alte resurse educaționale care vizează atingerea unor 
obiective. Ea este necesara în orice act pedagogic, ocupând un loc central în cadrul activității 
didactice, deoarece proiectarea si organizarea lecției se realizează în funcție de decizia strategica a 
cadrului didactic. Ea este conceputa ca un scenariu didactic complex, în care sunt implicați actorii 
predării – învățării, condițiile realizării, obiectivele si metodele vizate. Astfel, strategia prefigurează 
traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru abordarea unei situații concrete 
de predare si învățare. 

Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare a 
potenţialului creativ, atât individual, cât şi grupal, promovând o metodologie care exersează 
capacităţile superioare cognitive ale copiilor. 

Strategia didactică, devine astfel, rodul unei munci colective desfăşurată de cadrul didactic 
împreună cu copii, aceştia completând planul de lucru cu propriile interese, dorinţe de cunoaştere şi 
de activitate intelectuală. În aceste condiţii, copiii pot alege modul in care doresc să lucreze: în 
echipă, colectiv sau individual, pot alege ce materiale didactice să utilizeze, pot opta pentru anumite 
metode de lucru. Astfel, având şansa de a avea asemenea opţiuni, educatorul contribuie la 
dezvoltarea creativităţii copiilor, iar strategia didactică care a luat naştere din combinarea 
armonioasă a tuturor factorilor implicaţi, poate duce cu succes către îndeplinirea obiectivelor 
propuse. 

Strategiile didactice interactive ca strategii de grup presupun munca în echipă a copiilor 
organizaţi pe microgrupuri în vederea realizării obiectivelor propuse. Se bazează pe sprijinul 
reciproc în cercetare şi învăţare, stimulează participarea efectivă a fiecărui copil, antrenând toată 
personalitatea copiilor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale). Solicită efort de adaptare la 
normele de grup, toleranţă faţă de părerile colegiilor. Strategiile didactice interactive trebuie 
percepute ca strategii de interacţiune activă între participanţi la activitate. 

Exemple de metode ce ar putea constitui elemente ale unei strategii didactice interactive: 
Brainstorming, metodă denumită şi “asalt de idei” poate fi utilizată cu succes în a-i 

determina pe copii să emită cât mai multe idei, fâră ca iniţial să se stabilească valoarea acestora. 
Etapele brainstormingului: 

• formularea sub formă de întrebare a temei; 
• comunicarea sarcinii de lucru; 
• comunicarea regulilor; 
• desfăşurarea activităţii frontale de prezentare a ideilor; 
• înregistrarea ideilor enunţate de copii; 
• evaluarea ideilor. 

Exemple de teme ce pot fi abordate prin metoda brainstorming: 
• Ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi niciodată soare? 
• Care sunt drepturile copiilor? 
• De ce este primăvara un anotimp frumos? 
• Ce putem face pentru a avea o ţară curată? 
O altă metodă ce poate fi folosită în cadrul unei strategii interactive este tehnica viselor. Este o 
metodă bazată pe meditaţie, în acre copilul îţi foloseşte imaginaţia, învățând să se gândească la 
viitor, să se proiecteze pe sine într-o altă locuinţă, într-o altă ţară, la o altă vârstă. 
Grupa de copii va fi organizată în patru echipe.  

Sarcina didactică: În cadrul temei “Grădiniţa mea” fiecare copil îşi va imagina cum va arăta 
grădiniţa când el va fi mare. 
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Grupa 1. “Lingviştii”: Realizaţi un text de 3-4 propoziţii în care să descrieţi grădiniţa voastră în 
viitor. 
Grupa 2. “Constructorii”: Construiţi grădiniţa voastră aşa cum credeţi că va fi când voi veţi fi mari. 
Grupa 3. “Desenatorii”: Desenaţi cum vreţi să arate grădiniţa voastră când veţi fi mari. 
Grupa 4. “Actorii”: Imaginaţi-vă că aţi crescut mari şi sunteţi actori păpuşari. Prezentaţi un program 
artistic in grădiniţa voastră. 

Concluzie 
Interactivitatea se referǎ la procesul de învǎţare activǎ. Copilul acţioneazǎ asupra informaţiei 

pentru a o transforma într-una nouǎ, personalǎ şi interiorizatǎ. Cel ce învaţǎ reconstruieşte sensuri 
prin explorarea mediului înconjurǎtor, rezolvând probleme sau aplicând informaţia dobânditǎ în 
situaţii noi.  

În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, 
cadrele didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este 
necesarǎ pentru a crea omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de învǎţare pune accent pe 
învǎţarea prin cercetare-descoperire, pe învǎţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune 
accent pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imginaţie creatoare. 

Atitudinea activǎ şi creatoare a copiilor este o consecinţa atât a stilului de predare al nostru 
cât şi al obişnuinţei copilului de a se raporta la sarcinǎ. Stimularea activismului şi a creativitǎţii în 
grǎdiniţǎ presupune favorizarea unui mediu de învǎţare interactiv, dinamic. 
Pentru stimularea activismului şi creativitatea copilului cadrul didactic trebuie sǎ fie un tip creativ şi 
activ, sǎ manifeste un comportament şi o atitudine pozitivǎ în acest sens. Aspiraţiile copiilor, 
valorile morale şi intelectuale preţuite de educatoare acţioneazǎ asupra personalitǎţii aflate în 
formare. Ceea ce preţuieşte şi promoveazǎ cadrul didactic va preţui şi va dezvolta şi copilul în mod 
mai mult sau mai puţin conştient. Cadrele creative determinǎ avântul creativitǎţii copiilor fǎrǎ 
eforturi deosebite. Cadrul didactic bun permite copilului sǎ-şi asume riscuri intelectuale, sǎ 
speculeze, sǎ facǎ asocieri nebǎnuite, oferindu-i însǎ sprijin în situaţii de frustrare, eşec, 
nesiguranţǎ. 
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29.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
     

 Popovici Mihaela 
Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reșița 

 
Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. 

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.  

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe 
şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, 
particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să 
acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie 
articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice. Metoda reprezintă o cale pe acțiune 
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comună profesor-elev în scopul realizării instrucției și educației. In procesul de instruire, metodele 
apelează la tehnici de instruire specifice. Exemple de metode: expunerea, conversația, studiul de 
caz, problematizarea, învățarea bazată pe proiecte (Cerghit 1997, 2006): metode de comunicare: 
orale: - expozitive (descrierea, explicaţia, prelegerea, instructajul); conversative (conversaţia, 
discuţia, problematizarea) scrise (lectura, lucrul cu manualul, cartea); oral vizuale (instruirea cu 
ajutorul filmelor, prin radio, TV, tehnicile video); interioară (reflecţia personală); metode de 
explorare: directe (observaţia, lucrările experimentale, studiul de caz); indirecte (demonstraţia, 
modelarea); metode de acţiune: reală (exerciţiul, lucrările practice, aplicaţiile tehnice, elaborarea de 
proiecte, activităţi creative); simulată (jocurile de simulare-asumarea de roluri, învăţarea pe 
simulatoare); metode de raţionalizare: metode algoritmice, instruirea programată;  instruire asistată 
de calculator. 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.  

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. 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. 

Brainstorming 
Se mai numește metoda ,,asaltului de idei”, ,,fluxul enunțărilor de idei”. Este o metodă prin 

care se identifică soluția adecvată în rezolvarea unei probleme prin mobilizarea ideilor tuturor 
participanților la discuţie. 

Scopul metodei 
• Stimularea potențialului creativ, stimularea gândirii divergente la nivel de grup de elevi, 

identificarea de idei originale; 
• Identificarea unui număr cât mai mare de soluții pentru rezolvarea problemei prin 

mobilizarea ideilor tuturor participaților; 
• Stimularea participării active, conștiente a elevilor, asociațiilor de idei; 
• Stimulează colaborarea în cadrul grupului de elevi. 

Experimentul 
Provocarea intenționată a unor procese și fenomene în scopul studierii mecanismelor 

acestora. Caracteristici: 
• metodă activ-participativă de predare învățare; 
• metodă de dobândire de cunoștințe și de formare de priceperi şi deprinderi de muncă 

intelectuală și practică; 
• poate concentra mai multe metode didactice (observarea dirijată, studiul de caz, 

problematizarea, învățarea prin descoperire). 
Scopul metodei: 

• antrenarea elevilor și participarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ; 
• solicită și activizează procesul intuitiv; 
• asigură descoperirea, aprofundarea și verificarea cunoștințelor de către elevi. 

Metoda piramidei (metoda bulgărelui de zăpadă) 
Are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul 

grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers 
colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. Această 
metodă are mai multe faze: 

• faza introductivă – învăţătorul enunţă problema, 
• faza lucrului individual – fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea 

problemei, 
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• faza lucrului în perechi – elevii se consultă cu colegul de bancă, sunt notate toate soluţiile 
apărute, 

• faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii de consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite 
dintr-un număr egal de perechi, 

• faza raportării soluţiilor în colectiv 
• faza decizională. 

Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei 
are avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea 
ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele sunt de ordin 
evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui 
participant. 
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30.  METODELE INTERACTIVE DE GRUP 

 
                      Prof. Pîrvu Nicoleta – Grădiniţa M.Ap.N 2, Bucureşti, Sector 1 

Prof. Leanca Maria – Grădiniţa M.Ap.N 2, Bucureşti, Sector 1 
 

O preocupare importantă în învăţământul românesc, o constituie modernizarea strategiilor 
didactice prin promovarea metodelor interactive de grup, care să solicite mecanismele gândirii, ale 
inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

După cum spunea Jean Piaget, cerinţa primordială a educaţiei progresiviste este aceea 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. 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 elevilor de a lucra 
împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor 
profesională viitoare. Una dintre metodele de învăţare participativ - activă este munca în grup. 

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” (Ioan Cerghit), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul 
propriei dezvoltări şi formări. Din acest punct de vedere metodele interactive de grup prezintă 
avantaje precum: 
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 activitatea de grup este stimulativă: în condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, generează 
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) 

 stimulează efortul şi productivitatea individului; 
 este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare; 

(D. Ausubel) 
 există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 
 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;  
 dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi 

pentru activitatea lor profesională viitoare;  
 dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce implică 

sensibilitatea de a vorbi; include abilitatea de a folosi efectiv limba 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.) 

 stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, 
gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul 
gândirii); 

 munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de 
realizat; 

 timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în 
grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

 cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, 
capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

 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;  
 grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce 

la dispariţia fricii de eşec şi 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” 
(Crenguţa L. Oprea). 

Metodele interactive de grup se impun a fi aplicate încă de la vârsta preşcolară deoarece 
copiii acum învaţă să inter-relaţioneze, capătă sentimentul de apartenenţă la grup şi de implicare în 
rezolvarea comună a unor sarcini ceea ce va duce la integrarea cu mai multă uşurinţă, mai târziu, în 
colectivul de muncă. Aceste forme de abordare a actului educaţional presupun schimbarea 
mentalităţii cadrelor didactice, mai mult tact şi interes în pregătirea activităţilor dar şi 
conştientizarea importantelor valenţe formativ-educative pe care aceste noi forme le au: 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă; 

• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 
stimulând iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină; 
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• 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 în 
sistemul noţional, devenind astfel operaţionale; 

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii 
elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de 
evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

• 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 originalitatea acestuia; 

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 
Metodele interactive de grup pot fi aplicate separat sau combinate, în toate tipurile de 

activităţi din grădiniţă, alături de cele tradiţionale. 
Vom descrie activitatea de evaluare cu tema „Păsările” în care am aplicat metodele: 

„Metoda piramidei”, „Diagrama Venn”, „Brainwriting”, „Brainstorming”.  
Copiii sunt împărțiți în trei grupe ce vor studia: păsări de curte, de baltă, de pădure. 

Gruparea se face prin alegerea unor jetoane colorate care sunt folosite la realizarea unor puzzle-uri 
reprezentând cele trei medii de viaţă. În clasă sunt amenajate trei cadre corespunzătoare celor trei 
medii. Fiecare grup lucrează în zona aleasă. Se aplică „Metoda piramidei”. Materiale folosite: trei 
cartoane pe care sunt desenate piramide în trepte, simboluri pentru fiecare treaptă care sugerează 
locul unde trebuie să fie aşezate jetoanele (pană-păsări, farfurie - hrană, căsuţă-cuib, pui - 
înmulţire), jetoane cu păsări, hrană, adăposturi, ouă. Sarcinile sunt comune pentru toate grupurile: 

1.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă păsările care trăiesc în locul în care vă 
aflaţi(de exemplu: la baza piramidei, în dreptul simbolului pană, sunt aşezate toate păsările de curte, 
baltă, pădure); 

2.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă hrana păsărilor voastre; 
3.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă adăposturile păsărilor voastre; 
4.  Aşezaţi în vârful piramidei imaginea care arată prin ce se înmulţesc păsările. 

După construirea piramidei copiii pot fi antrenaţi în scurte discuţii care vizează şi alte 
cunoştinţe(de exemplu: ce alte păsări mai trăiesc în..., cu ce sunet începe..., găseşte păsările ale 
căror nume este format din două silabe, care sunt păsările care îşi strigă numele, etc.). 

În continuarea activităţii, fiecare grup îşi alege câte trei reprezentanţi pentru a lucra în 
sectorul artă. Se aplică metoda „Brainwriting” - fiecare copil îşi aduce aportul individual în 
realizarea temei: 

Grupul 1- aplicaţie „În ogradă”. Material: fişă suport pe care este desenată o casă, siluete de 
păsări şi alte elemente din care să aleagă pentru a realiza tabloul, adeziv. 

Grupul 2- desen „La baltă”. Material: fişă suport, carioca. 
Grupul 3- desen sugerat de audierea unui text. Material: fişă suport, carioca, casetă audio. 
Ceilalţi copii lucrează, simultan, în metoda „Diagrama Venn” .Material: două cercuri de 

culori diferite, intersectate, jetoane cu păsări, cuiburi, ouă. 
Sarcini de lucru: 

1. Aşezaţi în cercul roşu păsările călătoare; 
2. Aşezaţi în cercul verde păsările care rămân în ţară; 
3. Aşezaţi în spaţiul de la mijloc jetoanele care arată prin ce se aseamănă. 
Se pot folosi şi alte criterii de grupare. 

Lucrările realizate la sectorul artă sunt analizate de toţi copiii, apoi se aplică metoda 
„Brainstorming”. Material: lucrările realizate de copii, o bandă colorată în cele trei culori după 
care    s-au grupat copiii la începutul activităţii. Fiecare grup îşi aşează lucrarea pe culoarea sa 
(verde, albastru, galben). Toţi copiii participă la crearea unei poveşti. Se pot crea poveşti diferite 
prin schimbarea ordinii în care sunt aşezate lucrările.  
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Aplicarea metodelor interactive este la îndemâna oricărui cadru didactic pentru că nu 
necesită decât studierea lor, material didactic uşor de procurat sau de confecţionat şi multă 
deschidere. 
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31.  INIȚIATIVELE DIDACTICE-FACTOR IMPORTANT  

ÎN MESERIA DE DASCĂL 
 

Prof. înv. preșcolar Răduțoiu Alexandra,  
GPN Olănești 

 
În limbajul cotidian, termenul „inițiativă” este folosit foarte des în contexte variate și sub 

diferite forme, cum ar fi: „am luat inițiativă”, „din proprie inițiativă”, „la inițiativa...”, „o inițiativă 
bună”.  

Inițiativa sau spiritul de inițiativă joacă un rol tot mai important în toate domeniile de 
activitate, cu atât mai mult în domeniile în care a acționa independent și a nu aștepta ca cineva să își 
spună ce să faci este o condiție esențială. Domeniul educativ este unul dintre acele sectoare 
profesionale unde spiritul de inițiativă este unul dintre indicatorii de calitate ai cadrelor didactice. În 
zilele noastre, a fi un cadru didactic bun înseamnă, pe lângă a avea o pregătire corespunzătoare, 
răbdarea și dorința de a se forma permanent pentru a răspunde nevoilor elevilor, și a avea inițiativă. 

În Dicționarul Explicativ al Limbii Române, inițiativa este explicată prin „materializare a 
unei idei, concretizată în propunerea, organizarea sau începerea unei acțiuni de către cineva, care 
antrenează după sine și pe alții”. Acest termen a fost dezbătut de-a lungul timpului de foarte mulți 
scriitori, filozofi și antreprenori. În cartea sa, „Iubirea, viața și munca”, scriitorul Elbert Hubbard, 
răspunde întrebări „Ce este inițiativa?” astfel: „Vă voi spune eu: este a face lucrul corect fără a-ți 
spune cineva.” 

În ceea ce privește termenul de inițiativă în domeniul didactic, acesta ar putea fi definit prin 
acțiunea unui cadru didactic în direcția concretizării unor idei, care urmăresc un scop pedagogic, 
acela de a contribui la optimizarea actului educațional. Exemplele vehiculate în revistele de 
specialitate, pe diferite forumuri sau grupuri cu caracter educativ, reflectă faptul că interesul 
cadrelor didactice de a schimba sau de a aduce un plus procesului de predare-învățare este în 
continuă creștere.  

Învățământul preșcolar permite cadrelor didactice să-și exprime liber creativitatea și să ia 
inițiativă în vederea transmiterii cunoștințelor de specialitate, în moduri care mai de care mai inedite 
și atractive, personalizate în funcție de nevoile copiilor și de direcțiile de interes ale cadrelor 
didactice, cu atât mai mult cu cât a avea inițiativă în zilele noastre în mediul educațional nu este 
numai o modalitate a cadrului didactic de a se afirma, ci și o necesitate.  

În ultimul timp, în România s-a acordat o importanță tot mai sporită problemelor din mediul 
educațional și optimizării procesului instructiv-educativ. Astfel, au fost lansate inițiative variate, al 
căror scop este acela de a produce schimbări benefice tuturor beneficiarilor din învățământul 
românesc. Dintre acestea, BeYou(th), InEdu la Plai, Școala pentru toți, Let`s do it, Romania sunt 
doar câteva exemple bine cunoscute de programe și proiecte cu obiective educaționale desfășurate 
la nivel local sau național. 

În calitate de cadru didactic în învățământul preșcolar, am avut de nenumărate ori ocazia a 
îmi afirma spiritul de inițiativă și ideile, atât la clasă, cu preșcolarii, cât și în rândul cadrelor 
didactice, cu colegele. Unul dintre subiectele proprii de interes a fost implicarea părinților în 
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educația copiilor și conștientizarea nevoilor acestora de educație. Astfel, am propus părinților 
inițiativa „Părinte-educator pentru o zi”, în cadrul căreia părinții care au dorit au putut veni la 
grădiniță pentru a juca pentru o zi rolul educatoarei. Rezultatele au fost benefice atât pentru copii, 
cât și pentru părinți întrucât preșcolarii au manifestat un interes sporit față de activitățile derulate de 
către părinți sub îndrumarea cadrului didactic, iar părinții au conștientizat și mai bine importanța 
educației, precum și faptul că toți copii sunt diferiți, au nevoie variate și trebuie tratați astfel încât să 
le fie respectate particularitățile de vârstă și individuale. Beneficii au fost și pentru cadrele didactice 
implicate, întrucât au putut observa din afară evoluția unei secvențe de învățare și reacțiile copiilor 
într-o situație diferită. 

Lucrând într-o grădiniță din mediul rural unde resursele materiale (materiale didactice, 
planșe, jucării) sunt reduse, m-am gândit la diferite moduri în care aș putea contribui la dotarea 
grădiniței cu materiale necesare pavoazării instituției și desfășurării corespunzătoare a activității 
instructiv-educative. Astfel, am ajuns la concluzia că o idee bună ar fi să organizez împreună cu 
preșcolarii și părinții acestora un eveniment educativ -„Târgul recoltei de toamnă”, în urma căruia 
să putem achiziționa materialele necesare. Pentru buna desfășurare a inițiativei voi apela la sprijinul 
conducerii unității de învățământ, precum și la susținerea inspectoratului școlar, iar activitatea se va 
desfășura astfel: preșcolarii vor aduce de acasă fructe, legume și flori de toamnă, pe care le vor 
„transforma” împreună cu educatoarea în produse variate: salată, compot, aranjamente florale. 
Apoi, vom invita la evenimentul organizat părinții, profesorii, autoritățile locale și alte persoane. 
Acolo, produsele realizate de preșcolari vor putea fi cumpărate de către doritori. Astfel, vor exista 
numeroase beneficii pentru toți participanții, dar mai ales pentru copii, care își vor dezvolta spiritul 
antreprenorial, vor învăța să lucreze în echipă, își vor prețui mai mult munca și vor înțelege că 
munca lor aduce roade. În această inițiativă, vor fi implicați și părinții, prin asociația părinților sau 
prin comitetul de părinți, care se va ocupa de tot ceea de ține de partea financiară, în baza 
prevederilor legale, precum și de achiziționarea ulterioară a obiectelor necesare dotării și 
modernizării grădiniței, ca finalitate a inițiativei. Această inițiativă didactică, realizată, ar putea avea 
numeroase efecte benefice pentru toți participanți, întrucât este gândită astfel încât să nu fie un 
simplu târg, ci și o activitate de învățare, o activitate de implicare a familiei în educația copiilor, o 
activitate de colaborare a grădiniței cu alte instituții, precum și o modalitate a cadrului didactic de a-
și demonstra creativitatea, abilitățile practice și didactice, precum și spiritul de inițiativă.  

O inițiativă foarte benefică pentru toate cadrele didactice din învățământul românesc mi s-a 
părut a fi crearea unor grupuri pe rețelele de socializare, unde cadrele didactice din toată țara au 
posibilitatea de a cere păreri, de a împărtăși gânduri, de a face schimb de materiale didactice și de a 
discuta diferite aspecte și problemele din sectorul educațional. Astfel, inițiativele și exemplele 
oferite de un cadru didactic pot constitui un punct de pornire în inițierea unor alte inițiative din 
partea altor cadre didactice, iar toate acestea nu fac decât să contribuie la calitatea învățământului.  

Societatea actuală oferă foarte multe exemple de bune practici în ceea ce privește inițiativa 
în domeniul didactic, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Un exemplu demn de amintit 
este Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite ale Americii, care a fost întotdeauna 
interesată de problema educației. Printre problemele educative pe care le-a tratat Michelle Obama se 
numără: educația fetelor, educația afro-americanilor, necesitatea consilierilor școlari, importanța 
artei în educație, necesitatea urmării cursurilor unui colegiu sau a unei facultăți după terminarea 
școlii obligatorii, alimentația sănătoasă în școli, educația pentru modă. Acestea fac parte dintre 
subiectele cheie tratate prin inițiativa, Reach Higher, lansată și susținută de Michelle Obama. Prin 
această inițiativă, fosta primă doamnă urmărește să încurajeze elevii să-și definitiveze educația și să 
fie stăpânii propriului viitor. 

După cum se poate observa în rândurile anterioare, domeniul educativ oferă o plajă largă de 
posibilități de manifestare a inițiativei didactice, fiind un domeniu activ, în continuă schimbare și 
evoluție, unde avem oportunitatea de a fi noi înșine schimbarea pe care vrem să o vedem în acest 
sistem. Din punctul meu de vedere, în educație, ca și în multe alte domenii, inițiativa trebuie să fie 
în echilibru permanent cu răbdarea și seriozitatea. Un cadru didactic care are inițiativă nu doar 
demonstrează celor din jur că îi pasă, dar va cultiva printre aceștia și motivația de a lua la rândul lor 
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inițiativă. El va demonstra că este dornic să evolueze și să facă lucrurile așa cum trebuie făcute, fără 
a fi impulsionat sau împins de la spate, constituit un exemplu demn de urmat și pentru micii 
descoperitori ai lumii, copiii, pentru care cadrul didactic este persoana prin intermediul căruia 
ajunge să cunoască lumea. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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32.  LOCUL ȘI ROLUL METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preşc. Radu Camelia 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 19 Bârlad 
 

Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, învăţarea, 
ca aspect psihologic şi evaluarea.  

Pentru a analiza corect procesul de predare – învăţare – evaluare, aşa cum menţionează Ioan 
Radu în lucrarea „Didactica modernă”, trebuie ca analistul procesului să răspundă la următoarele 
cinci întrebări: ”Cum se organizează secvenţele de predare? ”; ”Ce anume trebuie să înveţe 
copilul?”; ”De ce învaţă el?”;  ”Cum învaţă? ”; ”Cât anume învaţă?”. Aceste cinci întrebări scot în 
evidenţă faptul că fiecare componentă a procesului de învăţământ trebuie analizată separat. Primele 
două întrebări se referă la actul de predare, cea de-a treia la cauzele activităţii de învăţare (privind şi 
motivaţia elevului / preşcolarului în actul predării), întrebarea a patra priveşte modul de dirijare a 
activităţilor, dar şi procesul intern al învăţării, iar ultima întrebare se referă la reglajul activităţii de 
însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor. 

Metodele de  învăţare constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, constituie 
calea eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda, care reuneşte 
într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Cadrul necesar 
învăţării active trebuie să fie stimulativ bazat pe încredere şi respect între  educator şi educat. 

În procesul predării interactive, rolul educatoarei se schimbă; ea formulează probleme, 
ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile 
acestora, dar niciodată nu impune autoritar un punct de vedere. 

Metoda “Tehnica blazonului” – constă în completarea unei scheme cu desene, jetoane, 
cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. Această metodă presupune identificarea 
caracteristicilor unei teme sub forma simbolică sau scrisă, prin lucru în echipă. Este o metodă de 
fixare, consolidare şi evaluare. Această metodă cuprinde următoarele etape: 

- Comunicarea sarcinii de lucru:  Copiii sunt organizaţi în grupuri de câte 4-5 membri. 
Fiecare grup va realiza un blazon cu o tema dată. 

- Realizarea blazonului prin cooperarea copiilor din echipă - Răspunsul ghicitorilor şi 
sinteza descrierilor uşurează completarea blazonului de către copii. 

- Expunerea şi evaluarea frontală a blazonului - Se organizează o mini-expoziţie cu 
blazoanele realizate în grupuri. Copiii vizitează expoziţia şi fac comentarii. Fiecare grup îşi poate 
prezenta blazonul aducând argumente pentru elementele folosite în realizarea lui. 

- Dacă toate grupurile au de realizat aceeaşi temă, se analizează comparativ conţinuturile 
compartimentelor asemănătoare. Liderul grupului explică alegerea conţinuturilor şi a simbolurilor. 

O altă variantă a blazonului se poate realiza cu participarea întregii grupe de copii. 
Suporturile pot fi de mărimi şi culori diferite în funcţie de mărimea materialului ilustrat, obiectelor 
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sau plăcuţelor cu cuvinte /propoziţii scrise. Ele vor atrage, motiva şi implica copiii în realizarea 
sarcinii de lucru. 

În activitatea de educare a limbajului, cu tema “Căsuţa sunetelor”, desfășurată la grupa 
mare, prin joc didactic, am urmărit formarea deprinderii de a lucra în grup pentru identificarea 
imaginilor care numesc obiecte prin cuvinte ce încep cu vocale și am folosit ca material didactic, 
pentru fiecare grupă, câte un suport sub formă de căsuţă, pe acoperişul ei este scrisă o literă 
(a,e,i,o,u), mai multe jetoane. 

Metoda “Tehnica blazonului” am folosit-o în etapa obţinerea performanţei. Copiii au fost 
grupaţi câte 4 la 5 mese. După ce s-a analizat materialul de pe măsuţele fiecărei echipe, educatoarea 
prezintă sarcina de lucru: „Alegeţi imaginile care încep cu sunetul căsuţei voastre”.  Fiecare copil va 
identifica câte o imagine. De exemplu: pentru grupa care are căsuţa sunetului „A”, copiii vor putea 
alege imagini cu albină, ac, arici, autobuz. Fiecare căsuţă are 4 compartimente, iar fiecare 
compartiment are scrisă o cifră mică într-un colţ (1, 2, 3, 4) care reprezintă numărul de silabe al 
cuvântului de în faţa clasei, pe un panou. Un reprezentant de la fiecare echipă va prezenta „căsuţa” 
sunetului pe jeton. Se cere copiilor să aşeze imaginea la cifra corespunzătoare din căsuţă. Cele 5 
căsuţe vor fi expuse și analizate. 

Metoda „Schimbă perechea” – este o metodă de predare - învăţare interactivă de grup care 
constă în rezolvare de sarcini de lucru şi care stimulează comunicarea şi rezolvarea de probleme 
prin lucrul în pereche. Această metodă cuprinde următoarele etape:  

- Organizarea colectivului de copii: Se împarte colectivul de copii în două grupe egale care 
se aşează în 2 cercuri concentrice, pe scaune. Dacă numărul de copii este impar, educatoarea va face 
pereche cu copilul fără pereche. 

- Comunicarea sarcinii didactice/problemei/cazului propus spre rezolvare pentru studiul din 
activitatea copiilor. 

- Activitatea în perechi. 
- Prezentarea rezultatelor: Copiii revin în formaţia iniţială. Se analizează ideile fiecărei 

perechi. Educatoarea fixează concluziile într-o schemă, pe o coală mare de hârtie, într-un jurnal, etc. 
În activitatea matematică cu tema „Să formăm grupe”, desfășurată la grupa mare, prin joc 

didactic, am urmărit formarea deprinderii de a lucra în perechi pentru clasificarea obiectelor după 
diferite criterii, utilizând ca material didactic fişe de lucru cu frunze diferite ca formă, culoare, 
mărime, carioca. 

Metoda „Schimbă perechea” am utilizat-o în etapa de obținere a performanței astfel: Am 
realizat cele două cercuri concentrice cu ajutorul simbolurilor “măr” şi “pară”. Copiii care au primit 
medalioane cu imaginea unui măr se vor aşeza în exteriorul cercului, copiii care au primit 
medalioane cu imaginea unei pere se vor aşeza în interiorul cercului. Am prezentat sarcina didactică 
– Fiecare pereche îşi alege o cariocă de culoare diferită faţă de celelalte perechi. Fiecare pereche 
primeşte o fişă de lucru. Sarcina didactică este: ”Formaţi prin încercuire grupe de frunze, după o 
însuşire comună (formă)”. La semnalul educatoarei “Schimbă perechea!” copiii din cercul exterior 
s-au mutat spre dreapta. Se dă altă sarcină de lucru: “Încercuiţi cea mai mică frunză”. Urmează 
schimbarea perechii şi alte sarcini de lucru (culoare, lungime, cu codiţe, multe, puţine etc.). Am 
prezentat rezultatele şi am formulat concluziile: copiii sunt aşezaţi în cerc, cu perechea iniţială şi 
prezintă rezultatul de pe fişa de lucru. Culoarea cu care a lucrat fiecare pereche facilitează 
educatoarei evaluarea copiilor şi a lucrului în perechi. 

Metoda „Turul galeriei” este o tehnică de învăţare prin cooperare care stimulează gândirea, 
creativitatea şi învăţarea eficientă, încurajând copiii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile 
propuse de colegii lor; presupune elaborarea unui produs ce constituie concepţia/opinia tuturor 
membrilor grupului. Această metodă cuprinde mai multe etape: 

- Se formează grupe de câte 3-4 copii. 
- Copiii organizaţi în grupuri rezolvă o sarcină de lucru care permite mai multe perspective 

de abordare sau mai multe soluţii, prin realizarea de desene, colaje, postere. 
- Produsele activităţii grupelor se expun pe mai multe panouri, ca într-o galerie 

expoziţională. 
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- Pe rând, fiecare grupă de copii va analiza lucrările din „galerie” şi va examina soluţiile sau 
ideile propuse de colegi, adăugând aprecieri sau întrebări într-un spaţiu special amenajat, lângă 
fiecare lucrare. 

- După ce se încheie turul galeriei, grupurile revin la locul iniţial şi citesc comentariile, 
întrebările, observaţiile, ajutaţi de educatoare, reexaminând produsul prin prisma acestora. 

În activitatea artistico – plastică cu tema “Tablou de toamnă”, desfășurată cu preșcolarii din 
grupa mare, am utilizat metoda”Turul galeriei” în etapa de dirijare a învățării. Prin această activitate 
am urmărit formarea deprinderii de a lucra în grup pentru realizarea unui tablou care cuprinde 
elemente caracteristice anotimpului de toamnă, prin desen. Ca material didactic am utilizat câte o 
coală de hârtie forma A3 pentru fiecare echipă, creioane colorate şi carioca.  

Ca prima etapa am realizat constituirea grupurilor de câte 3-4 copii. Fiecare grup se consultă 
în vederea găsirii soluţiilor privind elementele constitutive ale tabloului, culorile, aranjarea în 
pagină, împărţirea sarcinilor în cadrul grupului. Se trece la realizarea lucrării. Timp de lucru – 10 
minute. Educatoarea monitorizează activitatea oferind sprijin. După finalizarea lucrărilor, acestea 
sunt afişate în faţa grupei, sub formă de expoziţie. La semnalul educatoarei, grupurile trec pe la 
fiecare tablou apreciind şi/sau adăugând (pe marginea tabloului) elementele lipsă, sau se taie cu o 
linie elementele care nu corespund cu tema. Turul se efectuează în 5 minute. După încheierea 
turului galeriei, sunt analizate observaţiile făcute şi se completează desenele. 

Utilizarea metodelor moderne nu trebuie făcută în lipsa unor combinări şi armonizări cu 
metodele aşa-numite tradiţionale deoarece avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. 

Subliniind rolul şi importanţa deosebită a metodelor de învățământ, Ausubel susţine: „Dacă 
aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai mult 
învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
în consecinţă! ( R. Ausubel, 1981) 
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33.  VALOAREA  ARTELOR PRIN TEATRU  LA VÂRSTĂ TIMPURIE 
 

                                                     Prof. Costin Angelica&Apostol Rotaru Manuela 
                                               Grădinița cu P.P. Nr. 3, Vaslui 

 
       Farmecul copilăriei se desfăşoară până la un punct, între lumi paralele: una reală şi alta 
imaginară, în care totul este posibil. 
       Ce-i cu Moş Crăciun ori cu Iepuraşul de Paşti?  Ei fac parte din mirifica lume ţesută din 
poveste şi realitate iar noi nu facem altceva decât să aducem un fragment din lumea basmelor, din 
atmosfera fantastică a miturilor din jurul puiului  de om. 
      Iar dacă a venit timpul înţelegerii, este datoria noastră să nu distrugem, cu bună ştiinţă, 
această lume frumoasă, ci să prelungim nevinovăţia şi farmecul copilăriei. Nu vom putea măsura 
niciodată puterea de balsam pentru copii a minunatelor poveşti ale lui Creangă, Ispirescu, Andersen, 
fraţii Grimm, a colindelor ascultate în taină în vremurile trecute, a obiceiurilor şi tradiţiilor 
româneşti de o inestimabilă valoare artistică. 
     Copilul, întâmpinat de prospeţimea trăirilor estetice, se apropie de un personaj sau altul din 
basm ori poveste, învaţă şi apoi se joacă, atribuindu-şi titluri de nobleţe, capabile să întreţină efortul 
de învăţare.  

79



 

     Programul distractiv din grădiniţă, prin multitudinea de forme şi posibilităţi de realizare, 
influenţează refacerea energiei nervoase prin ceea ce numim „odihnă  plăcută”; este un foarte bun  
prilej de afirmare şi verificare a aptitudinilor copiilor şi contribuie la închegarea colectivului. 
      În acest program, un loc aparte îl ocupă teatrul, sub diferite forme: de masă, cu păpuşi pe 
deget, cu păpuşi pe mână, pe băţ sau cele mânuite de sfori de către păpuşar. 
     „Lăsaţi visele copilăriei” este un moto care aş vrea să devină un îndemn pentru toţi cei care 
sunt chemaţi să educe preşcolarii prin această formă de activitate,deoarece educaţia nu se poate 
desăvârşi fără influenţele artistico- estetice. 

  
          Teatrul de păpuşi are o deosebită importanţă practică (privind atât din punct de vedere 
pedagogic cât şi psihologic ).Este un mijloc de educaţie prin care se acţionează cu uşurinţă, în joacă, 
direct şi, în acelaşi timp, puternic asupra vieţii afective a copilului. Eficienţa sa poate fi explicată 
prin caracterul său simbolic, aspectul de poveste al acţiunii piesei corespunzând gândirii simbolice, 
creatoare a copilului. 
       Teatrul de păpuşi exercită o puternică influenţă asupra dezvoltării personalităţii copilului 
preşcolar. Elementul cel mai important este păpuşa, un obiect ce capătă viaţă când este mânuită de 
actor. Mişcările dinamice ale acestuia îi dă vitalitate. Această păpuşă este înrudită cu cea mai 
cunoscută şi dragă jucărie a copilului.   
        Prin conţinutul fragmentelor, poveştilor, scenetelor, teatrul de păpuşi are un aport substanţial 
în dezvoltarea personalităţii copilului: 
       *prezentând fapte pozitive şi negative - oferă copiilor multiple posibilităţi de a rezolva 
problemele lor 
       *pe cei mai mari, păpuşa îi poate îndemna să aducă justificare unui anumit comportament, să-l 
judece ori să mărturisească varianta adevărată 
       *însuşirea deprinderilor de comportare şi adaptarea la situaţii noi se produce mai uşor şi mai 
rapid prin intermediul păpuşii 
       *jocul - dramatizarea din grădiniţă oferă copiilor prilejul de a realiza practicarea regulii, la 
această vârstă copiii nu înţeleg necesitatea comportamentului după reguli,  ei şi le însuşesc doar prin 
imitare, prin exemplu; întâlnim în aceste dramatizări personaje: politicoase, harnice, prietenoase, 
afectuoase e.t.c. 
      *aceste secvenţe îi pun pe participanţi să execute efectiv astfel de acte (politeţe, bunătate....), 
contribuind la interiorizarea acestor comportamente. 
      Astfel, aceste spectacole îmbogăţesc viaţa sufletească a copiilor, umplu atmosfera grădiniţei 
de bucurie şi veselie, dau un colorit viu afectivităţii preşcolarului; ele sunt un veritabil exerciţiu 
pentru copii de a-şi exersa vorbirea, a-şi activiza vocabularul, de a-l îmbogăţi într-un mod plăcut; în 
aceste ocazii copiii îşi perfecţionează exprimarea care devine mai fluidă, mai nuanţată şi fără 
reţineri. 
      Într-un colectiv de copii, intimitatea se poate crea printr-o trăire comună a veseliei. Un 
spectacol bine făcut produce bună dispoziţie, îi stimulează să povestească, să converseze, să 
comunice. La repetiţii ei îşi exersează exprimarea clară, narativă, cu glas tare, putând să-şi aprecieze 
rezultatele după înregistrări efectuate de educatoare. 
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     Copiii grădiniței se joacă bucuroşi „De-a teatrul”, merg deseori la spectacole şi de aceea 
caută să redea trăirile de acolo în jocurile lor, materializându-şi intenţiile in jocurile de creaţie, 
jocurile de rol. Ei îmbogăţesc aceste jocuri prin prisma celor văzute la teatrul de păpuşi. 
      Datorită păpuşilor folosite, dialogul devine mai liber și capătă o expresie mai puternică. Prin 
teatru copii îşi însușesc vorbirea corectă, expresivă şi completează textul cu experienţele lor proprii.    
Pentru noi, educatoarele, jocul acesta este un mijloc  de completare a reprezentărilor, de fixare a 
noţiunilor, de adâncire a cunoştințelor, de formare a deprinderilor. Datorită păpuşilor folosite, 
dialogul devine mai liber și capătă o expresie mai puternică. Prin teatru copii îşi însușesc vorbirea 
corectă, expresivă şi completează textul cu experienţele lor proprii. 
     In final doresc sa punctez obiectivele cadru și de referință fixate când, la grupa de copii cu 
care lucrez,  am abordat un opţional de teatru 
         Obiective cadru: 
         *formarea deprinderii de muncă în echipă 
         *formarea unor deprinderi specifice artei teatrale - ca spectator sau actor 
         *cultivarea vorbirii nuanţate, expresive şi îmbogăţirea vocabularului 
         *cultivarea plăcerii de a participa la un spectacol de teatru 
         *cultivarea şi dezvoltarea dragostei şi respectului pentru artă 
          Obiective de referinţă: 
         *să recepteze textul cu atenţie pentru a înţelege mesajul 
         *să memoreze textul şi să-l redea fidel 
         *să caracterizeze personajele pentru a le înţelege comportamentul 
         *să redea conţinutul în ordine cronologică 
         *să manifeste interes pentru mesajul ascultat 
         *să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare 
         *să exprime trăirile personajelor prin: dialog, mişcare scenică, mânuirea materialelor 

 
       Pentru a putea utiliza literatura pentru copii în spectacolele de teatru cu rezultate optime este 
necesar ca educatoarea să cunoască caracteristicile acestei specii, baza reală a unui basm, de 
exemplu, originea şi semnificaţia elementelor fantastice, personajele şi caracterele lor, cât şi rolul 
compoziţiei şi al limbii basmelor, ca mijloc de exprimare a conţinutului de idei. Când ne preocupă 
paleta largă a literaturii pentru copii, ne gândim întotdeauna la ceea ce se poate dobândi maximal la 
această vârstă prin contactul copiilor  cu expresia literară, pe temeiul caracteristicilor  definitorii ale 
acestei etape din viaţa copilului şi în perspectivă. Este unanim acceptat că factorii culturali exercită 
o influenţă considerabilă în formarea personalităţii copilului. 
           “Nu cu forţa, ci prin joc, vor învăţa copiii.”                                                                                                  
                                                                                          (Platon) 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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34.  VALORIFICAREA PERSPECTIVELOR EUROPENE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CONTEMPORAN ROMÂNESC 

 
                          Prof. înv. preșcolar: Gîlea Maricica 

             Podoleanu Gina 
Grădinița Nr. 8 Bârlad, Vaslui 

 
Învățământul preșcolar parte integrantă a învățământului românesc și european a cunoscut 

și cunoaște o atenție aparte din partea societăți contemporane ce este pentru moment în deplină 
efervescență. Pedagogia s-a preocupat și se preocupă de această primă etapă a școlarității, a 
formării și dezvoltării personalității copiilor.  

De aceea, în dezbaterea multiplelor probleme ce frământă și animă învățământul preșcolar  
un rol important îl are și literatura pedagogică menite să sprijine, să afirme ideile inovatoare cât și  
practicile cele mai înaintate și mai fructuoase.  

Copilul indiferent de vârstă, etnie are dreptul de o primi o educație încă de la naștere. 
Acesta trebuie să fie crescut într-un spirit de înțelegere, toleranță, prietenie, pace dar și în deplină 
cunoștință a faptului că energia și aptitudinile sale trebuie puse în serviciul semenilor săi.  

Învățământul preșcolar românesc are o deosebită importanță în procesul dezvoltării 
cognitive și a personalității copilului de 3-6 ani urmărindu-se astfel integrarea acestuia pe 
cerințele coordonatelor învățământului european contemporan. 

Din totdeauna a fost nevoie de un învățământ bine susținut de societate,  unul recuperat cu 
nevoile economice, administrative, sociale și culturale, de un învățământ deschis pentru copii, 
tineri, adulți. Acesta ar trebui să încurajeze și să favorizeze înnoirea prin standarde de 
performanțe ridicate, orientate spre investigație. 

Astfel spus, societatea contemporană românească are nevoie de un învăţământ care să 
inducă o nouă atmosferă în societate. 

Învăţământul preşcolar a căpătat în această eră, o nouă pondere în sistemele de învăţământ 
modernizate. 

În urma cercetărilor recente de psihologie şi pedagogie s-a ajuns la concluzia că cel puţin o 
parte a abilităţilor şi structurilor cognitive de care depinde “performerul” intelectual de mai 
târziu, se formează la vârste corespunzătoare învăţământului preşcolar şi apoi cel primar. 
 În condiţiile modificărilor radicale sub aspect social, a societăţii actuale faţă de cea trecută 
cu toate implicaţiile la nivel de individ ce le presupune o asemenea schimbare s-a perceput din ce 
în ce mai acut pentru toate vârstele, necesitând lărgirea modurilor de înţelegere şi comunicare. 
 Referind-ne la preşcolari trebuie să accentuăm rolul pozitiv, de mare eficienţă a curiozităţii, 
observării, căutării şi identificării spaţiale  manifestate de către copii în dezvoltarea 
competenţelor de tip general. În planul teoriei pedagogice trebuie remarcată consacrarea 
conceptului de preşcolaritatea care deschide noi perspective educaţiei copilului între 2/3-5/6 ani 
în sens managerial şi curricular. 

Termenul de preşcolaritate vehiculat la diferite niveluri de referinţă este dezvoltat într-un 
dublu sens: 
- un sens administrativ care defineşte un mod de organizare al educaţiei şi instruirii în instituţia 
grădiniţei, valabil şi premergător şcolii; 
- un sens pedagogic care defineşte un mod de concepere al educaţiei şi instruirii în grădiniţă, a 
cărei vocaţie socială constă pe de o parte în prevenirea progresivă a eşecului şcolar. De altfel 
greu evitabil în cazul copiilor proveniţi din medii defavorizabile iar pe de altă parte în anticiparea 
succesului şcolar prin valorificarea deplină a mijloacelor sale specifice. 

La nivel managerial dezbaterile lansate și publicate în ultimele decenii  din perspectiva 
reformele pedagogice inițiate și finalizate în majoritatea‚ țărilor europene confirmă tendința 
integrării grădiniței în structura sistemului școlar general, ca treaptă a învățământului primar. 
Grădiniţa, şcoala conduce copilul spre viaţă, prin viaţă şi pentru viaţă. Dar această viaţă despre 
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care vorbim este desigur cea individuală, însă înglobată într-o colectivitate mai mult sau mai 
puţin mare.  

Deci, principiul fundamental al oricărui program de educaţie şi de instrucţie este acela de a 
stabili o dublă armonie între exigenţele sociale şi posibilităţile copilului între experienţa 
individuală şi idealurile sociale. Legislaţia în vigoare atrage atenţia asupra respectării Drepturilor 
Copilului obligând guvernul şi organizaţiile societăţii civile să respecte drepturile acestuia în 
contextul standardelor internaţionale cu privire la participarea, accesul, calitatea educaţilor cât şi 
oferta serviciilor necesare protecţiei copilului. 

Calitatea educaţiei reprezintă chintesenţa devenirii umane într-o lume morală civilizată şi 
plină de respect faţă de copil. 
   
BIBLIOGRAFIE:  
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35.  PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
GRĂDINIȚĂ- FAMILIE MIJLOC DE RELAȚIONARE 

 
Educatoare: Năstasă Paula-Anca și Popa Lența 

Grădinița P.P. Nr. 8, Bârlad 
 
 „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. Astfel 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. 
 În vederea realizării unui parteneriat de succes este indicat a se urma anumiţi paşi, primul 
dintre aceştia fiind constituirea grupului de lucru la nivel de grădiniţă. Pentru a asigura succesul 
unui proiect este foarte important identificarea în cadrul grădiniţei a persoanelor potrivite 
proiectului ales. Aceste persoane trebuie să îşi dorească implicarea în proiect, să aibă cunoştinţe şi 
abilităţi potrivite subiectului propus şi să nu le lipsească calităţile de comunicare şi relaţionare cu 
celelalte persoane implicate în proiect. După identificarea posibililor parteneri, grupul de lucru din 
cadrul grădiniţei va întreprinde acţiuni concrete de contactare şi abordare directă a partenerilor 
selectaţi. După realizarea unei negocieri şi a stabilirii scopului şi a obiectivelor comune proiectului, 
se poate semna un protocol de parteneriat în care să se stipuleze scopul, obiectul şi durata 
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parteneriatului, formele de colaborare dintre parteneri, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, 
finanţarea proiectului şi alte dispoziţii finale. 
 În primii 3 ani ai vieţii responsabilitatea educării copilului îi revine familiei. În această 
primă etapă îndeosebi mama, dar şi tatăl şi ceilalţi membrii ai familiei, în special dacă îi ţin loc 
unuia sau ambilor părinţi au un rol important în dezvoltarea copilului. În prima copilărie (de la 1 – 3 
ani), „cuplul parental are o multitudine de sarcini educative”, iar copilul aflat într-un „intens proces 
de fixare a figurilor parentale” trebuie educat prin măsuri şi atitudini educative constante. 
 Aşadar părinţii işi pun amprenta asupra dezvoltării intelectuale (limbajul, gândirea), fizice, 
morale dar şi sociale a copilului. Se poate spune că părinţii sunt primii educatori ai copilului, dar 
odată cu intrarea acestuia în grădiniţă, educaţia copilului este pusă în mâinile profesioniştilor, ai 
educatorilor, care printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei copilului se ocupă de 
educarea şi formarea acestuia. 
 Familia este primul factor educativ în viaţa copilului, familia este prima care influenţează 
dezvoltarea copilului şi îşi pune amprenta pe întreaga sa personalitate. Primele valori sociale sunt 
transmise de familie: „înainte de a beneficia de educaţia instituţionalizată, copilul învaţă în familie”. 
Familiile din societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate şi unele, din dorinţa de a le oferi 
siguranţă economică, petrec mai puţin timp cu copiii. În zonele urbane părinţii nu au suficient timp 
să-şi supravegheze copilul în familie, astfel că copiii preşcolari şi şcolari îşi petrec cea mai mare 
parte din timpul dezvoltării lor intelectuale, morale şi profesionale într-un cadru instituţionalizat, şi 
anume grădiniţă sau şcoală. După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între 
grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în 
adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe 
care o frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică 
a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, 
şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia 
pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. O educaţie adevărată şi reală se 
fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul 
învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu 
valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. 
 Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi 
grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, 
activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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36.  INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE 
 

Mlădinoiu Luciana 
Școala Gimnazială nr. 190, București 

 
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 linii generale se consideră că inovaţia apare ca urmare a unei crize (aşa cum am amintit 
deja, criza financiară care a afectat şi sistemul de învăţământ a creat condiţiile pentru apariţie 
inovaţiei în acest sistem), însă pentru a evolua, a se dezvolta, a ajunge la rezultate durabile inovaţia 
este condiţionată de existenţa şi acţiunea unor factori, de preferat favorabili inovaţiei. 
  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. Un alt mod de stimulare a inovaţiei constă în recompensarea muncii în echipă. În prezent, 
la nivelul sistemului de învăţământ din România personalul didactic, dar şi elevii/ studenţii sunt 
evaluaţi, recompensaţi în funcţie de activitatea individuală. 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.  

Pentru evoluția sistemului de învăţământ s-a permis introducerea disciplinelor opţionale, a 
curricumului la decizia şcolii, demers prin care oferta educaţională este adaptată nu numai nevoilor 
individului, ci şi comunităţii. 
  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. 

O inițiativă în pe care învățământul o exercită asupra tinerilor este parteneriatul familie-
școală. 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 viață, 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. 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). 
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Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor sub forma unei reuniuni de informare a 
părinților, consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei(lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare 
ale clasei şi programului şcolar al elevilor, lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, 
vizite, excursii, serbări aniversare, reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 

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. Numeroase cercetări au demonstrat că atunci când cadrele didactice 
prezintă un nivel înalt de motivaţie profesională de natură intrinsecă (adică sunt motivaţi mai 
degrabă de realizările, rezultatele activităţii didactice, decât de beneficii exterioare muncii lor, 
precum salariul, prestigiul social) investesc mai mult în activitatea lor, dau dovadă de mai multă 
creativitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor. Ca urmare, inovaţia urmăreşte identificarea de 
soluţii, oportunităţi, strategii, prin care idealul educaţional să fie atins. 
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37.  PROIECTAREA DIDACTICǍ ȊNTRE TRADIȚIONAL ŞI MODERN 

 
Prof. înv. preşcolar Cernat Andreea 

Grădinița cu P.P nr.2 Bârlad 
 

Educaţia este, prin excelenţă, un act teleologic (care urmăreşte, în mod conştient, atingerea 
unor finalităţi anterior stabilite). În această calitate ea poate, în anumite momente, să aibă un 
caracter neprevăzut, spontan, creator sau, dimpotrivă, o dominantă raţională, anticipativă, 
prefigurată. Optimizarea activităţii didactice rezultă din întâlnirea şi complementaritatea acestor 
tendinţe şi, în nici un caz, din exagerarea sau ignorarea vreuneia dintre ele. 

Noţiunea de proiectare didactică reflectă, la modul cel mai general, activitatea de 
prefigurare, de anticipare, predeterminare sau prognozare atât a desfăşurării de ansamblu procesului 
instructiv-educativ cât, mai ales, a componentele sale, a modului în care acestea vor relaţiona şi se 
vor determina reciproc, la toate nivelurile. 

M. Ionescu şi I. Radu  disting între un sens tradiţional al cuvântului proiectare, prin care se 
înţelege „împărţirea timpului, evaluarea materiei sub forma planului calendaristic, sistemului de 
lecţii, planului tematic, proiectului de lecţii” (care ni se pare mai aproape de termenul de 
planificare) şi un sens modern, sinonim termenului de desing instrucţional, înţeles ca act de 
„anticipare, prefigurare a demersului didactic în termeni care să-l facă traductibil în practică”. Din 
această perspectivă, proiectul didactic este cel mai fericit spaţiu al întâlnirii teoriei pedagogice cu 
activitatea practică, al prezentului cu viitorul, al zborului imaginaţiei cu certitudinea acţiunii 
nemijlocite , al ipotezelor cu certitudinile. 

Dicţionarul de pedagogie  porneşte prin a sublinia că „proiectarea pedagogică reprezintă 
activitatea de structurare a acţiunilor şi operaţiilor care asigură funcţionalitatea sistemului şi a 
procesului de învăţământ la nivel general, specific/ intermediar şi concret/operaţional conform 
finalităţilor elaborate”. Ulterior, el apelează la o altă sursă bibliografică pentru a argumenta că 
datorită complexităţii sale, proiectarea pedagogică presupune „operaţiile de definire anticipativă a 
obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor învăţării, probelor de evaluare şi, mai ales, a relaţiilor dintre 
acestea, în condiţiile specifice unui mod de organizare a procesului de învăţământ”. Altfel spus, ea 
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presupune o analiză a tuturor componentelor curriculum-ului şi o construcţie ipotetică (considerată, 
în acel moment, cea mai bună) a funcţionalităţii acestuia, după schema: 

În urma realizării proiectării didactice, efectele scontate ţin de dimensiunea sistematizării 
procesului de învăţământ, raţionalizării şi eficientizării sale. 

Dintre cauzele cele mai semnificative care are impus acordarea unei atenţii sporite 
demersului de proiectare didactică, amintim: 
 specificul actului paideutic, caracterul său conştient, teleologic; 
 complexitatea actului didactic, imposibilitatea de a cuprinde într-o organizare spontană, 

instantanee , într-o structură funcţională optimă întreg sistemul de variabile antrenate; 
 caracterul probabilistic al procesului instructiv-educativ, faptul că el constituie „în mare 

parte, rezultatul unor evenimente neaşteptate, al unor întâlniri şi hazarduri” , ceea ce atrage 
după sine necesitatea sporirii dimensiunii sale raţionale; 

 caracterul gradual al atingerii finalităţilor stabilite, ceea ce antrenează o acţiune 
concertată pe termen lung, cu caracter sistematic şi continuu, de nerealizat doar prin intuiţii 
geniale şi improvizaţii; 

 cerinţele contemporane puse în faţa educaţiei, cele care ţin îndeosebi de sporirea calităţii şi 
eficienţei actului didactic. Acestea nu se pot respecta decât urmărind procesul instructiv – 
educativ din etapa configurării sale posibile (proiectare) până la nivelul evaluării şi 
conexiunii inverse. Reflecţia serioasă şi cât mai precisă asupra demersului care urmează, sub 
aspectul componentelor şi relaţiilor dintre ele nu se constituie în frână a procesului de 
învăţământ, ci într-un factor potenţator. 
Tocmai ca expresie a înţelegerii acestei cauzalităţi complexe şi a abordării moderne a 

problematicii proiectării, s-a impus termenul de design instrucţional  sau după alte surse, design 
pedagogic , ceea ce ar presupune (idem): 
 a defini obiectivele formării la unul sau mai multe niveluri; 
 a sugera teme de activitate susceptibile de a provoca învăţarea în sensul dorit; 
 a oferi posibilitatea alegerii metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare; 
 a propune instrumente de evaluare a predării şi învăţării; 
 a determina condiţiile prealabile ale unei activităţi eficiente. 

Urmărind cu atenţie elementele de mai sus şi revenind la distincţia de sensuri ale proiectării 
propusă de M. Ionescu şi I.  
Radu , devine mai explicită diferenţa şi distanţa ce separă modelul modern (curricular) al proiectării 
de cel tradiţional (didacticist). 

Punând în centrul modelului curricular finalităţile, proiectarea, în sens de design pedagogic, 
reuşeşte să genereze efectele scontate: 
 pertinenţă, eficienţă, clarviziune, rigurozitate a activităţii didactice; 
 declanşarea şi susţinerea evoluţiei dinamice a concepţiei pedagogice a corpului cadrelor 

didactice cu privire la instruire şi educaţie (rolul acestor procese, rolul educatorilor în 
sistem, elaborarea documentelor şcolare, selectarea şi prelucrarea conţinuturilor, conceperea 
strategiilor didactice şi de evaluare, implicarea în actul pedagogic, gradul de intervenţie a 
educatorilor şi de optimizare a procesului didactic prin cercetarea pedagogică); 

 activizarea relaţiilor interpersonale între actorii câmpului educaţional; 
 modernizarea dimensiunii materiale a procesului de învăţământ. 

Tocmai de aceea, activitatea didactică nu mai poate fi gândită astăzi în termeni de eficienţă 
maximă în afara unui amplu şi continuu efort de proiectare. 
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38.  MODERNIZAREA ŞI RIDICAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN 
ŞCOALA ROMÂNEASCĂ LA NIVELUL STANDARDELOR 

EUROPENE 
 

Educatoare: Olteanu Mădălina 
Grădinița cu P.P. Nr.2 Bârlad 

 
Educaţia devine esenţială în modelarea viitorului sporind şansele de a apropia viitorul de 

aspiraţiile şi trebuinţele oamenilor. J. Dewey consideră că „şcoala nu pregăteşte pentru viaţă, este 
însăşi viaţa".În contextul reformei educaţionale din ţara noastră, cunoştinţele, mai exact, 
conţinuturile instructiv-educative, nu mai sunt elementul central al activităţilor de proiectare 
didactică la macronivel. Din dorinţa de a asigura, atât pe planul discursului teoretic, cât şi pe cel al 
praxisului educaţional, o reală şi o semnificativă deplasare de accent de pe dimensiunea informativă 
pe cea formativă a procesului de învăţământ, actuala abordare curriculară nu mai centrează acţiunea 
educaţională pe conţinuturi, ci pe formarea de competenţe educaţionale complexe. În contextul 
educaţional actual, „a şti” nu mai este un scop în sine, ci un factor intermediar care asigură 
premisele pentru „a şti să faci”, „a şti să fii” şi „a şti să devii”.Omul devine om numai prin educaţie, 
dar “educaţia la rândul ei trebuie să se silească să urmeze mersul naturii, oricât de departe ne-ar 
conduce” (Pestalozzi). 

 Modernizarea şi ridicarea calităţii învăţământului românesc la nivelul standardelor 
educaţionale europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă şi mereu actualizată în concordanţă 
cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene. Eficienţa actului educativ este dată 
de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare. Şcoala are rol primordial în asigurarea 
educaţiei copiilor. Educaţia este o acţiune care se realizează, în scoală dar şi în societate. 
Colaborarea între toţi factorii educaţionali, în primul rând între şcoală şi familie, este stringentă. 
Familia îi dă copilului primele informaţii despre lume înconjurătoare, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar satisfacerii 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). Familia este cea care mediază şi condiţionează comunicarea şi 
interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 

Analizând mai multe surse pot considera calitatea ca fiind: satisfacerea unor necesităţi; 
gradul de satisfacţie; capacitatea de a îndeplini o trebuinţă corespunzătoare pentru a fi utilizată, şi in 
conformitate cu cerințele cerute. Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii că sistemul 
naţional de învăţământ românesc răspunde aşteptărilor, face ce trebuie, cheltuieşte banul public în 
chip eficace şi eficient. Elevul este beneficiar al învăţării prin intermediul scolii, de aceea trebuie să 
i se identifice cu adevărat nevoile, interesele profesionale şi personale, pentru a fi îndeplinite. 
Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, pe promovarea metodelor 
interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

Ioan Cerghit afirmă: ,,Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, 
dimpotrivă consideră că fixarea 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 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 îmbogăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” 

Scopul învăţământului de azi şi dintotdeauna constă în dezvoltarea capacităţilor intelectuale 
ale elevilor, a capacităţii de a gândi, pentru a rezolva probleme, a înţelege, a inova, a lua decizii şi a 
comunica eficient. 
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Pentru a atinge acest ţel, şcolile şi clasele de elevi trebuie să ofere o atmosferă cât mai 
favorabilă dezvoltării gândirii, să încurajeze discutarea şi exprimarea ideilor, convingerilor şi 
rezolvarea de probleme. Şcoala devine astfel un centru de stimulare a gândirii şi învăţării, în care 
informaţia constituie catalizatorul gândirii în primul rând şi nu punctul final al acesteia. 

Menirea procesului de învăţământ este să angajeze elevii în trăirea unor noi experienţe, 
organizate pedagogic, încât acestea să realizeze învăţare. Procesul de învăţământ se prezintă ca un 
autentic act creator, constructiv, generator de noi comportamente, ceea ce conferă şcolii 
semnificaţia unui grandios ,,laborator viu”, loc al unor ample şi profunde metamorfoze umane, la 
nivel individual şi de grup. În accepţia învăţământului contemporan, este modern tot ceea ce-l pune 
pe elev în situaţia de a învăţa, pe cât posibil, prin efort propriu cu mobilizarea la maximum a 
capacităţilor sale. Spre deosebire de învăţământul tradiţional, centrat pe cunoaştere, pe distribuirea 
cunoştinţelor, în şcoala modernă procesul de învăţământ se ridică mult deasupra nivelului simplei 
cunoaşteri, simplei transmiteri şi asimilări de cunoştinţe. 

Principala preocupare este acum de a face din funcţia cunoaşterii un element motor al 
dezvoltării gândirii, al formării atitudinilor şi comportamentului, al promovării dezvoltării 
personalităţii elevului. În accepţia didacticii actuale, contextul psiho-social în care are loc învăţarea, 
clasa de elevi, cu multitudinea interrelaţiilor ei umane, constituie premisa unei vieţi colective reale, 
încărcate cu atâtea elemente emulative şi stimulative, care contribuie la dezvoltarea simţului 
datoriei, al răspunderii, al disciplinei, al respectului reciproc, al prieteniei şi colegialităţii. 
Modernizarea învăţământului impune regândirea fundamentală a tehnologiei   didactice.   Nu 
modernizăm făcând apologia metodelor moderne şi respingând pe cele clasice, ignorând unele 
adevăruri clasice şi preluând teze adesea neînţelese, aplicate trunchiat, neadecvat, nediferenţiat. Tot  
secretul  noilor  orientări  metodologice   constă  în capacitatea profesorului de a face din elev un 
colaborator activ în procesul asimilării cunoştințelor şi a deprinderilor cerute de programa şcolară - 
cum se exprima pedagogul V. Bunescu - de a-i orienta activitatea didactică în aşa fel încât nimic - 
pe cât posibil - să nu i se pară de-a gata şi să fie dirijat să cucerească cultura prin efort propriu. 

Didactica actuală  pune accentul pe mobilurile interioare, pe atitudinea activă, izvorâtă din 
interiorul elevului, pe activitatea din proprie inițiativă. Problema esenţială de care depinde 
producerea învăţării eficiente este problema implicării, a angajării celui   care   învaţă   în   actul 
învăţării. 

Asigurarea calităţii reprezintă un mijloc puternic de ameliorare a eficienţei educaţiei. 
Principiul său cheie este acela că principalii actori din primele rânduri ale sistemului de învăţământ 
– cum sunt profesorii şi alţi factori de la nivelul şcolii (elevi, părinţi, comunitatea) – sunt 
responsabili pentru îmbunătăţirea performanţelor educaţionale. 

Pe măsură ce se conturează consensul legat de faptul că asigurarea calităţii este o abordare 
puternică menită a ameliora educaţia şi realizarea scopurilor educaţiei în mod eficient, acest concept 
evoluează diferit în Europa, în funcţie de principiile şi priorităţile fiecărui sistem de învăţământ. 
  
BIBLIOGRAFIE: 
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39. ABANDONUL ŞCOLAR, 
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

  
Învățător, BENGHEA PATRICIA,  

Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Văleni, județul Vaslui 
  

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea 
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exemplului. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l 
desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din 
ce în ce mai frecvent. 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale 
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 
sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul 
formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana 
respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. 
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala 
a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e 
percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit 
de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 
integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 
celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează 
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de 
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.  

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 
strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 
nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu 
efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi 
să studiem câteva cauze:  

• şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 
sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din 
zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. 
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului 
pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 
părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 
zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 
care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la 
distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fără vreo susţinere) potrivit 
căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, „în condiţiile lipsei de subsistenţă” şi din 
cauza „lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare”. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a 
realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor 
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

• cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în 
reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în 
raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin 
atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca 
fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, 
abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea 
acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu 
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 
încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 

90



 

asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se 
ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

• climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea 
vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 
divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 
dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

• factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 
prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 
cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 
abandon şcolar. 

• factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 
absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 
atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 
apariția fenomenului de abandon şcolar. 

• anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 
copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, 
haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 
Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 
consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi; 
• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
• creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
• În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 
se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;  
• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
• psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
• juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 
informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 
viața unui individ.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate 
avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. 
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 
fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 
poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 
trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de 
religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 
răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea 
neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 
inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează 
cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din 
partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 
siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în 
parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe 
şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta, 
şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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40.  ACCESUL LA EDUCAŢIE 
                                        

prof. înv. primar  Ciucure Loredana 
Şcoala Gimnazială  Nr. 3 Lugoj 

 
 Accesul la educaţie, definit ca posibilitatea de utilizare a dreptului la învăţătură, reprezintă în 
contextul actual al societăţii româneşti, alături de accesul la serviciile de sănătate şi condiţiile 
adecvate de hrană şi locuire, un instrument capabil să faciliteze sau să restricţioneze integrarea 
socială, să mărească sau să reducă şansele de reuşita ale generaţiei tinere. Accesul la educaţie al 
copiilor provenind din familii sărace este o problema atât de natură educaţională, cât si socio-
economică.  
 Cauzele pentru care acestor copii le este îngrădit accesul la educaţie sunt în egală măsură 
legate de disfuncţiile din sistemul educaţional, cât si de problemele de natura socio-economica, 
pornind de la imposibilitatea asigurării hranei zilnice şi a pachetului pentru şcoală, a îmbrăcămintei 
şi încălţămintei adecvate fiecărui anotimp şi terminând cu cheltuielile educaţionale care depăşesc cu 
mult posibilităţile părinţilor, care sunt confruntaţi astfel cu o situaţie paradoxală, în care beneficiile 
materiale condiţionate de frecventarea şcolii sunt cu mult sub costurile educaţionale pe care le 
presupune participarea şcolară. Ca un motto al situaţie: Suntem prea săraci pentru a merge la şcoală 
şi a scăpa de sărăcie! 
 Rolul cadrelor didactice este diferit faţă de cel al profesorilor care predau în colectivităţi care 
nu se confruntă cu probleme socio-economice severe. Deşi părinţii valorizează pozitiv rolul 
instituţiei şcolii, de multe ori sunt întâlnite situaţii în care comportamentul cadrelor didactice este 
evaluat negativ, neconform aşteptărilor societăţii: comportamente care duc la marginalizarea 
copiilor săraci în colectivul clasei, la izolarea acestora în spatele clasei şi de ignorare de către 
profesori a problemelor de concentrare şi asimilare de informaţii cu care se confrunta aceşti copii 
din cauza lipsurilor.  
 Cadrele didactice sunt pregătite şi instruite sa educe aceşti copii luând în considerare situaţia 
complexă în care aceştia se găsesc şi din care nu vor putea ieşi fără un suport crescut din partea 
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şcolii. În acest sens, un rol cu atât mai important trebuie sa îl joace cadrele didactice din mediul 
rural, care sunt actorii principali în procesul educaţional, de calitatea muncii lor depinzând drumul 
pe care copiii din comunităţile rurale sărace îl urmează. 
 Traiectoria pe care o urmează copiii din familiile sărace poate fi comparata cu cea urmată de 
un bulgăre de zăpadă, în sensul ca fiecare etapă din dezvoltarea acestuia adaugă probleme şi lipsuri 
noi la cele acumulate în fazele precedente, efectul fiind căderea acelui copil sub pragul de sărăcie la 
vârsta maturităţii. Calitatea educaţiei primare (oferita de familie) şi ulterior cea a educaţiei 
secundare (oferita de instituţia şcolii, pe diferite niveluri de învăţământ) sunt pentru aceşti copii 
decisive pentru traiectoria pe care o vor urma în viaţă şi pentru şansele pe care le au în viitor de a nu 
perpetua în familiile lor starea de sărăcie a părinţilor lor. 
 Intervenţia statului trebuie, permanent completată de cea a celorlalţi actori sociali care pot 
contribui la asigurarea accesului la educaţie al copiilor din familiile sărace: sectorul non-profit, 
agenţii economici, profesorii, serviciile sociale, biserica, şi familia. Pe lângă măsurile financiare, 
care implică investiţii suplimentare în sistemul educaţional care să vizeze renovarea unităţilor de 
învăţământ, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor şi cabinetelor, asigurarea unei mese zilnice la 
cantine şcolare, subvenţionarea rechizitelor şi manualelor, precum şi asigurarea, în mediile rurale, a 
transportului copiilor şi cadrelor didactice pe distante mai lungi la şi de la şcoală, se impun măsuri 
specifice, de ordin educaţional, cum ar fi: 
o instruirea cadrelor didactice cu privire la problemele legate de sărăcie, excluziune socială, 

metode de integrare în colectivul clasei a copiilor săraci şi de creştere a capacităţii de învăţare a 
copiilor cu posibilităţi reduse; 

o servicii (psiho)sociale centrate pe nevoile comunităţii şi familiilor care trăiesc în acele zone, 
prestate de profesionişti, care sa asigure o colaborare între autorităţi locale –şcoală – familie; 

o adaptarea curriculum-ului în funcţie de cerinţele socio-economice şi de realităţile din societate, 
cu un accent mai mare pe abilităţi şi deprinderi practice; 

o diversificarea activităţilor extra-curriculare în vederea motivării elevilor, precum şi pentru a 
promova incluziunea sociala a copiilor săraci; 

o includerea părinţilor în activităţile organizate în şcoală, astfel încât să crească activismul social 
şi prin aceasta conştientizarea rolului şi importantei şcolii în viaţa unui copil.  

 Politicile de răspuns din domeniul educaţiei ar trebui, aşadar, să se centreze pe reducerea 
inegalităţilor sociale generate de accesul diferenţiat la învăţământ şi pe asigurarea unui nivel de 
instrucţie socio-economica cât mai ridicat pentru generaţia tânăra, evitându-se astfel transmiterea 
inter-generaţionale a stării de sărăcie şi a deprivărilor care rezulta de aici. Este cu atât mai necesară 
protecţia copilului aflat în situaţie de risc şi din punctul de vedere al accesului la educaţie, cu cât 
inegalităţile din educaţie şi şansele reduse de instruire şcolară şi mai târziu profesională vor avea 
efecte negative majore asupra calităţii vieţii acestora în viitor.  
 Reducerea abandonului şcolar şi creşterea participării şcolare prin măsuri integrate, de 
natură socială, economică şi educaţională trebuie să constituie obiectivul central al strategiei în 
domeniul educaţiei, alături de reintegrarea în sistemul educaţional al tinerilor cu nivel scăzut de 
educaţie şi reinserţia profesională a adulţilor necalificaţi în vederea creşterii şanselor pe piaţa 
muncii şi combaterii excluziunii sociale a acestora. Excluziunea socială a copiilor provenind din 
familii sărace poate fi diminuată şi prin asigurarea accesului la educaţie al acestora, ştiut fiind faptul 
ca socializarea secundara asigură însuşirea principiilor dominante dintr-o societate si a culturii 
acelei comunităţi, şcoala jucând astfel un rol central în procesul de incluziune sociala a copiilor 
defavorizaţi. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. *** (2010) Raportul O.N.U. privind starea naţiunilor. 
2. *** (2011) Copiii şi sărăcia. Raport anul privind fenomenul sărăciei în România. Bucureşti: 

Fundaţia „Salvaţi copiii” România.  
3. Bălănescu, Laura (2002) Accesul la educaţie al copiilor în sărăcie extremă, I.C.C.V.: Revista 
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Popescu-Neveanu, Timişoara: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu”, Timişoara, pp.31.  
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41.  ACTIVITATEA INTEGRATĂ  
 

prof. Girjob Elena  
Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani 

 
          Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 
proiectare a curriculumului care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 
domenii diferite ale cunoaşterii,astfel încât să se asigure achiziţia de către elevi a unei imagini 
coerente,unitare despre lumea reală.  

 De ce este nevoie de această abordare? Pentru a răspunde nevoilor de educare a copiilor 
secolului XXI-lea. 

Capacitatea  de a căuta, de a găsi, de a aborda informaţia duce  la adevărata libertate, la 
dobândirea autonomiei necesară ulterior. Deprinderea   de a cerceta, de a analiza, de a explora 
informaţia duce la construirea propriului sistem de cunoaştere, care ulterior va duce cu succes la o 
bună integrare în activitatea şcolară. 

Termenul “curriculum integrat” sugerează în primul rând corelarea conţinuturilor, însă acest 
demers necesită o abordare curriculară, în care punctul de pornire  este cel mai adesea finalitatea  
urmărită în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv-formativ. 

Argumentele psiho-pedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt 
multiple. Astfel, în planul profunzimii şi solidităţii cunoştințelor dobândite printr-o atare abordare, 
plusul calităţii este evident; cei care învaţă identifică mai ușor relaţiile dintre idei si concepte, dintre 
temele abordate în şcoală şi cele din afara ei; baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă 
reactivare a informaţiilor, timpul de parcurgere a curriculumului  este sporit. În planul relaţiilor 
interpersonale: integrarea curriculară şi în special metoda proiectelor încurajează comunicarea şi  
rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare. În ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un 
“facilitator” mai mult decât o sursă de informare.  

În general, orice demers integrator în materie de curriculum presupune următoarele procese 
adaptative: 

A. combinaţie tematică şi transpunerea acesteia într-un proiect care să dezvolte o  
structură coerentă; 

B. flexibilitatea orarului şi a strategiilor de organizare si desfăşurare a predării; 
C. identificarea şi integrarea a noi surse de informaţii 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. 

Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare şi monitorizare a 
curriculumului integrat: 

Modelul integrării ramificate. 
Elementul central al acestui model este tema studiată iar detalierea experienţelor de învăţare 

se face la primul nivel pe domeniile de activitate prevăzute în programă iar la al doilea nivel, sunt 
considerate experienţele de formare pe diversele dimensiuni psihofizice individuale: 
intelectuală,afectivă, socială, şi fizică. 
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Modelul integrării liniare 
În acest model, integrarea curriculară se face în jurul unei finalităţi de transfer, de  tipul, 

“dezvoltării comportamentului social”. 
Acest model este aplicabil pentru finalităţile urmărite pe perioade mai îndelungate de timp şi este 
foarte potrivit pentru proiectarea intervenţiei educaţionale diferenţiate şi individualizate cu scopuri 
recuperatorii sau de dezvoltare. 

Modelul integrării secvenţiale 
Proiectarea  pe teme, ilustrează cel mai adesea acest model de integrare curriculară. 
Modelul curriculumului infuzionat  
Acest model este întâlnit în special în instituţiile şcolare profil aparte (ex. grădiniţe 

muzicale, grădiniţe de limba străină). 
Modelul integrării în reţea  
Este soluția de integrare pe care o propune metoda proiectelor de investigare-acţiune. 

Pornind de la subiectul proiectului, copiii optează pentru o reţea de teme şi resurse de studiu, 
corelate cu tema centrală. Domeniul central şi cele corelate ale proiectului sunt ele însele teme 
transdisciplinare şi vor fi abordate ca atare. 

Proiectarea după modelul integrării în reţea impune cel puţin două nivele de planificare: 
constituirea unei hărţi tematice în care, pornindu-se de la tema centrală, sunt identificate subtemele  
ce vor fi parcurse  si desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a  conţinuturilor ce vor rezolva 
tema proiectului. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1.  Bocoş, Muşata-Instruire interactivă-“Repere pentru reflecţie şi acţiune”, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002 
2.  Glava, Adina şi Cătălin-Introduceri în pedagogia preşcolară, Ed.  Dacia,  Cluj-Napoca,  2002 
3.  Ionescu, Miron-Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitara Clujeană, Cluj-
Napoca, 2000 

 
 

42.  ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR –  
POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE ORGANIZARE CU ELEVII 

 
                                                                                Prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 
 

Într-o societate  în care tehnologia  progresează cu o viteză ameţitoare şi, datorită ei, de la 
cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele educaţiei 
se orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile 
profesorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, am 
constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută 
de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătoasă. 

Copiii, care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc 
natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este 
motivul pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru 
educaţia formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai 
simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii. 

 
Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor sunt: 
 oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia 

mediului reprezintă un subiect de interes mondial iar  urbanizarea masivă a produs un efect nociv 
asupra mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-
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ecologice le au asupra mediului => educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de 
benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

 reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de  un mediu 
relaxant, liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”  

 poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine 
puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie 
puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc; 

 facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens 
=> un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care, în mod usual, întâmpină dificultăţi de 
învăţare şi au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili; 

 asigură dezvoltarea personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor, prin 
libertatea de manifestare şi exprimare pe care le oferă. 

 asigură dezvoltarea spiritului de echipă =>conexiunea între elevi, elevi-profesori 
=>  creşterea gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul 
ambelor categorii; 

 oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea 
individului şi, implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 

 oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 
 oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema 

identificată deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii 
rezultatelor propuse. 

 
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 
 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă, 

îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc 
 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a 

celor care o aplică, cât şi elevilor. 
Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale 

individului, cât şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte: 
 Nevoia de a fi  respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează 

copilul să se simtăînlargul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica,își va exprima 
propriile opinii, se va simți băgat în seamăși va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; 
eleviipot fi consultați cu privire la diferite jocuri sau activități. 

 Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a 
primi diferite sarcini, responsabilităţi pentru atingereascopului propus( spre exemplu dacă se 
optează pentruo activitate de ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul  
sarcina de a uda florile, important este  însă, ca prin comunicarea cu copilul, profesorul să-i 
transmită acestuia sentimentul căprinceea ce întreprinde el, mediul va fii mai curat, astfel el va 
conştientiza că are o responsabilitate faţădeprotejarea mediului ). 

 Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări 
tematice, aduce numeroase beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea 
fundamentală a copilului este important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod constant săsejoace, să 
alerge, să participe la diferite activităţi în mod activ. 
 Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor 

este aceea că este o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi alecopilului( psihice, fizice, 
sociale, emoționale saueconomice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine 
unei comunităţi; se consideră ca mediul din interiorul  grupei este mai degrabă unulcompetitiv, în 
timp ce cel din afara clasei este unulsuportiv, care permite copiilor să se exprime, sărelaționeze cu 
ceilalți, să colaboreze. 
 Nevoia de a se simti în siguranță–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp 

ce mediul exterior implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ. 
Educatorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan de 
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management al riscului, întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii 
specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor. 

Educaţia nonformală  şi, implicit, educaţia outdoor nu este o activitate lipsită de un efect 
formativ, ci trebuie înţeleasă ca o realitate educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de 
educație nonformală este asociat conceptului de „învățare pe tot parcursul vieții” 
(lifelonglearning). 

Evaluarea în cadrul educaţiei nonformale este realizată de cel care învaţă, iar abordarea 
multi-disciplinară a procesului de învăţare, ajută copiii să înţeleagă şi să aprecieze mediul şi 
legătura lor cu acesta. Pregăteşte copiii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen 
lung ale interdependenţei om – natură. 

 Caracteristicile educaţiei nonformale: 
• metodele folosite sunt axate pe participarea activă; 
• jocul este principalul mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei      activităţi  de 

educaţie nonformală; 
• răspunde la întrebarea „Cum?” 
• implică mai pregnant comunitatea principalii  furnizori de educație nonformală  fiind 

ONG-urile şi unităţile comerciale din comunitate. 
Dintre toate aceste forme, educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea nonformală, 

întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează 
procesul de învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o utilitate practică 
imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un 
conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o structură şi o 
planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa 
participanţilor. 

Atât educația nonformală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația 
formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa 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 punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen lung, permit 
acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în 
aceeași măsură şi celor care o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul 
învăţării (în speţă copiii). 

Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că 
activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. 
Excursiile, plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către copii 
de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată  nefiind organizate doar de dragul de a fi 
organizate. 

Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei 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. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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transdisciplinar”,Ed.Polirom, Bucureşti, 2008; 
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43.  IMPACTUL POZITIV AL METODELOR ACTIV – PARTICIPATIVE 
ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
Prof. înv. primar Cucu Violeta 

  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tutova, jud. Vaslui 
 

Procesul de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, ce 
are loc într-o ambianţă specifică, şcolară, în care operează conţinuturi, selecţionate şi structurate în 
acest scop, până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului. 

În procesul de învăţământ profesorul, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor metode 
de predare-învăţare-evaluare. Ansamblul metodelor de predare-învăţare-evaluare utilizate constituie 
ceea ce se numeşte ,,metodologia procesului de învăţământ”. Aceasta are un caracter dinamic, se 
distinge prin flexibilitate, supleţe, permanentă deschidere la înnoire, racordare la cerinţele actuale 
ale învăţământului. 

În ultimele decenii a crescut interesul pentru metodele activ-participative. Nu voi face o 
clasificare şi o prezentare amănunţită a metodelor activ-participative. Îmi place să cred că 
majoritatea cadrelor didactice le cunosc şi le aplică. Intenția mea, prin acest studiu, este de a 
prezenta impactul  pozitiv al aplicării acestor metode, asupra personalităţii elevului, în domeniile: 
cognitiv, educativ, afectiv-emoţional şi motivaţional, relaţional, atitudinal şi social.   
1. În plan cognitiv 
- Metodele activ-participative 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. 
- Aceste metode contribuie la dezvoltarea gândirii critice a elevilor. ,,A gândi critic”înseamnă a 
emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să accepţi greşelile tale şi să le poţi 
corecta. Elevii trebuie să înţeleagă faptul că, în cadrul dezbaterilor, nu se critică omul, ci ideea. 
- Sunt centrate pe activităţile proprii de învăţare ale elevului, pe învăţarea prin descoperire.  
- Pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, iar cel care învaţă este considerat 
managerul propriei învăţări. 
- Îl îndeamnă pe elev să-şi pună în joc procesele intelectuale: memoria, gândirea, imaginaţia, voinţa.  
- Ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele, să afle singur soluţii la 
probleme, să prelucreze cunoştinţele şi să le sistematizeze. 
-  Au în vedere, în mod preponderant, dezvoltarea unor capacităţi intelectuale: 
 Dezvoltarea unor operaţii logico-matematice(capacitatea de a compara şi a opune, de a 

calcula şi a verifica etc.);  
 Dezvoltarea unor operaţii ştiinţifice(capacitatea de a explica diferite cauze, de a corela, de a 

stabili relaţii funcţionale); 
 Capacitatea de a strânge, sintetiza, organiza, asocia şi a comunica informaţii. 

- Elevii pot deveni coparticipanţi la propria lor formare. 
- Se implică în actul didactic şi işi formează capacităţi de a emite opinii şi aprecieri asupra 
fenomenelor studiate. 
- Descoperă o nouă experienţă: aceea de a studia, de a lucra şi de a lua decizii în echipă. 
- Învaţă cum să înveţe. Se pregătesc să facă faţă situaţiilor prin dorinţa de angajare şi acţiune. 
2. În plan educativ 
- Metodele activ-participative au un pronunţat caracter educativ. 
- Îi ajută pe elevi să-şi exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, putând 
deveni coparticipanţi  la propria educaţie. 
- Acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei. 
- Disciplina derivă din modul de organizare a lecţiei. 
3. În plan afectiv-emoţional şi motivaţional 
- Oferă copiilor o încărcătură emoţională deosebită. 
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- Dispare stresul şi teama de a răspunde la întrebări. Cei timizi capătă curaj şi încredere în forţele 
proprii. 
- Pentru că sunt prezentate sub forma unor jocuri de învăţare şi de cooperare, aceste metode devin şi 
distractive pentru elevi. 
- Se dezvoltă spiritual de echipă, de competiţie, de cooperare. Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, 
împărtăşindu-şi ideile. Se bucură împreună de un succes, se manifestă, strigă şi se încurajează 
reciproc.  
- Presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorinţa de afirmare, de a observa, explica, explora, 
investiga, descoperi, inventa şi a crea. 
- Elevii manifestă înţelegere şi empatie faţă de colegii lor. Se mândresc cu realizările de grup.  
- Metodele activ-participative au menirea de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face, până la 
identificarea lui cu sarcina de învăţare. 
- Creează un climat afectiv pozitiv în clasă. 
- Îi motivează pe elevi în desfăşurarea activităţilor, le stimulează motivaţia intrinsecă. 
4. În plan relaţional 
- Relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare. 
- Sunt metode de interacţiune colectivă şi cooperare colegială intensă. 
- Facilitează schimbul spontan de informaţii şi idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii. 
- Contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. Elevii relaţionează între ei. 
5. În plan atitudinal 

Rezultatele şcolare la diferite discipline depind, în mare măsură, de atitudinea elevilor faţă 
de învăţătură, nu numai de capacitatea lor de învăţare. 

Atitudinea pozitivă faţă de învăţătură trebuie privită în legătură cu gândirea pozitivă, care 
stimulează activitatea de învăţare. Optimismul şi încrederea în forţele proprii(despre care vorbeam 
mai sus),determină o atitudine pozitivă faţă de învăţătură. 

Atitudinea emoţional-pozitivă este determinată de motivaţia intrinsecă. Copilul manifestă 
interes, atracţie şi dragoste faţă de învăţătură.  

Atitudinea conştient-pozitivă o au elevii care manifestă conştiinciozitate, sârguinţă, fiind 
pătrunşi de necesitatea şi de importanţa însuşirii cunoştinţelor. Atitudinea conştient-pozitivă faţă de 
învăţătură îi dă elevului forţa de a învinge dificultăţile întâmpinate.  
6. În plan social 

Aceste metode se bazează pe cooperare şi activitate comună în rezolvarea unor sarcini de 
învăţare. Astfel, munca în grup este orientată, mai ales, spre aspectul social al învăţării, urmărind 
formarea şi dezvoltarea comportamentului social al elevului. 

O atitudine pozitivă faţă de învăţătură previne pierderile şcolare, îndeosebi abandonul, care 
generează infracţionalitatea juvenilă. Luptând împotriva superficialităţii în munca de învăţare, 
societatea va avea mai puţine persoane violente sau incapabile de îndeplinirea obligaţiilor sociale. 

Se observă o interdependenţă a acestor planuri, de mai sus, o complementaritate a lor. Mă 
limitez doar la un singur exemplu: Metodele activ-participative determină optimismul şi încrederea 
în forţele proprii (planul afectiv-emoţional), încrederea în forţele proprii determină o atitudine 
pozitivă faţă de învăţătură (planul atitudinal), iar atitudinea pozitivă determină formarea şi 
dezvoltarea unui comportament social adecvat (planul social). Interesant, nu? 

Tema metodelor activ-participative este amplă şi complexă. De aceea, nu poate fi epuizată 
în câteva pagini. Este evident faptul că, eficienţa aplicării acestor metode depinde de măiestria şi de 
pregătirea cadrului didactic. El este cel care conduce, îndrumă, motivează şi urmăreşte activitatea 
independentă a elevilor. Explică, formulează corect şi complet obiectivele şi sarcinile de lucru şi se 
asigură că ele au fost înţelese de către elevi. De el, de comportamentul lui, dar mai ales de metodele 
pe care le aplică depinde implicarea elevilor în procesul instructiv-educativ.  
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44.  METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN 
PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE 

 
Prof. înv. primar BOGASIERU COSMINA ALINA, 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 
 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 
Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 
independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 
deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”. (M. Ionescu, V. Chiş, p.126) 

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game 
cât mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor 
depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu 
noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 
deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la 
mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor 
în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care 
le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă 
constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este 
impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de 
registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea 
accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a 
personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de 
necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în: 
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 
Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 
susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la 
atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă 
tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt 
ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea 
elevilor. 

Ulterior s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli 
active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de organizare 
a învăţământului se dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu descongestionarea 
programelor şcolare în cadrul reformei învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala 
românească. 

  Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză 
cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime 
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opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. 
Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. În procesul 
instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a 
„învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de 
angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea 
elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 
fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor 
cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi 
evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 
argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 
raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 
construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. 
Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; 
metoda Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; 
metoda Frisco; metoda Schimba perechea; metoda Explozia stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-
efect. 

Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea 
unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în 
echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea 
unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de 
toată lumea. 

  În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 
impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de 
expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional eficient; 
stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului 
destinat predării; evaluarea obiectivă. 

 Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. 
Profesorii trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese de 
către elevi. 

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 
• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,; 
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 
așadar comunicarea este unidirecțională; 
•sunt predominant comunicative,; 
•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 
cunoștințelor; 
•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 
•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. Aceste metode generează 
pasivitatea în rândul elevilor. 

Metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 
educaţional; 
•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
•sunt orientate spre proces; 
•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 
evaluarea fiind una formativă; 
•stimulează motivaţia intrinsecă; 
•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 
modul de organizare a lecţiei. Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, inițiativa 
si creativitatea. 
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Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice de predare, învăţare şi evaluare formează 
metodologia procesului de învăţământ sau metodologia instruirii. În procesul instructiv educativ, 
metodele didactice îndeplinesc anumite funcţii, care vizează deopotrivă cunoaşterea (asimilarea 
cunoştinţelor, gândirea), instruirea (formarea priceperilor, deprinderilor, abilităţilor), cât şi formarea 
trăsăturilor personalităţii: funcţia cognitivă, de dobândire de noi cunoştinţe; funcţia normativă. Prin 
metodele de care dispune, profesorul organizează, dirijează şi corectează în mod continuu procesul 
de instruire, în vederea optimizării acestuia.  

Funcţia motivaţională, potrivit căreia, o metodă bine aleasă poate stârni şi menţine interesul 
elevului, curiozitatea, dorinţa de cunoaştere şi acţiune; funcţia operaţională sau instrumentală, 
potrivit căreia metoda este un intermediar între elev şi unitatea de conţinut; funcţia formativ-
educativă, care atribuie metodei calitatea de instrument de exersare şi dezvoltare a proceselor 
psihice şi motorii, simultan cu însuşirea cunoştinţelor, formarea deprinderilor, dezvoltarea 
aptitudinilor, opiniilor, convingerilor, sentimentelor şi calităţilor morale. 
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45.  ÎNVĂŢAREA INTERACTIV-CREATIVĂ- PREMISĂ A INTEGRĂRII 

SOCIALE A ŞCOLARULUI 
 

Prof. înv. primar Bușilă Daniela 
Prof. înv. primar Titire Viorica 

Școala Gimnazială Nr. 33 Galați 
 
Învăţarea interactiv-creativă reprezintă un proces evolutiv care are la bază receptivitatea faţă 

de experienţele noi, căutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, 
abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor între sensuri şi solicitând o 
profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă şi voliţională. În cadrul învăţării interactiv-
creative, elevul descoperă, imaginează, construieşte şi redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma 
propriei personalităţi şi solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. Ea apare ca 
urmare a eforturilor individuale şi colective, al interacţiunii elevului cu ceilalţi, bazându-se pe 
schimburile sociale în dobândirea noului. Dezvoltând acest tip de învăţare, cadrele didactice 
stimulează elevii să devină capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi asume 
responsabilitatea desfăşurării învăţării, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind 
progresiv autonomie în propria formare. 

Învăţarea interactiv-creativă pune accentul pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe 
învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent mai ales pe gândire şi imaginaţie 
creatoare; învăţarea prin descoperire asigură însuşirea activă şi trainică a cunoştinţelor; procesele 
de asimilare şi înţelegere fiind mai atractive ea are o valoare formativă mai mare, favorizând 
dezvoltarea atitudinilor şi spiritului investigativ şi inventiv, flexibilitatea şi productivitatea gândirii, 
a curiozităţii organizate, a motivaţiei complexe şi a creativităţii.  

Interactivitatea presupune interrelaţionarea, directă sau mediată, cu ceilalţi, cu cadrul 
didactic şi colegii şi procese de acţiune transformativă asupra materialului de studiu. Creativitatea 
solicită procese de combinare, de conversie, de imaginare şi restructurare continuă a datelor, prin 
situarea celui care învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare. Avem învăţare creativă 
atunci când elevul dobândeşte o experienţă nouă prin propriile puteri, descoperind-o şi exersând-o 
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în cadre problematice divergente. Interactivitatea presupune creativitate, în timp ce creativitatea 
poate fi individuală sau de grup. 
 Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 
potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze 
între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să 
participe alături de elevi la elaborarea cunoştinţelor; să servească drept model în legăturile 
interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-şi 
folosească timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele; să ajute individul sau grupul să extragă din 
experienţe informaţiile necesare, valorile şi să le interpreteze şi să le evalueze. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influenţează 
comportamentul de învăţare al elevului. Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase 
între profesor şi elevi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigenţă şi 
înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată în lecţie. Cadrul 
didactic creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă neautoritară, 
promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind ideile bune ale 
elevilor şi neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi manifeste curiozitatea, indecizia, 
interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că 
învăţătorul tratează de fiecare dată întrebările elevilor cu interes, respectă opiniile celorlalţi, 
întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de 
evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării propriilor 
capacităţi. Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, cadrul didactic însuşi trebuie să fie 
un tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Importantă în dezvoltarea creativităţii şi a activismului în învăţare este stimularea efortului 
personal al elevului, stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original 
inventiv, creativ. Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea lecţiei, ci se manifestă 
şi dincolo de cadrele acesteia. El trebuie să cunoască potenţialul creativ al fiecărui elev şi 
modalităţile de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale elevilor în afara orelor de clasă, în 
activităţile extraşcolare, să îl facă pe elev conştient de propriile capacităţi şi să le dezvolte 
capacitatea şi obişnuinţa autoevaluării. 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învăţări 
interactiv-creative, îl deţine atitudinea cadrelor didactice faţă de creativitatea elevilor şi de 
posibilităţile acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Aspiraţiile 
elevilor, valorile morale şi intelectuale preţuite de învăţător acţionează asupra personalităţii aflate în 
formare. Ceea ce va preţui şi va promova cadrul didactic va preţui şi va dezvolta şi elevul în mod 
mai mult sau mai puţin conştient. 
Profilul elevului activ şi creativ 

Profilul elevului creativ şi dinamic se referă la acele trăsături care dovedesc capacitatea de a 
se detaşa de informaţii, de a se mişca liber în sfera cunoştinţelor, manifestând iniţiativă şi spirit 
independent. Persoanele creative au un nivel superior de aspiraţii, au interese variate, manifestă o 
vie şi permanentă curiozitate, ieşind din şablon, punând în discuţie probleme interesante. Elevul cu 
potenţial creativ înalt are încredere în forţele proprii şi este capabil de o corectă autoevaluare, în 
relaţiile cu cei din jur manifestă comportamente controlate, vrând să ofere o bună imagine atât în 
faţa cadrelor didactice cât şi în faţa colegilor. Elevul activ şi creativ este cel care devine 
coparticipant alături de cadrul didactic la propria formare şi coresponsabil de realizarea şi efectele 
procesului de învăţare. Asumându-şi rolul de actor în actul educativ, el îşi proiectează eficient 
proiectul de învăţare personalizat, îşi construieşte cunoaşterea, asumându-şi riscuri, conştientizând 
eforturile necesare, alegându-şi strategiile de învăţare, gestionându-şi timpul şi apelând la evaluări 
formatoare. Elevul activ şi creativ dă dovadă de multă îndrăzneală în aprecierea critică a unui 
produs, de independenţă în abordarea şi analiza problemelor, de spirit de contraargumentare, de 
libertate în manifestarea comportamentală generală. De multe ori, comportamentul lui la ore devine 
deranjant pentru unii profesori mai conservatori.  
Factorii care blochează creativitatea  
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O cale de stimulare şi antrenare a creativităţii şi a participării active a elevilor o constituie 
înainte de toate identificarea blocajelor, a barierelor, a factorilor inhibatori 

Printre factorii care inhibă creativitatea au fost considerați următorii:  
- accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare, aspect care inhibă libertatea de exprimare 

creativă a elevului;  
- conformismul, ca presiune din exterior, de supunere la norme, şi din interior, ca tendinţă de 

acceptare a acestora;  
- ridiculizarea ideilor elevilor;  
- stilul autoritar al cadrului didactic;  
- sistemul rigid de evaluare etc. 

Modalităţi de stimulare a  creativităţii şi a activismului în procesul didactic 
Stimularea activismului şi a creativităţii în şcoală presupune favorizarea unui mediu de învăţare 

interactiv, incitator şi dinamic. Învăţarea prin cooperarea asigură dezvoltarea unui câmp de relaţii 
optime manifestării creatoare şi active a elevului în clasă. Condiţiile şi situaţiile specifice care pot 
duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative şi active în 
şcoală, pot fi considerate următoarele: 
• Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări;  
• Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare;  
• Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi, între profesor şi 

elevi;  
• Activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu idei, concepte, obiecte în vederea 

reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante;  
• Cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare;  
• Stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a 

alternativelor;  
• Favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă asupra 

propriilor demersuri de învăţare;  
Intervenţiile educative orientate spre  formarea și dezvoltarea la elev a unei conduite socio-

afective optime, flexibile și eficiente  vizează organizarea și optimizarea sistemului de relaţii 
interpersonale socio-afective și de comunicare în care este inclus copilul. Este necesar punerea 
accentului pe modul în care sistemul de relaţii interpersonale din interiorul grupului școlar precum 
și specificul climatului socio-afectiv influenţează conduita şcolarului mic. Astfel se asigură  confort 
psihic, relaxare, prietenie, siguranţă, extinderea relaţiilor de cooperare. respect şi înţelegere în 
cadrul mediului şcolar. Relaţiile de competiţie permit o învăţare imediată si eficientă, generează 
forme de emulaţie, facilitează conturarea şi cultivarea aspiraţiilor elevilor la competiţie şi cultură 
dar în acelaşi timp  nu trebuie să uităm că ele generează şi unele efecte negative, constând în 
apariţia unor stări tensionale, a unor manifestări de invidie şi orgoliu. Asemenea efecte negative pot 
fi preîntâmpinate punând accent sporit pe comunicare şi cooperare, pe întrajutorare, pe stimularea 
motivației de autodepăşire și autorealizare a persoanei. 
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46.  APLANAREA SITUAȚIILOR CONFLICTUALE  

ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Profesor pentru învățământul primar Chindea Mihaela, Maier Ana-Maria 
Școala Gimnazială „Axente Sever”, localitatea Aiud, județul Alba 

 
„Nu vei răzbate pânʼ la inimi, dacă din inimă pornirea nu-ți vine”. (Goethe) 

 
Copiii trebuie să-și poată exersa dreptul de a-și exprima liber opiniile, în funcție de 

capacitatea lor în plină evoluție, să-și poată dezvolta respectul de sine, să dobândească cunoștințele 
și priceperile, cum ar fi cele de a rezolva conflictele, de a lua decizii și de a comunica, pentru a face 
față provocărilor vieții. În orice clasă de elevi pot apărea conflicte ce constau în stări tensionale ce 
se pot instala la niveluri diferite: elev-elev, învățător-elevi, clasa de elevi-alte colective de elevi, 
elevi-părinți. 

Cauzele generării conflictelor sunt variate. Aceste conflicte sunt cel mai adesea provocate 
de: lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă care creează bariere și uneori chiar blocaje, 
insuficienta cunoaștere a elevilor, lipsa de atenție în raport cu dorințele și așteptările, lipsa de 
obiectivitate a dascălului în raport cu conduita elevului, recurgerea la argumentul autorității în 
rezolvarea unor probleme, pasivitatea sau indiferența, amânarea rezolvării problemelor, 
nediscutarea cu elevii a regulilor și a consecințelor încălcării acestora, neexersarea înțelegerii 
sancțiunilor și recompenselor, slaba comunicare cu părinții etc. 

În planul idealului educațional, tranziția de la formularea „educație pentru toți” la „educație 
pentru fiecare” are implicații majore la nivelul instituțiilor școlare. Este vorba de centrarea pe 
posibilitățile de devenire ale fiecărei individualități, pentru a ști nu numai „ce pregătire pentru viață 
trebuie să dea” ci mai ales, ce se poate face din fiecare om, ce puteri creatoare și civilizatorii va 
dezvolta în cursul vieții. Numai pe această bază se poate proiecta întreg procesul de învățământ 
pentru a diminua sursele de frustrare și eșec, pentru a stimula prin succes și copilul care se afirmă 
tardiv, care provine dintr-un mediu educativ indiferent față de realizările lui, pentru a acorda o mai 
mare atenție nevoilor, trebuințelor și obiectivelor afective. 

În activitatea noastră didactică, am întâlnit nenumărate cazuri de copii normal dezvoltați, dar 
care, din diferite motive, prezentau un comportament dificil. Având în vedere eterogenitatea 
colectivelor de elevi, întâlnim aproape în fiecare clasă câte un elev cu un astfel de comportament. 
Un astfel de caz l-a constituit elevul S.P.R. din clasa a II-a. Ce am făcut pentru a corecta și ameliora 
conduita acestui elev? În primul rând am realizat anamneza individului, căutând anumite cauze care 
au determinat un astfel de comportament sau motivațiile de natură afectiv-relațională care au stat la 
baza manifestărilor nepotrivite și a reacțiilor de adaptare. Toate indiciile, motivațiile sau rațiunile 
analizate s-au cristalizat aflând că acest copil trăia într-o familie în care aveau loc certuri, divergențe 
sau conflicte frecvente, el fiind mereu marginalizat, neacordându-i-se atenție și nu îi erau niciodată 
apreciate eforturile de a realiza ceva bun, frumos, constructiv. 

În aceste circumstanțe, reacția era agresarea minoră a colegilor, verbală și fizică, fără motive 
reale sau esențiale și fără să conștientizeze consecințele acțiunilor lui. Ca o măsură inițială, dar fără 
a mă adresa direct lui, ci întregii clase de elevi, am realizat un semn al exclamării mare, roșu, 
vizibil, din polistiren, pe care am scris: „SUNT UN BUN COLEG”. Fără a le induce nuanța de 
provocare, am analizat frontal semnificația acestui mesaj, „întâmplător” revenindu-i lui sarcina de a 
finaliza prin extragerea caracteristicilor specifice unui elev care poate afirma că face parte din 
această categorie. Elevul a manifestat interes față de această problematică, dându-și seama de 
propriile manifestări și simțindu-se ușor jenat raportându-se la conduitele celorlalți colegi. 

Am luat apoi legătura cu familia elevului și am încercat în decursul mai multor întâlniri, să 
le canalizez acțiunile spre a-i da importanță copilului, spre a-l implica în mici sarcini în gospodărie 
și a-i recunoaște rolul în familie, bineînțeles apreciindu-i munca efectuată, efortul și dacă este 
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posibil, chiar să-l recompenseze, uneori cu mici gesturi de tandrețe sau verbal. Simultan, am apelat 
și la sprijinul consilierului școlar, iar terapiile specifice au dat roade. 

Învățătorul, consilierul școlar, familia – o triadă funcțională care printr-un efort comun, cu 
tact și dăruire poate muta munții din loc, nu numai schimbă în bine conduita, convingerile sau 
atitudinea unui copil de vârstă școlară mică, cu atât mai mult cu cât, prin implementarea unui plan 
strategic comun cu finalități convergente poate înregistra progrese uluitoare și rezultate foarte bune. 

Nu există practic rețete, nici răspunsuri stereotipe față de situațiile conflictuale sau de criză, 
există numai reacții adecvate. În plan deontologic, aceste reacții adecvate și comportamente 
dezirabile sunt rodul unei cunoașteri temeinice a meseriei de dascăl și a unui comportament 
profesional, care trebuie să țină seama de legi (uneori chiar nescrise, dar simțite vocațional), de 
practicile sociale. De aici importanța unei munci de echipă, cu asumarea autentică de roluri și a 
reflectării în fața situațiilor dificile. Este extrem de important să ajutăm copilul la timp, pentru a 
putea reduce și apoi elimina aceste dificultăți. Procesul de aplanare firească a conflictului în cazul 
elevului nostru încă se derulează, până la momentul actual s-au înregistrat schimbări radicale în 
ceea ce privește relaționarea în grup, modul de manifestare sau reacție, reușindu-se eliminarea totală 
a expresiilor verbale vulgare sau violente și reducerea într-o mare măsură a gesturilor violente sau 
agresive. 

Un sfat pentru un bun educator-manager: „Pe toți să-i tratezi ca oameni, luminându-i cu 
lumina ochilor, încălzindu-i cu căldura inimilor noastre, după cum soarele cu noi toți – fără să ne 
diferențieze în vreun fel”. 
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47.  IMPORTANŢA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN 
ÎNVĂŢAMÂNTUL PRIMAR 

 
înv. Ciupitu Florentina, Rusu Vera-Lia 

Școala Gimnazială ”Alexandra Nechita” Vaslui 
 

Principiile didactice reprezintă „normele cu valoare strategică şi operaţională care trebuie 
respectate în vederea asigurării eficienţei activităţilor proiectate la nivelul sistemului şi al procesului 
de învăţământ“ (S. Cristea). 

Acestea funcționează ca idei de bază, orientative care ghidează activitatea didactică a 
profesorului, ajutându-l să facă din predare mijlocitoarea și stimulentul învățării. Au o valoare 
procedurală, detaliindu-se prin norme ori reguli de acțiune, determinând o anumită ordine a actelor 
predării și învățării. De asemenea au menirea de a fi puncte de reper orientative și normative pentru 
acțiunea corelată a tuturor laturilor procesului de învățământ.  

Profesorul aplică principiile didactice în funcție de nevoile concrete ale procesului didactic 
fie separat, fie combinat, fie specific, fie prin interacțiuni multiple. Pentru concretizarea acestora, ca 
să le facă realizabile, cadrul didactic recurge la normare. Prin urmare, principiile sunt elaborate nu 
în mod subiectiv, arbitrar, după dorințele proprii ale cadrelor didactice, ci pe temeiul cunoașterii 
legilor specifice și adevărate ale funcționării proceselor de predare și învățare.   

Astfel s-au constituit o serie de principii care au o sferă de aplicare mai mult sau mai puțin 
largă în teoria și practica instruirii:  

- principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor;  
- principiul intuiţiei;  
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- principiul accesibilităţii şi individualizării învăţării;  
- principiul legării teoriei de practică; 
- principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare; 
- principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor. 

 Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor se referă la necesitatea  mobilizării 
elevului, în sensul de a lua parte, și el, în mod efectiv la abordarea, deslușirea, dezbaterea, 
rezolvarea situațiilor ce i se prezintă spre învățare. Formulat cu multă vreme în urmă, el și-a găsit 
susținere sistematică în lucrările pedagogilor clasici (Comenius), dar mai ales în doctrina curentului 
”școala activă”, dominată, din acest unghi de vedere, mai ales de John Dewey, susținător fervent al 
formulei ”learning by doing”. 
 Respectând acest principiu vom forma elevilor o atitudine justă față de învățătură, vom 
asigura înțelegerea în procesul de învățământ și vom forma spiritul de independență și cel creator. 
De asemenea, elevul va fi conștient de sarcini și le va raporta la un obiectiv, se va implica efectiv și 
afectiv în sarcină, va manifesta interes față de ceea ce învață, încercând să prelucreze informațiile 
dobândite, își va manifesta nemulțumirea față de rezultate, fiind conștient că ceea ce știe el la un 
moment dat este puțin în raport cu ceea ce se  cunoaște și ar putea să știe. 
 Atitudinea elevului față de învățătură este deosebit de valoroasă, de aceea în direcția aceasta 
trebuie acționat încă din primele zile de școală. Una din principalele pârghii de realizare este 
cultivarea motivației intrinseci, pozitive și îndepărtate. Se poate proceda atât direct, prin explicarea 
rolului școlii, a rostului și finalității învățăturii, a importanței sale, cât și indirect, prin tipul de 
sarcini didactice formulate și criteriile de evaluare utilizate. Încurajarea elevilor pentru a formula 
idei personale, pentru a elabora independent soluții, rezumate, stimularea încrederii în forțele 
proprii, în capacitatea de realizare a scopurilor și de autodepășire prin muncă, aprecierea 
rezultatelor pot fi utile în acest sens.  
 Un elev a înțeles ceea ce a învățat atunci când: 
 - integrează noile conținuturi în sistemul conținuturilor anterioare, determinând 
restructurarea sa atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ; 
 - noile conținuturi devin funcționale, se poate opera cu ele, sunt utilizate în rezolvarea 
sarcinilor în mod curent și corect; 
 - noile conținuturi pot fi reformulate în limbajul propriu, fără deformare; 
 - se pot face exemplificări ale noilor achiziții, atunci când acestea au un caracter teoretic 
pregnant. 
 Principiul intuiţiei ne arată că învățarea trebuie să înceapă prin intuiție, adică prin 
cunoaștere directă, prin simțuri. Motivația acestei orientări este nuanțată după situația în care se află 
elevii: 
 - pentru cei de vârstă școlară mică, lipsa posibilității de a utiliza, de la începutul învățării, 
mecanismele gândirii abstracte; 
 - pentru aceiași dar și pentru cei de vârste mai mari, lipsa totală a reprezentărilor în orice 
domeniu nou abordat spre cunoaștere; 
 - însuși domeniul de cunoaștere poate fi un motiv al acestei procedări, fiindcă sunt discipline 
care, prin natura lor pretind mai întâi formarea unor imagini amănunțite despre realitățile propuse 
spre studiere. 
 Rezultatele benefice ale respectării acestui principiu derivă din modul în care exigențele sale 
se aplică diferențiat, în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor, ferind activitatea 
profesorului de excese cantitative sau calitative. 
 Valoarea sa este dată de următoarele aspecte: 
 - cunoștințele obținute pe baza intuiției sunt mai clare, mai vii, se păstrează mai mult timp, 
au forță de convingere mai mare; 
 - lecțiile organizate pe această bază câștigă prin activism, interesul elevilor și motivație 
pentru cunoaștere; 
 - conduce la formarea spiritului de observație; 
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 - asigură o mai bună parcurgere a drumului cunoașterii de la intuirea realității la imaginea 
ideală, de la fenomen la esență și înapoi; 
 - produce efecte benefice în planul educației intelectuale, generând activism mental și 
conducând la dezvoltarea proceselor de cunoaștere; 
 - evită verbalismul, formalismul asigurând bazele unei solide înțelegeri a fenomenelor, 
proceselor. 
 Potrivit principiului accesibilităţii şi individualizării învăţării, organizarea și desfășurarea 
procesului de învățământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităților reale ale elevilor, ținându-
se seama de particularitățile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum și de deosebirile 
individuale, de potențialul intelectual și fizic al fiecărui elev în parte. Accesibilitatea nu are chiar 
rangul unui principiu, ci doar a unei suite de reguli ale învățării eficiente, cum ar fi: să se procedeze 
de la apropiat la depărtat, de la concret la abstract, de la simplu la complex, respectându-se cerința 
procedării treptate.  
 Acest principiu atrage atenţia asupra faptului că este bine să pornim de la datele persoanei de 
educat, de la natura sa interioară şi să nu forţăm prea mult peste limitele îngăduite de vârsta şi de 
caracteristicile individuale. Este principiul lui Comenius - Rousseau - Montesori. 
 Respectarea acestui principiu antrenează următoarele reguli: 
 - luarea în considerare a dezvoltării fizice și psihice a elevilor la fiecare vârstă; 
 - considerarea particularităților pe care le va avea dezvoltarea lor în stadiile următoare; 
 - cunoașterea și valorificarea particularităților individuale pe fondul celor de vârstă. 
 Cerințele acestui principiu pot fi respectate în măsura în care individualizarea este rezultatul 
accesibilizării, cu care nu trebuie confundată.  
 Principiul legării teoriei de practică ne arată că deși învățarea trebuie să se ridice la forme 
abstracte, concentrate în idei, simbolizate, ea nu se poate opri aici. Altfel spus, încheierea 
cunoașterii odată cu ajungerea la generalizări și sistematizări, sub forma definițiilor, legilor, 
formulelor de tot felul, ar însemna realizarea învățării doar pe jumătate. Continuarea firească, atât în 
beneficiul clarității cât și al temeiniciei, ar trebui să fie aplicarea acestor concluzii abstracte, la 
situații particulare, concrete, incluse în entitatea denumită generic practică.  
 Esența acestui principiu constă în exigența ca toate achizițiile elevilor să fie valorificate prin 
utilizarea lor în rezolvarea unor sarcini concrete sau integrarea lor în cadrul unor idei, principii, 
teorii. Este de preferat ca tot ceea ce elevul știe să fie ori aplicat, ori generalizat și abstractizat.  

Realizarea conexiunii dintre teorie și practică conduce la:  
- demonstrarea veridicității, corectitudinii, justeței teoriilor prezentate în lecții; 
- clarificarea unor cunoștințe anterioare; 
- verificarea gradului de înțelegere la care au ajuns elevii; 
- formarea de priceperi și deprinderi de utilizare a cunoștințelor, a aparatelor cu efecte în 

integrarea școlară dar, mai ales, profesională; 
- creșterea posibilităților de a utiliza în viața cotidiană achizițiile școlare; 
- o fixare mai ușoară, o durabilitate mai mare în timp; 
- formarea/consolidarea convingerilor privind valoarea și importanța științei; 
- asigurarea premiselor unei mai bune integrări socio-profesionale. 
Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare cere ca toate cunoștințele, priceperile și 

deprinderile să fie învățate într-o anumită ordine logică, după un anumit sistem care să asigure o 
înaintare progresivă.  
 Marele câștig al respectării acestui principiu este formarea unui stil de muncă intelectuală 
propriu și eficient, formarea deprinderilor de muncă sistematică, a perseverenței, a conștiinciozității, 
a spiritului de disciplină în gândire și acțiune. 
 Valoarea acestui principiu pentru activitatea didactică rezidă și în următoarele aspecte: 
 - determină o învățare mai ușoară și mai temeinică; 
 - contribuie la formarea/consolidarea mai serioasă a priceperilor și deprinderilor; 
 - contribuie la formarea unei deprinderi fundamentale de muncă intelectuală: deprinderea de 
a realiza independent sinteze; 
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 - conduce la formarea și dezvoltarea unor deprinderi de voință și caracter; 
 - generează un sistem de priceperi și deprinderi de muncă intelectuală ce vor defini stilul 
personal. 
 Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor pledează 
pentru asigurarea unei baze solide  pentru actul învățării, în scopul păstrării pe o durată suficient de 
îndelungată, în vederea valorificării efective a celor învățate.  
 De asemenea, acesta exprimă cerința ca rezultatele să fie consistente ceea ce reclamă o 
calitate superioară a achizițiilor, dată de următoarele aspecte: persistență în timp, fidelitate, 
profunzime și utilitate (funcționalitate). 
 Temeinicia învățării se validează când învățarea generează învățare, deschidere creatoare 
spre noi dimensiuni ale adevărului și valorii. Simpla stocare a cunoștințelor, îndoparea cu informații 
multe, fără supunerea acestora operațiilor gândirii logice, cunoștințele nu se păstrează, nu durează, 
se pierd. 
 Temeinicia învățării presupune și o luptă cu fenomenul uitării. Se uită repede ceea ce nu este 
însușit în mod logic, ceea ce nu este dobândit prin efort personal, ceea ce este primit numai prin 
anumite căi, și nu prin angajarea multiplă și cât mai complexă a simțurilor în cooperare cu gândirea, 
memoria și imaginația. Învățarea temeinică cere repetarea potrivit regulei că ”repetitio est mater 
studiorum” (repetiția este mama învățării). 

Principiile sunt constante ale procesului de instruire, asigură un echilibru procesului de 
învățământ, au un caracter deschis și dinamic, profesorul este obligat să țină cont de acestea pentru 
a asigura succesul activității didactice. 

Cunoașterea și aplicarea sistemică, adecvată, elevată și creatoare a principiilor didactice 
reprezintă o necesitate a modernizării și perfecționării școlii și învățământului românesc. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
• Bocoș, M., Jucan, D. (2007). Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. 

Pitești: Editura Paralela 45; 
• Bontaş, I. (2007). Tratat de pedagogie, București: Editura All; 
• Cucoș, C. (2000). Pedagogie, Iași: Editura Polirom. 

 
 

48.  TENDINŢE DE MODERNIZARE A EVALUĂRII  
ŞCOLARE CU ACCENT PE ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 

 
                                                                     Profesor învăţământ primar, Rotaru Andreea Mădălina 

                                                   Şcoala Gimnazială, Nr.1, sat Bălteni, jud. Vaslui  
  

MOTTO: 
“Şcoala noastră este o şcoală şi pentru copil şi pentru învăţător… Se naşte o 

minunată frăţie: învăţătorul şi copilul s-au înfrăţit; se găsesc într-o şcoală în care 
amândoi se perfecţionează: unul în a creşte, iar celălalt în a-l vedea crescând”.             

   (MARIA MONTESSORI) 
Calificativele îi dezavantajează pe cei silitori, dar îi încurajează pe colegii lor. 

Părinţii elevilor noştri au învăţat în vremurile în care catalogul şi carnetul nu vedeau decât cifre de la 
1 la 10, de aceea ei sunt confuzi când aud că la şcoală se poartă „FB”-ul. Nici măcar părinţii nu 
înțeleg prea bine cum se face notarea şi la ce nivel de cunoştințe se află copilul lor. Când elevii iau 
„Suficient”, cred că au luat un 4, dar de fapt este un 5-6 şi noi trebuie să-i facem  să înţeleagă asta. 
Nici calificativul „Bine” nu este un calificativ care să mulţumească elevii, mai ales pe cei din clasele 
I şi a-II-a, care vor toţi „Foarte bine”. Toţi muncesc mult pentru realizarea sarcinilor date de aceea 
nu înţeleg de ce sunt notaţi diferit.  

Aici intervenim noi învăţătorii care trebuie încă din clasa I să însoţim acordarea 
calificativului şi cu aprecieri verbale: ai rezolvat singur sarcina, ai înţeles, ştii să....., vei primi 
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sarcini suplimentare sau mai ai nevoie de ajutor, trebuie să reluăm învăţarea......., încât elevii la 
fiecare notare ştiu că iau: „Foarte bine” cei care ştiu cele predate, „Bine” cei care mai au de 
recuperat anumite cunoştințe şi „Suficient” , „insuficient” cei care trebuie să reia cele învăţate 
parţial sau în totalitate. Astfel elevii ajung să-şi acorde singuri calificative şi de multe ori, corectând 
împreună cu ei, de la două trei greşeli deja îi auzeam spunând „eu iau un „Bine” ceea ce mă făcea să 
înţeleg că ştiau valoarea calificativelor în funcţie de greşelile lor. Folosirea calificativelor în locul 
notelor are drept scop deschiderea drumului către „FB”, stimularea elevilor şi evitarea ierarhiilor 
într-o clasă. „Este un sistem care îi avantajează pe cei mai puţin silitori şi îi încurajează să-şi 
dorească mai mult. Ei văd că între un „B” (Bine) şi un „FB” (Foarte Bine) diferenţa nu este mare”. 
Iar dacă pe caiet elevul ia B-FB, adică „Bine, dar nu Foarte Bine” el va încerca mai mult data 
viitoare pentru că ştie că în carnet doamna învăţătoare va trece „FB” (Foarte Bine) când pe caiet 
acesta se repetă de multe ori şi nu însoţit de „B” (Bine). 

În sistemul vechi de notare, rigorile erau altele. Un „Suficient” se acordă de multe ori cu 
prea mare îngăduinţă. Dacă un copil de clasa I poate număra de la 1 la 10 doar cu ajutorul 
învăţătorului i se dă „Suficient”. În sistemul vechi de notare, el era caz de repetenţie. Pe măsură ce 
se îndreaptă însă către gimnaziu, învăţătorii caută metode de a-i pregăti pentru note. Pe lucrările lor 
de control, unii pun calificative, dar şi note, alţii - calificative şi un punctaj de la 1 la 10, 1-100.  

La iniţierea reformei în domeniul evaluării elevilor, se dorea ca treptat, calificativele să ia 
locul notelor la toate clasele, iar ulterior să se renunțe la orice sistem de notare. 

Evaluarea să nu se facă la fiecare materie, ci pe baza unor fişe de competenţe, așa cum „se 
poartă” în multe din ţările civilizate. Lucrurile s-au împotmolit însa la nivelul clasei a IV-a, aşa că 
sistemul a rămas lipsit de coerenţă: calificativele la clasele I-IV, iar ȋn rest note. 

Evaluarea modernă nu presupune scoaterea elevului în faţa clasei pentru a turui lecţia 
memorată din manual, ci aprecierea lui în funcţie de abilităţile pe care le are, de munca lui la 
proiecte individuale sau colective, de portofoliile pe care şi le construieşte. În felul acesta 
calificativele să fie indicatori ai competenţelor. Odată cu trecerea la gimnaziu, firul se rupe. 
Evaluarea se face prin lucrări scrise, probe orale iar nota este cu atât mai mare cu cât elevul 
reproduce mai fidel din carte. În felul acesta, nota nu reflectă ceea ce ştie el să facă, ci ceea ce ştie 
pur şi simplu. Ceea ce a învăţat din carte. 

Trecerea de la calificative la note în clasa a V-a nu este atât de dură precum înlocuirea 
învăţătorului cu câte un profesor pentru fiecare materie. Profesorii nu-i iartă, aşa cum o făceau 
primii dascăli, iar notele mici şi notarea în catalog oră de oră nu întârzie să apară. Şi la clasele I-IV 
sunt notaţi oră de oră, dar în caietul de evaluare al doamnei învăţătoare, pe fişe de lucru, iar după o 
perioadă de învăţare i se face o medie. Chiar dacă i se trece în catalog „Suficient” elevul îl acceptă 
pentru că înţelege că după o perioadă de muncă atât a reuşit el, acest calificativ s-a repetat, iar alt 
coleg merită mai mult. 

De aceea în continuare tot învăţătorii singuri încearcă să găsească acele strategii de evaluare 
care să măsoare la elevi cele trei laturi ale dezvoltării umane: cognitivă, afectivă si psihomotorie, dar 
şi evaluarea să fie cât mai fidelă, completă  încât elevii de clasa a-V-a să nu aibă multe goluri în 
cunoştințe şi să-şi poată continua instruirea şi dezvoltarea. 

 Din toate aceste considerente consider că trebuie să fie un mod unic de notare la clasele 
 I-VIII. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Cerghit, I.- Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 
• Constantin Cucoş - Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2009; 

49.  DEZVOLTAREA  ABILITĂȚILOR DE GÂNDIRE CRITICĂ  ÎN    
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
                                                                   Învățător: LUCIA COTOR 

                                                                         Învățător: FOLTEANU LUIZA 
                                                                     Școala Gimnazială, „I.H.Rădulescu ” București 
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           Pentru gânditorii critici, înțelegerea informației este mai degrabă începutul, decât sfârșitul 
învățării. 

Gândirea critică este un proces complex de integrare creativă a ideilor și resurselor, de 
reconceptualizare și reîncadrare a conceptelor și informațiilor. Este un proces creativ, cognitiv activ 
și interactiv care are loc simultan la mai multe nivele.  Gândirea și învățarea critică au loc atunci 
când dascălul apreciază diversitatea de idei și experiențe și când nu există mentalitatea „unicului 
răspuns corect”. 
 Un instrument puternic pentru promovarea sau dimpotrivă, descurajarea gândirii critice îl 
constituie interogarea profesorului. Felul întrebărilor pe care le pune profesorul determină atmosfera 
din clasă, ce se apreciază în primul rând, ce înseamnă „corect” și „greșit”, ce constituie sau nu 
resurse de informații sau cunoștințe. Una din cele mai cunoscute categorizări a tipurilor de întrebări 
este taxonomia interogării lui Bloom. Iată câteva tipuri de întrebări, cerințe și obiective asociate cu 
cele 6 niveluri cognitive ale taxonomiei lui Bloom: 
 
Nivelul cognititv Întrebări Obiective 
Cunoaștere Ce s-a întâmplat cand..? 

Unde se află...? 
Când...? 
Identificați...! 
Potriviți...! 
Definiți...! 
(întrebări literare) 

A identifica 
A distinge 
A defini 
A aminti 
A recunoaște 
A dobândi 

Înțelegere Spuneți cu cuvintele voastre...! 
Descrieți..!Cum vezi tu...! 
Explicați graficul..! 
(întrebări de traducere) 

A traduce 
A transforma 
A ilustra 
A organiza 

Aplicare Arătați cum poate fi folosit...! 
Explicați de ce a apărut...! 
De ce crezi că...? 
(întrebări aplicative) 

A generaliza 
A aplica 
A stabili legături 
A clarifica 

Analiză Comparați...! 
Arătați diferența între... și...! 
Care sunt trăsăturile caracteristice ale...! 
Clasificați pe categorii...! 
(întrebări analitice) 

A distinge 
A recunoaște 
A categorisii 
A detecta 
A deduce 

Sinteză Construiți...! 
Cum verificați....! 
Identificați temele și schemele...! 
Trageți concluzii specifice...! 
(înterbări sintetice) 

A scrie 
A povesti 
A relata, a sintetiza 
A formula 
A modifica 

Evaluare Determinați...! 
De ce da și de ce nu...? 
Ce criterii ați folosit 
Pentru a afla valabilitatea...? 
Argumentați...! 
Ce e bine(rău)? 
(întrebări evaluative) 

A judeca 
A argumenta 
A considera 
A decide 
A evalua 

 K. Meredith și J. Stelle au elaborat un cadru sistematic pentru dezvoltarea gândirii critice pe 
care l-au structurat pe trei etape: etapa de evocare, etapa de realizare a sensului și etapa de reflecție. 
 1. Evocarea 
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 Elevii sunt îndemnați să-și amintească ceea ce știu dinainte despre un anumit subiect, să 
anticipeze și să stabilească scopuri pentru investigația lor. 
 Scopuri/consecințe: 
-  Implicarea efectivă a elevilor în procesul de învățare; 

Elevii devin conștienți de propria lor gândire și își folosesc limbajul propriu. 
- Stimularea interesului și a dorinței de participare. 

2. Realizarea sensului (înțelegerea) 
Elevii integrează ideile din textul citit în propriile lor scheme de gândire pentru a le da sens, 

pentru a le înțelege. 
A înțelege = a găsi răspunsuri la propriile întrebări 
Scopuri / consecințe: 

- Menține implicarea și interesul stabilite în faza de evocare 
- Susține efortul elevilor în monitorizarea propriei gândiri (înțelegeri); 
- Permite raportarea informațiilor noi la scheme mintale preexistente care, astfel, se restructurează. 

3.Reflecția 
 Elevii reconsideră ceea ce știau, învață noi cunoștințe și își exersează gândirea.  
Învățarea = schimbare comportamentală autentică și durabilă. 
Scopuri/consecințe: 
- Asimilarea cu adevărat a unor cunoștințe noi și restructurarea activă a schemelor mintale 

(învățarea autentică și durabilă); 
- Reformularea cu propriile cuvinte, a celor învățate (indiciu a înțelegerii acestora) 
- Schimbul de idei între elevi, dezvoltarea vocabularului și a capacității de exprimare (clasa devine 

o comunitate de învățare). 
Pentru dezvoltarea gândirii critice se pot folosi următoarele strategii: 
a. Brainstorming („furtună în creier”) 
- Un mod simplu de a genera idei noi și reguli; 
- Notează fiecare idee pe care o poți gândi; 

Unele idei s-ar putea să pară nebunești sau imposibil de realizat, dar acest lucru nu este rău. 
Uneori, cele mai năstrușnice idei ne determină să ne gândim la alte idei cu efect deosebit. 

- Gândește-te la cât mai multe idei; 
Cu cât ne vin mai multe idei cu atât cresc șansele să găsim ideile folositoare. 

- Nu judeca nici o idee ca bună sau rea; 
- Nu gândi și nici nu vorbi despre aceste idei; 
Tot ce ai de făcut este să le notezi. 

Exemplu de activitate : La ora de lectură ,clasa a III-a,într-o lecție de recapitulare,am 
împărțit clasa în patru grupe.Fiecare grupă a primit o fișă pe care era scris numele unui personaj din 
lecturile studiate.Copiii aveau ca sarcină să scrie tot ce le vine în minte în legătură cu personajul 
lor.S-au citit răspunsurile,s-au discutat și s-au făcut aprecieri. 

b. Metoda - Știu/Vreau să știu/Am învățat 
- Se folosește pentru lectura textelor informative sau pentru a dirija ascultarea unei prelegeri 

(Ogle.,D. 1986); 
- În rubrica ȘTIU sunt inventariate ideile pe care elevii le dețin despre tema propusă; 
- În rubrica VREAU SĂ ȘTIU sunt trecute problemele neclare, ca și aspectele pe care ar fi curioși 

să le afle; 
- În rubrica ÎNVĂȚ/AM ÎNVĂȚAT se consemnează cele mai importante lucruri pe care elevii le-

au aflat în urma lecturii sau cercetării; 
Rezultatul va fi un tabel cu trei coloane. Vă voi prezenta cum am folosit această  metodă la 

clasa I, în consolidarea grupului de litere „gi”. 
ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU ÎNVĂȚ/AM ÎNVĂȚAT 
Cuvinte în care se aude 
sunetul GI : 
1.La începutul 

Cum se despart corect în 
silabe cuvintele: 
Gimnastică- 

„GI” este un singur sunet redat 
printr-un grup  de două litere-
g și i. 

112



 

cuvântului:(copiii dau 
exemple) 
 
2.În interiorul cuvântului: 
 
3.La sfârșitul cuvântului. 

Regină- 
Magie- 

 Se realizează apoi o discuție cu întreaga clasă pentru a trece și pe tablă aspectele consemnate 
de elevi. 

c. Tehnica ciorchinelui 
Este o tehnică de predare – învățare care îi încurajează pe elevi să gândească liber și deschis, 

o strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoștințe, înțelegeri sau convingeri legate de o 
anumită temă. 

Etapele realizării unui ciorchine: 
1. Profesorul scrie un cuvânt sau o propoziție nucleu în mijlocul unei pagini sau table  ; 
2. Copiii încep să scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte legate de tema respectivă; 
3. Pe măsură ce scriu aceste cuvinte,li se cere  să tragă linii între ideile care se leagă în vreun fel; 
4. Se scriu atâtea idei câte le vin în minte până expiră timpul sau nu mai au nici o altă idee 

Metode de învățare și cooperare prin gândire critică: 
 Gândiți/ lucrați în perechi/ comunicați (2-4elevi) 

1. Profesorul pune o întrebare sau ridică o problemă; 
2. Fiecare copil se gândește la întrebare/problemă singur; 
3. Elevii formează perechi și comunică unui altuia răspunsurile și discută problema în continuare; 
4. Perechile se alătură altor perechi și discută, în patru acum, ideile pe care le au 
- Unul stă, trei circulă (3-4 elevi); 
1. În grupuri de 3 sau 4, elevii rezolvă întâi o problemă care produce un rezultat demonstrativ (o 

diagramă, o schemă); 
2. Elevii din fiecare grup numără până la 3 sau 4; 
3. Grupurile primesc și ele numere; 
4. La semnalul profesorului, elevii se rotesc: elevii cu nr. 1 se mută la grupul următor, cei cu nr. 2 

se mută peste două grupuri, dar un elev rămâne pe loc; 
5. Elevul care „a rămas acasă” explică munca grupului sau vizitatorului; 
6. Vizitatorii pun întrebări și își iau notițe, pentru a putea explica grupului lor inițial ce au aflat. 

Fiecare vizitator face un comentariu despre ceea ce i s-a arătat, apoi mulțumește „gazdei” pentru 
prezentare; 

7. Elevii revin în grupurile lor inițiale; 
a. Elevul care a rămas acasă relatează celorlalți comentariile făcute de vizitatori; 
b. Fiecare dintre ceilalți relatează ce au văzut la celelalte grupuri, subliniind asemănările și 

deosebirile față de propriul rezultat; 
c. Elevii discută din nou despre problema pe care trebuiau s-o rezolve 
          În orele de lectură am îmbinat această metodă cu Jocul întrebărilor. Astfel, după citirea și 
povestirea lecturii Rățușca cea urâtă de H. C. Andersen am împărțit elevii în 6 grupe. Fiecare 
grupă trebuia să formuleze câte 4 întrebări referitoare la personaje,locul, timpul,întâmplările 
povestirii,pornind de la cuvântul scris în mijlocul ciorchinelui Mozaicul (3-5  elevi) 
 Pasul I: 
 Elevii sunt organizați în „grupuri de baștină”. Profesorul stabilește o temă pe care o împarte 
în sub-teme, fiecare dintre acestea revenind spre aprofundarea unui membru al fiecărui „grup de 
baștină”. 
 Pasul II: 
 Elevii primesc materiale informatice și cei care se ocupă de aceeași sub-temă (stabiliți prin 
numărare, în felul următor: elevii cu nr. 1 formează grupul 1, cei nu nr. 2 al doilea grup ș.a.m.d.) se 
întâlnesc în grupul de experți pentru a dezbate subiectul și a transmite informațiile celorlalți membri 
ai grupului lor inițial sau de baștină. 
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Paul III: 
 „Experții” revin în grupurile din care au plecat după 15-20 minute și predau sub-tema. 
 La rândul lor asimilează cunoștințele pe care le transmit colegii lor, experți în alte sub-teme. 
 În final elevii trebuie să stăpânească conținutul întregii teme, profesorul evaluând stăpânirea 
individuală a materialului (prin întrebări adresate clasei, prin lucrări scrise). 
 O variantă a metodei mozaic este cea denumită „mozaic III” (Stavin, R., 1995) care 
presupune o activitate de predare-învățare mult mai dirijată. 
 Pașii sunt identici cu cei din metoda inițială, însă fiecare grup de „experți” are la dispoziție 
câte o fișă cu un set de întrebări care ghidează lectura și înțelegerea adecvată a textului. 

- Turul galeriei 
Este o metodă de învățare prin cooperare prin care elevii sunt încurajați să-și exprime opiniile 

referitoare la soluțiile date unei probleme de către colegii lor. 
1. În grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problemă, la o diagramă, la o schemă, un tabel, un 

desen. 
2. Posterele se afișează pe pereții clasei, transformați astfel într-o galerie, într-o expoziție.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Pelaghia, Popescu, Ioan C. Roman (1980) -Lecții în spiritul metodelor active 
2. Kramer, M. - Psihologia stilurilor de gândire și acțiune umană 
3. Invățământ primar –editura Miniped-2005 
4. Jeannie L.Steele, Charles Temple Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, 

vol.1,2. 
 

50.  ELEVUL DE AZI –CONSIDERAȚII PSIHOPEDAGOGICE 
 

                                                                                         Prof. Suciu Marilena 
                                                                                         Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara 

                                                                                         Jud. Hunedoara 
            Cunoaşterea psihologică a copiilor în vederea integrării în activitatea şcolară înseamnă 
formare, antrenare şi cultivare de abilităţi, deprinderi, atitudini şi modalităţi acţionale, disponibilităţi 
motivaţionale afective care să-l facă apt pe copil pentru a face faţă solicitărilor specifice situaţiilor 
cu care se va confrunta în debutul şcolarităţii. 

În momentul intrării în clasa pregătitoare, copilul începe o viaţă nouă, centrată pe învăţarea 
de tip şcolar, care constituie activitatea dominantă a elevului. Învăţarea se transformă pe 
neobservate, de la primul contact „oficial" cu şcoala, într-o ocupaţie permanentă a elevului. 
Învăţarea şcolară devine forma de existenţă şi criteriu de evaluare socială a elevului.  

Pentru acest motiv şcolarizarea la 6 ani şi dezideratul de a preveni insuccesele încă la vârsta 
şcolară mică, fac necesară examinarea medicală şi psihologică a copiilor la intrarea în clasa pregătitoare.  
         Observaţiile asupra copiilor, consultarea unor documente oficiale, oferă posibilitatea de a 
prezenta câteva constatări: 

• cadrele didactice au, pentru învăţământul preşcolar şi primar, abilităţile necesare atingerii 
unor standarde înalte de performanţă 

• există numeroase preocupări pentru o predare – învăţare eficientă materializate în editarea de 
cărţi, metodici, caiete, fişe individuale, etc. 

• se aplică o politică de prevenire a eşecului şcolar şi diminuarea repetenţiei la ciclul primar, a 
eliminării discriminărilor de orice fel.       

1. Probe de investigaţie psihopedagogică 
Documentul în care se concretizează rezultatele cunoaşterii şi ale caracterizării copilului este 

fişa psihopedagogică. Oferind o viziune discursivă, eşalonată pe componente, dar şi o imagine 
sintetică, globală, asupra personalităţii de ansamblu a copilului, fişa se instituie ca instrument al 
tratării educaţionale diferenţiate a copiilor. Întocmirea ei nu reprezintă deci un scop în sine, ea 
trebuie să reprezinte un instrument al muncii educative. 
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         În vederea întocmirii fişei psihopedagogice, pe lângă metodele atât de des utilizate care se 
pretează pentru cunoaşterea preşcolarilor: observaţia, analiza rezultatelor activităţii copilului şi 
convorbirea, prezint câteva probe de investigaţie psihopedagogică uşor de aplicat, fie individual, fie 
colectiv. 
a) Probă de repetare a unor propoziţii de mai multe  silabe 
Scop: Studierea memoriei verbale şi a atenţiei. 
Desfăşurarea probei: Copilul este invitat să asculte cu atenţie ceea ce i se spune pentru că va trebui 

să repete fără greşeală. I se dau propoziţiile: 
- „ Şcolarii harnici învaţă cu plăcere.” 
- „ Soarele încălzește pământul.” 
- „ Ţăranii lucrează pământul.” 

Evaluarea: Proba este considerată foarte bună dacă redă corect toate propoziţiile, fără să fie 
necesară repetarea lor. 

b) Să găsească lipsurile din anumite figuri 
Scop: Proba examinează sensibilitatea vizuală, percepţia formei şi atenţia. 
Material: Pe un carton sunt desenate trei profile cărora le lipseşte: unuia un ochi, altuia gura, altuia 

nasul şi un corp căruia îi lipsesc braţele. 
Desfăşurarea probei: Se arată cele 4 figuri şi copilul este întrebat: „ Spune ce-i lipseşte acestei feţe 

sau acestui corp?”. Timp de rezolvare 30 secunde. 
Evaluarea: 4 răspunsuri corecte – foarte bine, 3 răspunsuri corecte – bine, 2 răspunsuri corecte – 

mediu, un răspuns corect – slab 
 
 
 
 
 
 c) Probă pentru evidenţierea posibilităţilor de generalizare 
 Se va folosi următorul text: 

• Un măr, o pară, ce sunt? (fructe) 
• rochie, o bluză, o cămaşă, ce sunt? (haine) 

 
 
 
 
 
 
 
           
 d) Probă de observare naturală a atenţiei 
 Se organizează jocuri în care modificăm îmbrăcămintea sau poziţia unei persoane dintr-un 
grup. Cel supus probei trebuie să observe în prealabil grupul, apoi iese din cameră. În timp ce 
lipseşte, se efectuează modificarea dorită. Reîntors în cameră, i se cere să indice modificările 
efectuate.    

                        Interpretare: Prin această probă putem evidenţia: gradul de atenţie, memoria, spiritul de 
observaţie, imaginaţia, precum şi trăsături cum ar fi: superficialitatea, explorarea metodică, 
ingeniozitatea, inconstanţa, neîncrederea în forţele proprii, etc. 
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              f) Teste pentru reprezentări dimensionale (mare – mijlociu – mic; lung – scurt; uşor – greu)  
 1. Colorează bradul cel mai mare!                            2. Colorează spicul mijlociu! 
 
 
 
 
                                                    
3. Colorează florile mici! 
 
 
 
 
 
4. Notează cu X chipul cu părul cel mai lung!                 5. Colorează fusta mai lungă!  
 
 
 
 
 
 
 
6. Notează cu X funia mai lungă şi cureaua cea mai scurtă! 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Colorează imaginea care reprezintă                 8. Notează cu X imaginea care 
 cel mai uşor obiect!                                                   reprezintă obiectul cel mai greu! 
 

 
 
 
 
 
 
Interpretare 
 10 -11 puncte – simţul orientării foarte dezvoltat 
 5 – 9 puncte – deficienţe în diferenţierea dimensiunilor 
 0 – 4 puncte – carenţe grave în orientare 
Recomandare  
 Exerciţii cu palpare de obiecte. 

2. Necesitatea cunoaşterii psihologice a copilului 
           Concomitent cu activitatea de instruire şi educare desfăşurată la nivel de şcoală,  dascălul 
iniţiază şi un demers de cunoaştere a personalităţii copilului, cele două acţiuni – educaţia şi 
cunoaşterea celui educat – se află într-o strânsă interdependenţă.  Putem aprecia că vom cunoaşte 
mai bine copilul educându-l şi îl educăm mai bine cunoscându-l. 
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         Realizând o îmbinare a cunoaşterii trăsăturilor psihice stadiale cu informaţii privind trăsăturile 
psihice individuale, învăţătoarea poate obţine informaţii cu valoare diagnostică, dar şi cu valoare 
prognostică.  
           Pentru aceasta este însă necesar ca rezultatele cunoaşterii psihologice să fie incluse într-un 
demers de caracterizare a copilului. 

Documentul în care se concretizează rezultatele cunoaşterii şi ale caracterizării copilului este 
fişa psiho-pedagogică. Întocmirea ei nu reprezintă deci un scop în sine, ea trebuie să reprezinte un 
instrument al muncii educative cu colectivul de elevi. 

3. Aptitudinea de şcolaritate  
           Problema debutului şcolar reprezintă o preocupare atât pentru educatori cât şi pentru părinţi. 
Acesta este optim în condiţiile în care copilul e pregătit atât sub aspect cognitiv cât şi socio-afectiv. 
          Cea mai importantă problemă legată de aptitudinea de şcolaritate este cea referitoare la 
capacităţile necesare preşcolarului de a se integra cu succes în clasa pregătitoare. Fiind o aptitudine 
specială, complexă, în componenţa ei relaţionează următorii factori: dezvoltarea fizică, întărirea 
sănătăţii, dezvoltarea motorie complexă, pregătirea mâinii pentru scris, dezvoltarea intelectuală, 
formarea unor reprezentări şi noţiuni, capacitatea de a întelege fenomene simple, capacitate 
perceptivă, de vorbire cursivă, de gândire logică, de memorare, atenţie şi imaginaţie, orientare în 
spaţiu şi timp, însuşirea unor concepte morale şi estetice, educarea spiritului creativ, formarea unor 
deprinderi de muncă intelectuală, formarea deprinderilor de comportare civilizată şi adaptare 
socială. 
 Credem că este important ca educatorii să aibă mai multă răbdare şi înţelegere, să 
empatizeze constant cu elevii de 6 ani, să coopereze cât mai mult, ştiut fiind faptul că întotdeauna 
cooperarea generează cooperare. 
 Lucrul cotidian cu această categorie de vârstă (şi nu numai) impune gesturi largi, deschise, 
bucurie, multă disponibilitate afectivă, o atmosferă cât mai pozitivă în clasă, de încurajare şi de 
susţinere în căutarea şi formularea soluţiilor. 
 Sunt recomandate aşteptările pozitive – acestea joacă un rol psihologic important în 
depăşirea dificultăţilor şi în creşterea performanţelor şcolare. 
 Este important ca fiecare educator să cunoască şi să înţeleagă clasa ca ansamblu şi pe fiecare 
elev în parte pentru a-şi regla cât mai bine strategia didactică şi comportamentul în raport cu micii 
săi elevi.  
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51. CENTENARUL MARII UNIRI 
-ESEU- 

înv. Macovei Ileana Loredana 
Şc. Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Buzău 

 În acest an unic pentru România, îi omagiem pe cei care, acum 100 ani, au reușit să 
realizeze un vis aparent imposibil: unirea tuturor românilor. Este un motiv de sărbătoare pentru 
întreaga Românie, şi, bineînțeles, pentru toți cei care simt și gândesc românește, dar este și un prilej 
de gândire pentru fiecare român . 

Anul 2018 marchează împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, probabil cel mai 
important eveniment din istoria României de astăzi. Însă, trecerea celor 100 de ani de la Marea 
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Unire nu aduc doar bucurie pentru noi! Acest secol a adus cu sine transformări uriașe pentru țara 
noastră, pe care, fie că vrem sau nu, trebuie să le conștientizăm. Și cu cât o vom face mai rapid, cu 
atât mai repede vom putea realiza ce avem de făcut în continuare! 
     Deși anul centenar ar trebui să fie privit ca o sărbătoare, România se confruntă în aceste zile 
cu probleme care par fără de sfârșit, – probleme care au reușit să dezbine, poate mai rău ca 
niciodată, românii din țară și din afara ei. Anul 2018 este poate cel mai bun moment pentru noi toți 
în care putem reflecta cu privire la prezentul și viitorul țării noastre. 
     Anul 1918 este anul în care statul național român s-a desăvârșit ca urmare a unirii tuturor 
provinciilor locuite de români. Miracolul Marii Uniri nu s-a făcut în condiții ușoare. Primul 
eveniment major al anului 1918 s-a înfăptuit în data de 27 martie, atunci când Basarabia s-a unit cu 
România; 28 noiembrie a marcat unirea Bucovinei cu România, în timp ce, pe 1 decembrie 
România s-a unit cu Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. La 1918, România era vlăguită 
de război și epidemie, parțial ocupată de armate străine și departe de aliații săi. Toate nemulțumirile 
și dezbinările noastre de astăzi par neînsemnate față de ceea  ce au avut de înfruntat înaintașii noștri. 
Și, totuși, au reușit acolo unde toți cei dinaintea lor dăduseră greș de nenumărate ori. 
Toate aceste evenimente au format împreună Marea Unire și au condus la formarea României 
Mari.  
     Acum, la 100 de ani distanță de 1918, nu putem decât să privim în urmă și să ne dăm seama 
ceea ce a însemnat la acea vreme România Mare. Și asta pentru că, România de astăzi nu mai arată 
deloc precum arata România de după Marea Unire. Așa că, oricât de mult am vrea să sărbătorim 
astăzi trecerea a 100 de ani de la evenimentul care a întregit România, bucuria noastră nu poate fi 
deplină. 
     Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată Romania Mare, iar în 1940 avea să vină si acel 
ultimatum care ne-a dezmembrat țara. În urma Pactului Ribbentrop – Molotov, România pierde 
Basarabia, Bucovina si Ținutul Herței. Au trecut 78 de ani de atunci, iar noi toți încă simțim durerea 
pierderii acelor teritorii. Sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial face si ca Bulgariei sa îi 
rămână Cadrilaterul, încĂ o lovitură grea pentru ceea ce însemna la acea vreme România Mare. 
     Oricât de mult am vrea să sărbătorim acum Marea Unire, trebuie să ne aducem aminte că, 
România de astăzi nu mai este întreagă. Din tot ce a câștigat România în 1918, doar Transilvania si 
Bucovina de Sud au rămas ale ei. 
     Lăsând la o parte aceste probleme istorice, România de astăzi pare că este într-o derivă 
generală. Evenimentele politice din ultimii ani au dus la o dezbinare fără precedent a românilor, 
dezbinare care nu poate avea nimic altceva decât urmări negative. Poate că, acest Centenar al 
Marii Uniri este un moment perfect pentru ca noi toți să reflectăm la determinarea românilor din 
urma cu 100 de ani ce a dus la înfăptuirea României Mari, la toate greutățile prin care au trecut ei 
de-a lungul anilor si la ambiția lor de a reuși să unească toți românii într-un singur loc și în jurul 
unui scop comun. 
    Așadar, să încercăm să lăsăm la o parte festivismul, patriotismul de fațadă, festivismul și 
discursurile sforăitoare despre Centenar! Să privim lucid realitățile cu care se confruntă România la 
100 de ani distanță de la Marea Unire! Poate, astfel vom învăța, cu adevărat, ceva din istorie! 
         Ziua Națională a României, aniversata in data de 1 Decembrie,  este moment de readucere in 
memoria colectiva a luptei de veacuri a romanilor pentru unitatea si integritatea nationala. Poporul 
român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se 
afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în 
Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa 
noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem 
datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. 

Poate că acesta este momentul cel mai bun să ne amintim despre ,,Simbolurile României”, 
aceste elemente definitorii care ne reprezintă ca popor: 

1) Constituția 
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,,Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre 
altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 
ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.      

  Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 
noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 
decembrie 1991.Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a 
Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată 
în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe 1 
iulie 1866 a fost adoptată prima Constituție a României. Dupa extinderea teritoriului național 
în 1918, o nouă constituție a fost aprobată pe 29 martie 1923.  
            În perioada comunistă Constituția a fost modificată în 1948, 1952 și 1965. După Revoluția 
din 1989, o nouă Constituție a fost adoptată în 1991. 
 

2) Simbolurile României 
 

 
 

3) Drapelul României 
      Drapelul național al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la 

lance, albastru, galben și roșu. Are o proporție de 2:3 între lățime și lungime. 
Constituția României prevede la articolul 12, alineatul 1 că „Drapelul României este 

tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, 
roșu”. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au fost stabilite prin Legea nr. 
75 din 16 iulie 1994.. 

 

 
4) LEGEA nr.75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea 

imnului    naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către  autorităţile şi 
instituţiile publice 

 
5)   Stema, istoricul stemei 

        Art. 1. Stema României simbolizează statul român național, 
suveran și independent, unitar și indivizibil și se compune din două 
scuturi suprapuse: scutul mare și scutul mic. 
        Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre 
dreapta, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc 
o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara 
stângă un buzdugan. 
  

6)  Sigiliul 
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7) ,,Deșteaptă-te, române!”  
  

 
 

8)   Istoria imnului 

 
 
 
9)  Zile importante 
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10)Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungure 
ască, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 
1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. 
Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul 
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre 
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52.  EVALUAREA- APRECIERE ŞI VALORIZARE A COMPETENŢELOR 
 

Înv. Palamiuc Daniela 
Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni 

           
           Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai incitante și mai controversate 
probleme. Este greu de conceput un sistem educațional și un act educațional fără  evaluare. 
Valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, 
facem aprecieri care conduc la certificarea abilităților și competențelor noastre, la stabilirea 
nivelului acestora și care determină  încredere în forțele proprii, sentimentul autoeficacității  și o 
stare psihologică  de bine. 
           Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi şi în luarea 
deciziilor, ea furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea 
măsurilor corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică şi 
se află în relaţie de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le 
mai eficiente. 
          Prin activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea 
schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al 
capacităţilor creative etc.)  
           Viața școlii, ca și viața socială în general, se află sub semnul valorilor și al valorizării. Pe 
parcursul școlar, educațional și profesional, fiecare dintre noi ne supunem exerctiului axiologic. 
Activităților noastre și produselor acestora le sunt conferite sau atribuite valori. 
         Metodele alternative de evaluare educațională (portofoliul, eseul, studiul de caz, investigația, 
etc.) așa cum menționează înseși denumirea lor, sunt „o alternativă” la cele clasice (probe orale, 
scrise sau practice). Adeseori metodele alternative sunt considerate moderne, aici termenul 
„modern” având conotația de ceva diferit  față de ceea ce este considerat „clasic”. Astfel, „modern” 
nu are semnificația de ceva mai bun decât „clasic”, ci, mai degrabă, de ceva nou, diferit de ceea ce 
este considerat a fi clasic și o „alternativă”, o „complementaritate” la metodele clasice. 
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           Metodele alternative / moderne nu sunt, prin ele însele, nici mai bune, nici mai rele decât 
cele clasice / tradiționale, ci, mai degrabă, reprezintă o altă modalitate de a evalua rezultatele 
învățării elevilor. 
          Pornind de la ideea determinării locului și rolului metodelor alternative /moderne de evaluare 
a performanțelor școlare ale elevilor  în cadrul ansamblului metodelor și tehnicilor de evaluare 
educațională, practicate în  școală.  
          Pe  măsură ce cadrele didactice conștientizează necesitatea, utilitatea și eficacitatea metodelor  
alternative / moderne de evaluare educațională, ele sunt dispuse să le utilizeze tot mai 
frecvent, iar consecințele utilizării lor, asupra elevilor și asupra cadrelor didactice însele sunt în 
măsură să determine schimbarea de atitudine față de aceste metode și intensificarea preocupării 
cadrelor didactice de a le cunoaște cât mai bine, de a se abilita pentru a le folosi în  
          Prin urmare, esenţa acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în 
vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi 
aplicate corespunzător, în măsura în care sunt puse în legătură componentele procesului didactic şi 
cu întreaga activitate. Restrângerea ariei acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la rezultatele 
obţinute de elevi, fără a fi integrate în evaluarea învăţământului întreg, nu ne poate oferi datele care 
fac posibilă ameliorarea acestei activităţi.            

Proiectarea activităţii didactice şi evaluarea rezultatelor şcolare constituie condiţii esenţiale 
ale creşterii procesului de învăţământ. Această creştere se poate realiza prin: 

 sistematizarea cunoştinţelor; 
 urmărirea realizării obiectivelor operaţionale propuse; 
 respectarea particularităţilor individuale ale elevilor prin tratarea diferenţiată a acestora; 
 comunicarea imediată a rezultatelor obţinute la testele de evaluare formativă având posibilitatea 

de a verifica cunoştinţele elevilor şi de a putea stabili noi modalităţi în vederea înlăturării 
lacunelor constatate în urma evaluării; 

 argumentarea calificativului acordat, astfel că fiecare elev să conştientizeze nivelul performanţei 
la care a ajuns şi să se poată evalua. 

           Este nevoie de o implicare a învăţătorilor în ceea ce priveşte noua metodologie de evaluare a 
anului şcolar, astfel încât formele şi procedeele de evaluare să susţină evaluarea formativă, una 
dintre condiţiile absolut necesare pentru succesul aplicării Curriculum-ului Naţional. 
         Aprecierea rezultatelor școlare se face în functie de obiectivele pedagogice. Orice activitate de 
evaluare  nu se limitează la măsurare, ci, constă și în formularea unor judecăți de valoare, cu privire 
la situația estimată. Sunt posibile două modalități de apreciere a rezultatelor obținute: 

 compararea stării constatate, a rezultatelor estimate, cu cele care caracterizează grupul din care 
face parte elevul; 

 compararea rezultatului înregistrat cu cel așteptat, care să poată fi definit prin obiectivele 
stabilite la începutul activității, iar situația constatată poate să coincidă cu nivelul așteptat, 
evaluarea  confirmând îndeplinirea obiectivelor, sau numai realizarea lor parțială.  

          Evaluarea efectuată în afara unor obiectivelor are un caracter global, care constituie o condiție 
care se află la originea variațiilor în aprecierile efectuate de mai multe persoane. Absența 
obiectivelor face ca criteriile să fie fixate în mod diferit, deci nu poate fi vorba de o evaluare exactă. 
Unii profesori țin la reproducerea exactă a celor explicate, în timp ce alții  pun preț pe nota 
personală a răspunsurilor, pe interpretarea datelor, etc. 
           Determinarea obiectivelor are efecte pozitive asupra evaluării  din punctul de vedere al 
muncii elevilor. Aceștia dobândesc repere utile în autoevaluarea propriilor progrese. Necunoașterea 
de către elevi a obiectivelor, sau determinarea lor eronată au efecte nedorite în ceea ce privește 
atitudinea elevilor. Aceștia dobândesc repere utile în autoevaluarea propriilor progrese, au efecte 
nedorite în atitudinea elevilor față de școală. 
            În țara noastră activitatea de învățare pornește de la enunțarea obiectivelor generale. 
Programele școlare pentru disciplinele de învățământ încep prin a enunța obiectivele specifice 
fiecărei discipline, oferind un ghid celor care le folosesc, iar  profesorii stabilesc sisteme de lecții și 

122



 

fiecărei lecții în parte le vor stabili obiectivele operaționale. Acestea devin repere ale activității de 
predare-învățare și criterii de evaluare a progreselor înregistrate de elevi, a eficacității activității. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Bruner J. S., Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970. 
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53.  FUNCȚIILE TEATRULUI ȘI CRITERIILE DE ACCESIBILIZARE 
 

Pip. Buguleț Gianina 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

 
Teatrul în educație are o importantă funcție de a stimula includerea persoanelor 

dezavantajate (copii timizi, introvertiți, cu deficiențe de comunicare, fără un deosebit talent în 
interpretarea rolurilor) și nu de “alegere” în echipă doar a celor “talentați”! Teatrul, de altfel, poate 
fi considerat act educaţional, cu reale valenţe în formarea copiilor, inclusiv de ordin terapeutic – în 
acest sens, funcţiile teatrului ca act educaţional terapeutic sunt: 
• „funcţia de comunicare – recreează o bază psihologică care să favorizeze adaptarea socială”;  
• „funcţia de reglare – anulează dezechilibrul şi reface homeostazia”; 
• „funcţia expresivă – oferă copiilor posibilitatea de a conferi mesajului trăirile lor afective”;  
• „funcţia de comprehensiune simpatetică – copilul înţelege trăirile partenerului, poate face 

schimb de sentimente prin intermediul rolurilor (fără să perceapă că schimbul se realizează 
direct)”;  

• „funcţia de construcţie şi creaţie – produsul artistic este unic şi nereproductibil, poartă 
expresia personalităţii copilului” etc. (Ciobotaru, Mihailovici, 2003, p. 16). 

  În condiţiile în care copilul se arată „mai dispus să accepte metaforele, mai intransigent cu 
lipsa de sinceritate în discursul scenic” şi „nu reacţionează în conformitate cu teoriile despre artă, ci 
doar cu gradul de sinceritate şi de implicare a celui care îl invită nu într-un univers ficţional, ci într-
o altă realitate” (Ciobotaru, 2006, p.20), spectacolul ca lume de semnificaţii presupune, fie că este 
vorba despre teatrul propriu-zis sau despre teatrul de păpuşi/teatrul cu marionete/umbre etc., 
coroborarea valenţelor textului dramatic (sau dramatizat) şi ale jocului actorilor cu scena, muzica, 
lumina, regia etc., toate concurând la (re) crearea acelei lumi în care copilul (re) găseşte valori, 
repere, sensuri. În plus, își îmbogățesc și vocabularul cu termeni noi și îi ajută să aibă o vorbire mai 
fluentă și mai corectă. Un alt beneficiu pe care copilul îl are este acela că prin jucarea unui rol 
școlarul se exprimă nu numai verbal, ci și prin gesturi și mimică, deci comportamental. El învață să 
își controleze mișcările și gesturile și să le folosească în anumite situații, ceea ce îi oferă o 
expresivitate corporală esențială. Copilul își dezvoltă memoria, creativitatea, atenția și face exerciții 
de concentrare prin învățarea pieselor și punerea lor în scenă. Teatrul îl stimulează intelectual pe 
copil și îl dezvoltă armonios! 

Interpretarea poeziilor sau a rolurilor ridică uneori probleme, unii copii sunt dotați cu talent 
actoricesc nativ, alții nu; unii sunt extravertiți, sociabili, volubili, au parcă un simț al limbii și 
mișcării înnăscute iar alții, dimpotrivă. Comportamentul inhibat al copilului, când e vorba de a 
recita o poezie ori de a interpreta un rol se datorează, de obicei unor factori externi legați de mediul 
de proveniență a copilului și de tipul de acțiune educațională la care a fost supus. Un copil care este 
obligat să recite sau să interpreteze un rol împotriva voinței sale încearcă să scape de câte ori poate, 
fie că a primit aprecieri negative sau dojeni, care l-au făcut să aibă o percepție negativă asupra 
calităților sale. O cauză care îl determină pe copil să nu participe ține și de personalitate: timiditate, 
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neîncredere în sine, dificultate de a iniția contacte sociale. Rolul învațătoarei este de a observa de la 
început comportamentul fiecărui copil, iar atunci când vor fi proiectate recitări sau dramatizări, va 
avea grijă să evite un refuz din partea unui copil mai dificil, neimpunându-i un rol pentru a nu 
determina un comportament negativ. Copiii care nu au primit un rol vor fi implicați în activități 
complementare cum ar fi: confecționarea de afișe, costume, decor, dar și amenajarea spațiului unde 
se desfășoară acțiunea. 

 Așadar, dramatizarea, recitarea, exprimarea artistică de orice fel nu presupune obligația ca 
toți copiii să execute acelați tip de sarcină. De obicei, activismul, interesul și entuziasmul celorlalți 
copii sunt molipsitoare dar și relația lor caldă cu învățătoarea contribuie la stimularea interesului 
pentru participarea la activitate. Exerciţiile de mişcare scenică, sugerate de muzică sau de versuri, 
compunerea de expresii faciale sau comportamentale duc la dezvoltarea capacităţii de exprimare 
nonverbală a sentimentelor. Aceste exerciţii, însoţite de repetarea rolului până la memorare, au alt 
beneficiu: stimularea memoriei de lungă durată, dar şi a volumului acesteia (nu de puţine ori suntem 
surprinşi să constatăm că „micii actori” au memorat şi rolurile celorlalte personaje). Rolul teatrului 
este de educare a capacității copiilor de a-și exprima liber trăirile, ideile, chiar dacă o fac utilizând și 
texte gata construite sau texte create împreună cu învățătoarea (Hobjilă, 2008,  p. 210). 

Copiii sunt fascinați de carte și de contactul cu lumea poveștilor, așadar rolul învățătoarei  
este de a sprijini dezvoltarea culturală a copilului. Copiilor le plac poveștile despre animale și 
natură, povestirile despre oamenii, lucruri și locuri familiare.  

Accesibilizarea – pentru copii – a textelor literare poate fi realizată de către învățător: 
• din perspectiva conţinutului: ,,accesibilizarea se poate concretiza, pe de o parte, în 

abordarea fragmentară a unor texte (de exemplu, un anumit număr de strofe dintr-un text în versuri 
mai amplu, anumite capitole/fragmente din romane pentru copii, din romane de aventuri, ştiinţifico- 
fantastice, din comedii, feerii etc. – cu precizarea că uneori, pentru a nu se pierde din coerenţa 
textului, fragmentele eliminate pot fi rezumate), respectiv în simplificarea conţinutului anumitor 
creaţii literare (variantă a abordării fragmentare), în sensul eliminării unora dintre 
episoade/personaje, fără a dăuna însă firului epic/acţiunii;” 

• din perspectiva formei: ,,accesibilizarea implică, drept posibilităţi: traducerea – în cazul 
textelor din literatura universală pentru copii; substituirea formelor neliterare, a celor din masa 
vocabularului, cu cele literare standard – în cazul în care textele conţin multe regionalisme, 
arhaisme, forme populare, neologisme etc. care depăşesc capacitatea de decodare a copiilor de o 
anumită vârstă şi nu se înscriu nici în posibilităţile/necesităţile de îmbogăţire a vocabularului 
acestora în contextul respectiv, aceste forme (care pot apărea la nivel fonetic/fonologic, lexical-
semantic, morfologic şi/sau sintactic) sunt înlocuite cu cele care corespund limbii literare standard 
şi normelor limbii române actuale (vezi, de exemplu, fragmente din Amintiri din copilărie, de Ion 
Creangă, anumite texte istorice, în care se păstrează doar termenii arhaici absolut necesari pentru a 
păstra culoarea epocii prezentate etc.)” (Hobjilă, 2008, p. 210). 

Textele literare pentru copii sunt sub incidența categoriilor estetice generale şi sub incidența 
categoriilor estetice specifice vârstei infantile.  
            Particularități de vârstă 

Copilul se lasă condus treptat sau antrenat fie de experiențele sale anterioare de viață sau de 
învățare, fie de motivații de moment. Ceea ce înseamnă că cel care învață este angajat într-un proces 
de validare şi de producere a sensului, considerat didactic o construcție, pentru că este vorba de a 
proceda, pe etape, la un demers structurat pe înțelegere şi pe interpretare. Dar, pentru a atinge 
punctul optimal al realizării unei situații didactice, este nevoie să reconsiderăm importanța gestiunii 
mentale a copiilor. Factorii care contribuie la stabilirea fizionomiei sociale a omului sunt: familia, 
activități şcolare, jocuri şi tovarăşi de grup, apartenența la grupări de orice natură, ordinea socială. 
Factorii de ordine internă se combină întotdeauna cu factorii externi, dar elementele însuşite din 
afară, în comportamentul social, sunt mai importante decât fondul intern. 
      Analiza selectivă a textului care urmează să fie dramatizat 

Deoarece forma de organizare a jocurilor este pe grupuri, se vor selecta povești cu un număr 
unic de personaje, dar dinamic, cu acțiuni accesibile, fără violență, cu un dialog bogat, viu. La 
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clasele mici abundența poveștilor, onomatopeelor, reluarea replicilor, a dialogului scurt, ajută la 
prelucrarea textului. Pentru clasele mari se selectează în mod progresiv poveștile cu conținut mai 
complex și în funcție de interesul și profilul de învățare, de inteligența dominantă, lingvistică. 
Aceste activităţi trebuie planificate în conformitate cu finalităţile didactice propuse de învățătoare 
pe parcursul unui an de învăţământ, iar în scopul atingerii obiectivelor propuse trebuie asigurate 
cadrul adecvat povestirii, pregătirea şi expunerea materialului didactic şi a mijloacelor audiovizuale 
şi folosirea celor mai moderne metode şi tehnici de predare. Expunerea conţinutului trebuie să fie 
clară şi accesibilă copiilor, trebuie să fie expresivă pentru a menţine treaz interesul copiilor şi pentru 
a asigura motivaţia învăţării. 

Exemple de povești care pot fi dramatizate: Iedul cu trei capre după O.P. Iaşi, Fata babei şi 
fata moşneagului după Ion Creangă, Ursul păcălit de vulpe după Ion Creangă, Capra cu trei iezi 
după Ion Creangă, La cireșe după Ion Creangă, Pupăza din tei după Ion Creangă, etc. 
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54.  METODE INOVATIVE PENTRU OPTIMIZAREA 
RANDAMENTULUI ŞCOLAR 

APLICAȚIE PRACTICA – METODA MOZAIC 
 

Prof. Ilașcu Doinița 
Școala Gimnazială ,,Ionel Miron,, Ivănești 

 
Metoda "mozaic" este o metodă de învăţare prin colaborare şi are la bază împărţirea 

grupului mare de elevi în mai multe grupe de lucru, coordonate de învăţător. Prezint în continuare 
modul cum am aplicat aceasta metodă la clasa a II-a.  

Etapele metodei: 
 a) Etapa I:  

Am împărţit clasa de elevi în grupe pe cât posibil eterogene a câte 4 elevi, apoi elevii 
fiecărei grupe numără până la 4, astfel încât fiecare membru al grupei să aibă un număr de la  
1 la 4.  

Am dat apoi fiecărui membru al grupei o fişă de învăţare care cuprindea o unitate de 
cunoaştere ( o problemă şi 4 cerinţe referitoare la aceasta):  

Diagrama următoare indică masa unor alimente de bază consumate, într-un an, de 
către fiecare locuitor al uneia din cele patru țări. Aflaţi cantitatea totală de alimente consumată 
anual de un locuitor in:  

1. Germania 
2. Franţa 
3. Marea Britanie 
4. Italia  
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După cum se observă, problema cuprinde atâtea sarcini câte grupe de elevi s-au constituit, 

fiecare grupă primind o sarcină a problemei.  
Am discutat pe scurt enunţul problemei. Apoi am explicat că pentru ora respectivă, 

sarcina lor este sa înţeleagă diagrama pentru a reuşi să rezolve cerinţele problemei. Am specificat 
faptul că, la sfârşitul orei, fiecare persoană va trebui să ştie să rezolve întreaga problemă, şi că 
aceasta va fi predată de colegii de grup, pe fragmente.  

b) Etapa a II-a:  
Toţi elevii care aveau numărul 1 s-au adunat într-un grup, cei cu numărul 2 în alt  

grup etc.  
Am explicat faptul că grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se vor numi de 

acum grupuri de "experţi". Sarcina lor este să rezolve corect cerinţa prezentată în secţiunea din 
articol care le revine. Trebuie s-o citească şi s-o discute între ei pentru a o înţelege bine. Apoi vor 
hotărî împreună modul în care o pot preda, pentru că urmează să se întoarcă la grupul lor originar 
pentru a preda această parte celorlalţi. Am atras atenţia că este foarte important ca fiecare 
membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei porţiuni a 
problemei celorlalţi membri ai grupului iniţial, acordându-le destul timp pentru a parcurge cerinţa 
lor din problemă, pentru a discuta şi elabora strategiile de predare.  
c) Etapa a III-a:  

După ce grupele de experţi şi-au încheiat lucrul, fiecare elev s-a intors la grupul său iniţial 
şi a predat celorlalţi conţinutul pregătit.  

Atrag din nou atenţia că este foarte important ca fiecare elev din grup să stăpânească 
conţinutul tuturor cerinţelor problemei. Elevii notează orice întrebări sau nelămuriri au în legatură 
cu rezolvarea problemei şi cer apoi învăţătorului clarificari pe acea secţiune. Unii elevi care au 
rămas în continuare nelămuriţi, au adresat întrebarea întregului grup de experţi în acea secţiune.  

Pentru feed-back-ul activităţii, aplic un test, adresează întrebări pentru a verifica gradul de 
înţelegere a noului conţinut, capacitatea de analiză, sinteză, de argumentare a afirmaţiilor făcute.  

De exemplu, am adresat elevilor întrebări de tipul: " În ce ţară un locuitor consumă cea 
mai mare cantitate de fructe? ", "Câte kg de unt consumă un britanic într-un an? ", "Care este 
naţionalitatea celui de-al doilea consumator de carne? ", "Care este in acelaşi timp al doilea 
consumator de unt şi primul consumator de zahăr?" etc, cu scopul de a evalua capacitatea de 
interpretare a graficelor de către elevi.  

Această metodă prezintă avantaje deoarece are un caracter formativ, stimulează încrederea 
în sine a elevilor, dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul 
grupului, dezvolta gândirea logică, critică şi independentă, dezvoltă răspunderea individuală şi de 
grup. 
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55.  IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN PROGRESUL ŞCOLAR AL 
ELEVILOR 

 
PROF. ETEM ȘENIZ,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA, Jud. Constanţa 
 

Pentru asigurarea educaţiei copiilor, şcoala a avut şi are un rol primordial în a colabora cu 
părinţii acestora. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, comunitatea 
locală, întreaga societate şi colaborarea între ele este absolut necesară. 

Factorul coordonator al colaborării este învăţătorul. Colaborarea presupune pe lângă o 
unitate de vederi şi o coordonare a acţiunilor în vederea realizării unităţii. Acest lucru decurge din 
logica lucrurilor, şcoala având rolul de a coordona colaborarea tuturor factorilor educativi, deoarece 
dintre toţi, doar ea este singurul calificat pentru asemenea acţiune. Este foarte bine ca părinţii să fie 
înştiinţaţi şi când copilul are  o performanţă notabilă. Astfel, familia are oportunitatea de a privi mai 
încrezătoare informaţiile despre şcolar şi, în urma unei astfel de abordări, este mai receptivă la 
sugestiile învăţătorului.  

Comunicarea cu părinţii reprezintă una din componentele extrem de importante ale 
managementului şcolar, domeniu în care, cadrul didactic îşi exprimă cel mai elocvent competenţele 
sale sociale, psihopedagogice şi manageriale. Orice cadru didactic este bine să cunoască şi să 
conştientizeze principalele bariere ale comunicării cu părinţii, în scopul evitării lor,  pentru 
eficientizarea relaţionării cu aceştia.     

Obstacolele unei comunicări eficiente cu părinţii sunt: 
- problemele de ascultare, falsa / lipsa conexiunii inverse,  percepţia selectivă şi subiectivă, 

rezistenţa la critică, inadvertenţele de limbaj şi barierele culturale  ascultarea afectivă;  
1. Problemele de ascultare sunt cauzate de dorinţa cadrului didactic de a avea numai el 

iniţiativa, fapt ce conduce la o falsă impresie,  potrivit căreia comunicarea cu părinţii este nevoia sa 
de a-i informa pe părinţi despre diverse probleme. În realitate, cadrul didactic ar trebui să-şi 
consacre cea mai mare parte  din timpul relaţiilor cu părinţii receptării şi primirii de mesaje din 
partea acestora. Ascultarea activă reprezintă în acest sens o bună modalitate de relaţionare a 
managerului şcolar cu părinţii. 

2. Falsa / lipsa conexiunii inverse se referă la faptul că, în relaţia cu părinţii,  cadrul didactic 
porneşte de la premisa unei comunicări incorecte cu aceştia, considerând că numai ei au datoria de a 
asculta orice fel de mesaj din partea educatorului. Sunt mulţi părinţi inhibaţi în a pune întrebări, 
chiar dacă nu au înţeles mesajul cadrului didactic, după cum şi părinţi, care ,  din motive lesne de 
ghicit, lasă prin tăcere ori prin semnale nonverbale impresia că au înțeles şi că sunt de acord cu tot 
ce a transmis cadrul didactic; disimularea este atât de convingătoare încât poate prejudicia o 
comunicare eficientă şi performantă. Un cadru didactic eficient nu numai că lasă spaţiu întrebărilor, 
ci şi îi provoacă pe părinţi să pună întrebări sau, ştiind faptul că părintele are interesul de a nu-l 
contrazice, trebuie să se asigure că părintele este în posesia informațiilor corecte. 

3. Percepţia selectivă şi subiectivă vizează faptul că, din volumul mare de informaţii 
transmise părinților, cadrul didactic are tendinţa de a le vedea numai pe acelea pe care doreşte el să 
le vadă, ignorând faptul că, în rolul său  de manager şcolar,  trebuie să aibă o oarecare bază pentru a 
decide ce mai trebuie să caute  şi la ce să reacţioneze. Abilităţile cadrului didactic  în relaţionarea cu 
părinţii constă  în a recunoaşte zonele incerte ale unei abordări subiective a problematicii şcolare în 
care devine necesar obiectivismul colaboratorilor săi . 
         4. Rezistenţa la critică se constituie unul dintre blocajele cele mai frecvente şi greu de 
depăşit. Controlul mândriei personale şi al prestigiului solicitate de anumite situaţii manageriale 
foarte dificile, când acţiunile noastre sunt criticate de unul sau mai mulţi părinţi, trebuie să se 
constituie ca  elemente normale ale unei relaţii corecte cu părinţii. Dezvoltarea relaţiilor cu părinţii 
nu se pot construi pe duplicitate ori linguşiri, ci pe adevăr, bun-simţ şi profesionalism. 
          5. Inadvertenţele de limbaj şi barierele culturale reprezintă factori frecvenţi ai 
neînțelegerilor cu părinţii, cu atât mai mult aceştia se consideră inferiori la acest capitol cadrului 

127



 

didactic. Un limbaj elevat, plin de termeni psihopedagogici, neologisme poate fi un factor de blocaj 
al comunicării cu părinţii. Un limbaj simplu, direct, adaptat interlocutorului reprezintă soluţia 
acestui blocaj. Ascendentul de cultură constituie un factor de asimetrie normală a relaţiei cadru 
didactic - părinte, fapt ce îi conferă cadrului didactic autoritate, dar şi responsabilitate în 
transformarea acestui dezechilibru de cultură, printr-o chibzuită cumpătare, într-un raport echitabil. 
      6. Ascultarea afectivă este o altă barieră în comunicare şi se exprimă prin gradul de 
impresionabilitate al unui mesaj, transmis de un părinte, care, formulat într-o maniera afectivă, 
poate vicia recepţia ideilor esenţiale, în favoarea părintelui şi în defavoarea cadrului didactic.       
În concluzie: dascălul este cel care armonizează interesele şcolii cu satisfacţia, bucuriile elevilor 
realizate, înainte de orice, prin reuşitele verbale ,de comunicare în general. Pornind de la faptul că, 
de multe ori, în domeniul comunicării, şcoala se rezumă la „a construi”, nu a educa, accentul trebuie 
pus pe libertatea individului, bazată pe alegerea unei variante din mai multe. 
Suntem cu toţii conştienţi că obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin eforturile 
conjugate ale tuturor factorilor, în special ale celor educativi: părinţi şi învăţători,în acest caz. 

Cooperarea părinţilor cu şcoala presupune însă o ierarhizare a atribuţiilor, care impune 
recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului. Părinţii trebuie să fie 
conştienţi de faptul că centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de activităţi şi măsuri 
ameliorative ale sistemului educaţional este şcoala. Ei trebuie atraşi alături de şcoală prin forme 
variate de activitate, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. 

Sănătatea fizică şi psihică a copiilor şi tinerilor se află în pericol deoarece familia, şcoala, 
anturajul şi audiovizualul – cele patru medii de viaţă curentă ale copilului – înregistrează un declin 
în panul valorilor pedagogice. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată 
a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea 
societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de 
informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a 
aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a 
părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea 
dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. Ajungem astfel la un alt 
factor care contribuie la educarea copiilor care este familia. Familia exercită o influenţă deosebit de 
adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile 
igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul 
familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral 
estetic, ş.a..  

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale 
(despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 
funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure 
copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă 
limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii 
se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie 
să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea,grija 
faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a 
avea cei 7 an de-acasă”. Un elev fără „cei 7 ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor 
adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau 
sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este 
la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului.  

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi 

128



părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca 
ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie 
tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Practicile din 
alte ţări dovedesc eficienţa educării părinţilor în grup, prin cursuri sau individual, prin cărţi, reviste 
şi lectură individuală. Astfel de cursuri sunt de folos deopotrivă copiilor dar mai ales părinţilor, 
formându-le abilitatea de a stăpâni situaţii în care ar dori să îi domine. Cea mai mare dorinţă a 
tuturor copiilor este de a li se da atenţie, de a desfăşura activităţi împreună cu părinţii. În acelaşi 
timp, pentru majoritatea părinţilor, a ajunge să-i înţeleagă pe copii, reprezintă o lucrare de o viaţă 
întreagă, pentru că fiecare copil este diferit în modul lui unic. Consider că informarea părinţilor 
despre efectele propriilor comportamente asupra copilului, de către specialişti în domeniul 
educaţiei, poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor educative.  

Dezvoltarea personalităţii copilului şi a formării lui în conformitate cu idealul social şi cel 
personal este influenţată de diferenţele de ordin economic, social, cultural, care există în familii. 
Familia, însă în ciuda acestor diferenţe, prezintă anumite însuşiri comune. Condiţiile de viaţă ale 
copilului sunt influenţate de comportamentul părinţilor. Familia trebuie să aibă disciplina ei.
Toate problemele vieţii se pot rezolva mai uşor într-un climat de prietenie şi înţelegere. 
Şcoala tradiţională desparte principial educaţia şcolară de cea familială. În mod tradiţional părinţii 
erau doar solicitaţi la susţinerea materială şi administrativă a clasei sau a şcolii. Şcoala îşi rezerva 
dictatul asupra metodelor de educaţie teoretică, părinţii fiind simpli supraveghetori ai îndeplinirii 
lecţiilor. Pe de altă parte educaţia morală şi a comportamentelor este atribuită familiei. Se comunică 
doar rezultatele unor evaluări – adesea din perspectivă unilaterală. În contextul unei societăţi care 
tinde să fie europeană părinţii sunt priviţi ca primii învăţători ai copilului, parte din procesul de 
învăţământ. În comunicarea cu educatorul în clasă, se nuanţează specificul în dezvoltare al fiecărui 
copil, se găsesc modalităţi de cultivare a unor abilităţi în familie pentru a complementa sau 
suplimenta procesul educativ.  
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56. PROIECTAREA UNEI LECŢII UTILIZÂND METODE
INTERACTIVE   DE PREDARE 

prof. înv. primar, Martin Mariana 
Școala Gimnazială nr.142, București 

Obiective: 
 alegerea celor mai potrivite instrumente de lucru cu calculatorul în funcie de scopul i contextul 
procesului de predare - învăţare; 
 proiectarea unei lecţii care să cuprindă şi elemente multimedia. 
 proiectarea unei lecii care s se adreseze elevului viitorului. 
Competenţe generale: 
 cunoaterea diverselor instrumente de lucru cu calculatorul; 
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 exploatarea avantajelor pe care calculatorul îl aduce în procesul de predare-învăţare; 
 proiectarea unei lecii care s cuprind i elemente multimedia. 
 participarea la propria dezvoltare profesional i la definirea unui stil propriu de 
predare – învăţare; 
 implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în procesul de 
învăţământ. 
Competenţe specifice: 
1. Cunoaştere şi înţelegere:
 Înelegerea conceptelor i noiunilor specifice de metodica a predrii. 
 Cunoaterea proceselor specifice învrii i a paradigmelor învăţării. 
 Cunoaterea stilurilor de învare. 
 Înelegerea rolurilor profesorului în procesul de învmânt. 
2. Explicare şi interpretare:
 Explicarea importanei rolului profesorului în procesul de predare învare. 
 Înelegerea modului în care elevii învaţă 
 Inelegerea i valorificarea standardelor, criteriilor, metodelor i instrumentelor specifice 
procesului de învăţare. 
3. Instrumental–aplicative:
 Formarea în aria managementului educaional aplicat procesului de predare-învăţare.
 Dezvoltarea unei gândiri deschise, critice, evalutive si creative în ce priveşte diversitatea
stilurilor de învăţare şi a metodelor de predare.
 Utilizarea activitilor practice propuse în cadrul disciplinei pentru dezvoltarea portofoliului
profesional propriu.
4. Atitudinale:
 Cultivarea unei atitudini pozitive cu rol în motivarea elevilor, în promovarea stilurilor de
conducere şi de comunicare pozitive, eficiente pentru încurajarea procesului de învăţare.
 Crearea unui climat social favorabil cooperrii i învrii.
Materiale si mijloace:
 mijloace multimedia de prezentare: laptop, videoproiector, ecran proiecie, flipchart. 
 materiale auxiliare: chestionare, fie de activitate individuale i pe grupe. 
Metode de evaluare: 

Evaluarea competenţelor elevilor se va realiza pe baza unor criterii şi cerinţe transmise în 
prealabil elevilor împreuna cu sarcinile de lucru. Activităţile interactive sau de grup vor fi observate 
şi va fi monitorizată şi apreciată implicarea fiecărui elev. 

Modalitatea de predare–învăţare tradiţională– în sală / clasă – are ca principal avantaj 
dialogul – contactul direct între cursanţi şi formator, elevi şi profesor. Astfel profesorul îşi poate 
adapta discursul în funcţie de reacţia clasei, poate clarifica rapid întrebările şi situaţiile ridicate de 
cursanţi, poate încuraja competiţia şi colaborarea şi poate oferi feedback în funcţie de nivelul de 
înţelegere a fiecărui student.  

Predarea-învăţarea cu ajutorul calculatorului lipseşte elevul şi profesorul de acest contact 
direct, dar aduce alte beneficii la nivelul formării. Pentru a înţelege impactul acestui tip de formare, 
este foarte important să ştim cum sunt reţinute informaţiile în diverse contexte. 

Conform studiilor în domeniu din care amintim rezultatele lui William Glasser din lucrarea 
“Controlul noţiunilor teoretice la clasă” cel mai bine reţinem informaţii atunci când îi învăţăm pe 
alţii şi cel mai puţin reţinem atunci când citim (M. Brut, 2006, p. 13). 
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Din acest punct de vedere conţinutul educaţional livrat cu ajutorul computerului are un 
impact pozitiv deoarece într-un singur curs pot fi înglobate oportunităţi complexe de citire, de a auzi 
şi privi, de a discuta şi experimenta, de a explica altora. 

În ceea ce priveşte stilurile de învăţare, învăţarea utilizând calculatorul răspunde unei palete 
largi de feluri de a învăţa. 

În produsele de tip software educaţional, cunoştinţe din mai multe domenii sunt înglobate în 
mod natural într-o poveste. 

Materialele didactice de tipul software-urilor educaţionale stimulează copiii din punct de 
vedere vizual şi auditiv, îi atrag în diverse activităţi şi îi implică afectiv. Aceasta se întâmplă prin 
crearea unor personaje de vârste din zona proximei dezvoltări a grupului ţintă care, prin poveste, 
atrag copilul în activităţi educaţionale. 

Noţiunile noi sunt introduse pornind de la situaţii concrete, reale, cu care copilul se poate 
întâlni în viaţa de zi cu zi. Se pleacă de la realitatea imediată a copilului şi se merge treptat către 
abstract. 

Parcursul prin conţinut este ghidat pas cu pas, accesul către etapele următoare este controlat 
şi permis numai în funcţie de performanţele obţinute. Astfel se asigură parcurgerea fără lacune a 
materialelor iar copiii sunt pregătiţi cu cunoştinţele necesare lecţiei noi. 
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Principalul mod prin care copiii învaţă este prin intermediul jocului. Jocul educaţional este 
metoda prin care se corelează activităţile şcolare cu activităţile de joc. 

Copiii sunt motivaţi de competiţie, concurenţă, clasamente şi încearcă consecvent să se 
autodepăşească. 

BIBLIOGRAFIE: 
www.intuitext.ro 
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57. UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA
FRACȚIILOR 

Prof. înv. primar Pralea Carmen, 
Școala Gimnazială Timișești, județul Neamț 

În condiţiile învăţămâtului primar, dat fiind experienţa matematică redusă a elevilor, 
deprinderile incipient formate şi, mai ales capacităţile de abstractizare şi generalizare în curs de 
formare, teoreticienii şi practicienii recomandă ca însuşirea de către elevi a noţiunii de unitate 
fracţionară (o parte luată din părţile la fel de mari în care am împărţit un întreg- obiect, imagine, 
formă geometrică sau număr) şi de fracţie să se realizeze în mai multe etape. Astfel, vom identifica: 

a)etapa de fracţionare a unor obiecte concrete (care se pretează la aceasta şi sunt la
îndemâna elevilor : măr, pâine, beţişoare, mulţimi de obiecte, de jetoane); 

b)etapa de fracţionare prin îndoirea şi dezdoirea unor figuri geometrice plane confecţionate
din hârtie sau carton (dreptunghi, pătrat, cerc – figuri geomerice deja cunoscute de elevi, care au 
exe de simetrie şi care pot fi fracţionate în părţi egale prin îndoir); 

c)etapa de fracţionare prin trasarea uor linii geometrice desenate (împărţirea unui segment
în mai multe segmente de aceeaşi lungime, trasarea axelor de simetrie într-un dreptunghi, pătrat, 
cerc sau alte linii prin care să se fracţioneze aceste figuri geometrice plane) sau fracţionarea unor 
imagini de obiecte (de exemplu împărţirea, prin trasarea unor linii pe imaginea unui măr în 
jumătate, sfert sau a imaginii unei clădiri); 
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d)etapa de fracţionare a numerelor este o etapă de generalizare şi abstractizare a tuturor
celorlalte etape intuitiv – concrete şi imaginative de fracţionare. Asfel: pentru a obţine un sfert 
dintr-un măr împărţim –prin tăiere –acest măr în patru părţi de aceeaşi mărime, pentru a obţine un 
sfert dintr-un pătrat, îndoim acest pătrat ca să obţinem patru pătrate de aceeaşi mărime sau prin 
trasarea unor linii care să-l împartă în patru pătrate de aceeaşi mărime ; pentru a afla o jumătate din 
100 de mii de lei se iau două bancnote de 50 de mii de lei; pentru a afla o pătrime din numărul 80 – 
împărţim pe 80 la 4; şi, în sfârşit, pentru a afla o pătrime dintr-un număr împărţim acel număr la 4. 
În cadrul fiecărei etape este necesar ca învăţătorul să scoată permanent în evidenţă faptul că pentru a 
se obţine o pătrime dintr-un obiect, imagine, număr, trebuie să se împartă obiectul, imaginea sau 
numărul în patru părţi egale (de aceeaşi mărime). Dacă însuşirea noţiunii de unitate fracţionară se 
face corect şi pe deplin înţeleasă, atunci introducerea şi însuşirea noţiunilor de fracţii ordinare şi 
fracţii zecimale, de comparare a fracţiilor şi de efectuare de operaţii cu ele nu mai prezintă 
dificultăţi majore.  
Jocuri didactice utilizate în învăţarea fracţiilor 
CE MI SE CUVINE ? 
Scopul : însuşirea noţiunii de fracţie 
Sarcina didactică :  

• să descopere cum se obţine o fracţie sau parte dintr-un întreg
• să scrie şi să citească o fracţie
• să compare fracţiile care au acelaşi numitor
• să opereze cu fracţii : adunarea şi scăderea

Material didactic : hârtie glace, foi albe, culori ( cariocă ), foarfece, fructe, dulciuri etc.
Regulile jocului : La joc participă întreaga clasă, individual. Elevii vor avea pregătite pe bancă
materialele necesare.

Facem legătura cu limba română, învăţând câteva versuri care se referă la întreg şi la părţi 
dintr-un întreg. 

Dacă voi fi premiant 
Am să primesc un pliant 
Locul doi de-l voi lua 
Jumătate îmi va da 
Analizând versurile observăm că întregul este pliantul (foaia) iar jumătatea înseamnă că acel 

pliant a fost rupt în două părţi egale. (întregul  are două jumătăţi) 
Pornind de la acest joc trecem  la următorul. Copiii vor termina după mine şi vor face 

aceleaşi mişcări. 
Lucrăm pe foaie  albă. 
Prin suprapunere vor deduce că dintr-un întreg au obţinut două părţi egale care se numesc 

doimi. 
Sarcina: haşuraţi o doime 
Câte  doimi  avem ?( două doimi ) 
Foaia de pe bancă 
S-o împăturim
Două părţi egale
O  să folosim
Dacă bine tu gândeşti
Doimea  ai  s-o găseşti.
Repetăm primele trei  versuri şi continuăm cu:
Dacă-o mai  îndoim o dată
Tot până la jumătate
Foaia de-o despărţeşti
Pătrimea ai s-o găseşti
De unde a venit  cuvântul  pătrime?
Verificaţi  dacă aveţi patru părţi egale colorându-le
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diferit iar pe dungă trasaţi o linie mai groasă. 
Jocul va continua folosind şi alt material didactic. 
Folosind foarfecele vor decupa o doime dintr-un dreptunghi şi o doime dintr-un pătrat. Sunt 

egale? (NU) De ce? (Elevii răspund: întregii nu au fost egali) 
Am o ciocolată, pe care vreau s-o împart în trei părţi egale. O parte cât va reprezenta? 

În continuare vom spune singuri jocuri folosind materialele didactice aduse. 
Câştigă elevul care găseşte mai multe variante. 

GĂSEŞTE CUVÂNTUL! 
Scopul: consolidarea cunoştinţelor despre compararea fracţiilor 
Sarcina didactică: să aleagă fracţiile cu acelaşi numitor şi să le pună în ordine crescătoare 
Material didactic:  fişe 
Desfăşurarea jocului: La joc participă toată clasa, individual. Fiecare elev va primi câte o fişă pe 
bancă. Pe fişă este desenat un tabel cu cifre şi litere.  

Alegeţi fracţiile cu acelaşi numitor şi puneţi-le în ordine crescătoare. Treceţi în pătrăţica de 
mai jos litera corespunzătoare pentru a obţine un cuvânt legat de ora de matematică. 

B F O F L A S C V E G I U T 
2 2 2 1 2 3 2 5 2 8 2 7 2 6 
7 9 3 9 6 9 4 9 2 9 9 9 8 9 

Verificați fişele : soluţia – fracţie 
CÂNTĂRIŢI BUBURUZELE! 
Scopul: consolidarea deprinderilor de comparare a fracţiilor 
Sarcina didactică: să compare corect şi rapid fracţiile găsite 
Material didactic:  soft educaţional, calculator 
Desfăşurarea jocului: învăţătorul le explică elevilor că trebuie să pună fiecare buburuză pe cântar 
ca să vadă ce masă are şi s-o compare cu cea a buburuzei Şefe, care cântăreşte 1 gram. Apoi, elevii 
trebuie să aleagă fracţia indicată de cântar şi să lipească eticheta pe spatele buburuzei cântărite iar 
aceasta trebuie aşezată pe iarbă. La fel se procedează cu restul buburuzelor. 

Câştigă elevii care scriu corect fracţiile pe toate buburuzele. 
ŞERVEŢELUL 
Scopul: consolidarea noţiunii de fracţie  
Sarcina didactică: să identifice părţile corespunzătoare fracţiilor date 
Material didactic: soft educaţional, calculator 
Desfăşurarea jocului: elevii vor trebui să aleagă şerveţelul potrivit astfel încât fiecare personaj să 
primească partea dorită. 
Câştigă elevii care aleg şerveţelul adecvat şi care aşază părţile dorite fiecărui personaj. 

FORMELE ÎNCURCATE 
Scopul: verificarea noţiunii de fracţie 
Sarcina didactică: să stabilească fracţiile omise din figurile colorate 

2 

8 6 

4 

1
1 10 

6 

12 

9 
4 
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1 
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Material didactic: fişe, culori, linie 
Desfăşurarea jocului: elevii vor primi pe bănci fişele. Li se explică faptul că formele geometrice s-
au încurcat. Aceştia trebuie să stabilească ce fracţie lipseşte din fiecare figură colorată, apoi să 
refacă formele geometrice corecte. 
 Vor câştiga elevii care vor stabili corect fracţia care lipseşte din fiecare figură. 

 

PORTATIVUL MATEMATIC 
Scopul :  consolidarea deprinderilor de scriere  a fracţiilor 
Sarcina didactică:  să scrie duratele muzicale sub formă de fracţii 
Material didactic:  fişe 
Desfăşurarea jocului: elevii primesc fişele cu portativul muzical. Li se va explica acestora faptul că 
duratele muzicale pot fi scrise şi cu ajutorul fracţiilor. Elevii vor trebui să transcrie acest portativ cu 
ajutorul fracţiilor corespunzătoare duratelor muzicale de pe portativul dat. 

Câştigă elevii care transcriu corect portativul muzical în timpul stabilit. 
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58.  INIŢIATIVE DIDACTICE ŞI INIŢIATIVE ÎN PARTENERIATUL 

ŞCOALĂ- FAMILIE 
                                                                                          

Prof. înv. primar Dumitru Elena Andreea 
Şcoala Gimnazială”Toma Caragiu” Ploieşti, jud. Prahova 

 
Ca în multe alte domenii sau sectoare în care se manifestă inovaţia, şi la nivelul sistemului 

de învăţământ accepţiunile sub care circulă aceasta sunt numeroase. Definiţia considerată punctul 
de referinţă pentru toţi cei care analizează tema inovaţiei în învăţământ este cea a lui Huberman, 
publicată în 1973 – „o inovaţie este o ameliorare măsurabilă, deliberată, durabilă şi puţin probabil 
să se producă frecvent” (Huberman, 1973:7, apud Rapport annuel…, 2005). Acelaşi Huberman 
diferenţiază între inovaţii care introduc schimbări tehnice (TIC), inovaţii de natură conceptuală (noi 
cursuri, noi programe educaţionale, metode de învăţământ) şi inovaţii care introduc schimbări în 
relaţiile interpersonale (Huberman, 1973, apud Béchard, 2001). Pentru alţi autori, inovaţia în 
învăţământ este o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi într-un context dat 
şi este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a pregătirii elevilor/ studenţilor 
printr-o situaţie de interacţiune şi interactivitate (Béchard şi Pelletier, apud Béchard, 2001) 

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 
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pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti 
mijloace.  

În ceea ce privește inițiativa în parteneriatul școală – familie, aceasta din urmă oferă primele 
informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 
socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  
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 viață, 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. 

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. 
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            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 viață 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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59.  INTERACȚIUNEA COMUNICAȚIONALĂ PROFESOR- PĂRINTE 
 

Pip. Moraru  Mihaela-Anişoara 
Şcoala Gimnazială”Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
Comunicarea este cea care face lumea să funcționeze. Aceasta facilitează conexiunile 

umane și ne permite să învățăm, să creștem, să ne dezvoltăm. Nu este vorba doar despre vorbit sau 
citit, dar și de a înțelege ceea ce se spune, și în unele cazuri, ceea ce nu se spune. 

Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită 
prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul comunicării indivizii îşi împărtăşesc 
cunoştinţe, interese, atitudini, simţăminte, idei. Privită ca proces în desfăşurare, comunicarea constă 
în transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane, în circulaţia de impresii şi de 

137



 

comenzi, în împărtăşirea de stări afective, de decizii şi judecăţi de valoare care au ca scop final 
obţinerea de efecte la nivel particular, interior al fiecărui individ. „Orice act de comunicare implică 
o succesiune de evenimente, a cărei formă de bază cuprinde: decizia de a transmite o semnificație, 
formularea mesajului intenționat într-un limbaj sau un cod, actul de transmitere, receptarea.” 
 Orice proces de comunicare, indiferent de forma pe care o îmbracă, are în componența sa un 
emițător și un receptor între care se stabilește o anumită relație. În orice proces de comunicare, 
partenerii (emițătorul/comunicatorul și receptorul) joacă, pe rând, cele două roluri (de emițător și de 
receptor), deci dețin capacitatea de a emite și recepta semnale într-un anumit cod sau limbaj care 
este cunoscut ambilor parteneri. Aproape în toate actele de comunicare, emițătorii sunt în același 
timp și receptori, cu toate că, în sistemele de comunicare organizate pe care le oferim noi, cadrele 
didactice, suntem cei care inițiem comunicarea cu părintele elevului, pe rând îndeplinim ambele 
roluri. Comunicarea interpersonală reprezintă un mod de a trăi și o formă de conexiune între 
persoane, grupuri, comunități. Conceptul de comunicare interpersonală este identificat mereu cu cel 
de interacțiune socială, datorită faptului că schimbul de mesaje se realizează în orice interacțiune. 
Uzăm de această formă a comunicării, de cele mai multe ori în interacțiunile comunicaționale cu 
părinții elevilor. 
 Modul în care noi interacționăm, comunicăm, este foarte important atât pentru noi dar mai 
ales pentru părinți. 
 Comunicarea interpersonală este „un mod fundamental de interacțiune psiho-socială a 
oamenilor”. Aceasta se realizează, mijlocită de simboluri și semnificații sociale generalizate, cu rol 
de a menține stabilitatea sau de a realiza  schimbări de comportament la nivel individual sau de 
grup.   În studiul comunicării interpersonale, se acceptă ca reper universal, grupul, dar majoritatea 
schimbărilor communicative sunt așteptate să aibă drept cadru, scena activității cotidiene, deoarece 
„locul unde trăim ne oferă contacte personale suplimentare celor cu familia și rudele, subiecte 
pentru schimburile comunicative în situații obișnuite de viață și, în general, ne împarte în grupuri 
relativ omogene și compatibile în privința culturii, status-ului și poziției în ciclurile vieții”. În cazul 
nostru un altfel de context este cadrul școlar în care ,,actori ai comunicării” sunt pe rând cadrul 
didactic și părintele sau chiar ambii părinți. 

,,Coform lui Joseph DeVito (1988: 12-14) comunicarea interindividuală poate urmări șase 
obictive principale”. 
 Primul obiectiv este cunoașterea interioară (autocunoașterea), ce este posibil dacă există 
reciprocitatea bazată pe sinceritatea comunicatorului (autodezvăluirea). Doar dacă o persoană se  
destăinuie interlocutorului, spunându-i anumite informații personale, aceasta poate să-l determine 
pe interlocutorul ei să procedeze în același mod. Dacă apare ,,reciprocitatea” între partenerii de 
dialog, interacțiunea poate fi direcționată în așa fel încât actorii comunicării să-și destăinuie în mod 
reciproc observațiile făcute unul altuia referitoare la trăsăturile de personalitate și la modul de 
comportament. 
 Cunoașterea lumii exterioare reprezintă un al doilea obiectiv al comunicării interpersonale 
care este atins prin schimb de informații cu alte persoane. Această interacțiune permite fiecărui 
individ să acumuleze experiență de la celelalte persoane cu care are relații interpersonale. 
 Al treilea obiectiv este stabilirea și menținerea de relații semnificative cu alte ființe umane. 
Comunicarea interpersonală ajută la satisfacerea unor nevoi fundamentale, cum sunt: solidaritatea, 
prietenia sau dragostea. Așa-numitele ,,nevoi interpersonale” reprezintă factorii care determină 
comportamentul nostru comunicațional. Acestea sunt: nevoia de incluziune (dorința de a obține 
recunoașterea din partea celorlalți), nevoia de control (aspirația persoanelor de a-și impune voința 
proprie în fața celorlalți, conducându-i sau influențându-i) și nevoia de afecțiune (persoanele au 
nevoi de afecțiune diferită). 
 Persuadarea interlocutorului, influențarea sau schimbarea opiniilor, convingerilor, 
credințelor, atitudinilor sau a conduitelor acestuia reprezintă în procesul educațional un obiectiv 
prioritar, dar și în alte domenii ale vieții sociale (politic, religios, etc.). 
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 Un alt obiectiv aplicabil este ajutorarea semenilor, ce se poate realiza atât în plan cognitiv 
(prin informare, învățare, asistare profesională, consiliere) cât și în planul afectivității (prin 
consolare, susținere morală, asistență sufletească). 
 Jocul și distracția reprezintă un al șaselea obiectiv principal, care face trimitere atât la 
jocurile propriu-zise cât și la toate strategiile comunicaționale care se bazează pe joc, acesta 
ocupând în viața fiecărei persoane un loc foarte important. 
 Modelul Johari al comunicării interpersonale reprezintă una din încercările cele mai 
relevante de înțelegere teoretică a relațiilor de comunicare interpersonală. Numele de Johari este 
după numele aglutinat al celor doi cercetători americani Joseph Luft și Harry Ingham, care l-au 
conceput în anii `50 ai secolului trecut. Autorii au reprezentat nivelul de cunoaștere reciprocă a 
persoanelor angajate într-o interacțiune comunicativă sub forma unui desen, o fereastră cu patru 
pătrate, fiecare pătrat reprezentând persoana în relație cu ceilalți. 
 
FEREASTRA JOHARI 

1. ZONA DESCHISĂ 
Cunoscută sieși 
Cunoscută celuilalt 

2. ZONA OARBĂ 
Necunoscută sieși 
Cunoscută celuilalt 

3.ZONA ASCUNSĂ 
Cunoscută sieși 
Necunoscută celuilalt 

4. ZONA NECUNOSCUTĂ 
Necunoscută sieși 
Necunoscută  celuilalt 

 
 Pătratul 1 reprezintă zona publică/deschisă, ce conține informații care sunt subiectul 
discuției între individ și cei din jur. „Acesta este self-ul pe care alegem să îl împărtășim altora, și 
poate fi transmis prin diferite mijloace: limbajul adoptat, modul în care ne îmbrăcăm, tonul vocii, 
gesturile etc.” 
 Pătratul 2, numit și ,,zona oarbă” are informațiile pe care le observă la o persoană ceilalți, 
aceasta necunoscându-le și nefiind conștientă de ele. Cuprinsul acestui pătrat include informații 
legate de comportamente pozitive sau negative ce pot afecta modul în care se raportează ceilalți la 
fiecare dintre noi. Cele mai evidente astfel de informații despre noi sunt: ticurile verbale, anumite 
gesturi repetate, tendința de a vorbi mult în cadrul unui grup, comportamentul prea „tăcut”, care 
pentru cei din jur pot crea o impresie negativă. 
 Pătratul 3 reprezintă „zona ascunsă” și conține elemente pe care un individ le cunoaște 
despre el însuși, dar ceilalți nu le cunosc, deoarece sunt păstrate ascunse, reprezintă aspecte în 
legătură cu care nu ne simțim în zona noastră de confort, dacă le împărtășim celorlalți, cum ar fi: 
întâmplări stânjenitoare, anumite sentimente, lipsa unor abilități sau cunoștințe, preocupări sau 
interese pe care le avem. 
 Pasul 4 cuprinde informații despre o persoană, pe care nimeni nu le știe, nici măcar persoana 
în cauză. Este posibil să se întâmple astfel deoarece aspectele respective sunt adânc înfipte în 
subconștient. 
 În comunicarea mea cu părinții, interacțiunea comunicațională mi-a fost mereu raportată la 
acest model ,,Fereastra Johary,, deoarece este un barometru care te evaluează, te ajută să te 
autoevaluezi și în consecință să interacționezi eficient cu părinții elevilor, în scopul susținerii 
permanente a elevilor în activitatea de învățare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Stănciugelu Irina, Tudor Raluca, Tran Adriana, Tran Vasile, Teoria comunicării, Editura 

Tritonic, București, 2014,  p. 40; 
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60.  DESPRE VIAȚA CUVINTELOR… 
                                                                                               

prof. Blaga Adriana-Daniela 
                                                 Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, jud. Suceava 

 
             CUVÂNTUL reprezintă asocierea unuia sau mai multor sensuri cu un complex sau înveliș 
sonor susceptibil de o întrebuințare gramaticală în procesul comunicării. Aceasta ar putea fi una 
dintre definițiile date cuvântului. Dar el este infinit mai mult decât atât, pentru că… „La început era 
Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu”.    
 Poate că noi, vorbitorii, utilizatorii de veacuri ai cuvintelor, nu mai avem astăzi răgazul de a 
analiza „biografia” fiecărui cuvânt, de a vedea de unde vine și unde ar putea să ajungă în timp. Asta 
nu înseamnă însă că ele și-au pierdut din valoare, ci poate că, în iureșul vremurilor pe care le trăim, 
ar trebui să ne găsim mai mult timp pentru cuvinte.       
 Se vorbește astăzi de lipsa de comunicare reală între oameni, de o diversificare a formelor 
comunicării printre care, de fapt, oamenii se pierd de ceilalți, în dorința de a se regăsi pe ei înșiși. 
Care ar putea fi soluția? Întoarcerea la cuvânt, la comunicarea verbală, însă la aceea plină de 
încărcătură pozitivă, la balsamul-cuvânt, nu la stereotipuri și clișee lingvistice.   
 Cuvintele au viața lor -  se nasc, trăiesc și unele chiar dispar, în urma unui îndelung proces 
de transformare. 

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale dinamicii vocabularului îl constituie, cu 
siguranță, modificările care au loc în conținutul semantic al cuvintelor. Al. Graur susținea că nu se 
poate studia vocabularul unei limbi făcându-se abstracție de evoluția semantică a cuvintelor. În ceea 
ce privește cauzele și aspectele pe care le îmbracă schimbările de sens, părerile au fost mereu 
împărțite. Deși aspectele schimbărilor semantice sunt extrem de numeroase și  de variate, 
majoritatea specialiștilor consideră că, în evoluția sensului lexical al cuvintelor, există câteva 
tendințe generale, precum: lărgirea sensului, restrângerea sensului, combinarea acestor două tipuri, 
prin succesiunea lor în timp sau prin alăturarea lor simultană.      

Acestor considerente li s-au alăturat ulterior încă două tipuri, care sunt degradarea și 
înnobilarea sensului. Un cuvânt precum războinic (de origine slavă) a însemnat, la început, 
„ucigaș”, „tâlhar”, pentru că și război avea sensul de „hoție, măcel”. Astăzi el înseamnă „viteaz”, 
ceea ce presupune oarecum o „înnobilare” semantică. Așa-zisa „degradare semantică” poate fi 
ilustrată cu ajutorul cuvântului mitocan, pe care toți îl utilizăm cu sens profund peiorativ. Inițial, 
mitocan a însemnat exclusiv „locuitor al unui mitoc (de la care s-a și format cu ajutorul suf. –an), 
variantă a cuvântului metoc, care înseamnă atât „mănăstire mică subordonată administrativ unei 
mănăstiri mai mari”, cât și „clădire care aparține unei mănăstiri și care servește ca locuință  în 
special pentru călugări”. Cu timpul, mitocan și-a lărgit sensul, ajungând să însemne nu numai 
„locuitor al unui mitoc” sau „de pe lângă un mitoc”, ci și „ locuitor de pe lângă un oraș sau de la 
periferia unui oraș”, adică mahalagiu în sensul propriu al cuvântului. De aici și până la actualul sens 
al lui mitocan n-a mai fost decât un singur pas, ajutat și de existența unor cuvinte cu final 
asemănător și cu sens peiorativ, ca de exemplu bădăran, golan, țopârlan, mârlan, care nu se poate 
să nu-l fi influențat pe mitocan, schimbându-i sensul inițial.     
 Referindu-ne la originea și evoluția semantică a substantivului mitocan, am făcut și trecerea 
spre cauzele care provoacă schimbările de sens și care sunt mult mai importante decât aspectele 
concrete pe care acestea le cunosc într-o limbă dată. Despre cauzele schimbărilor semantice s-a 
scris foarte mult, evidențiindu-se că acestea sunt numeroase și variate, începând cu cele de natură 
lingvistică sau cu cele de ordin psihologic și terminând cu cele de natură socială, care, de fapt, sunt 
cele mai importante. Un alt exemplu elocvent este cel al adjectivului mișel, care, astăzi, înseamnă 
tot ce poate fi mai josnic și mai degradant. Cuvântul provine din lat. misellus, care înseamnă „slab, 
sărac. nenorocit”. În limba română veche, mișel avea exact același sens, adică „om foarte sărac sau 
nenorocit”, iar derivatul cu valoare colectivă mișelame denumea „sărăcimea”, „poporul”, „clasa de 
jos”. Deoarece această mișelame se răscula adesea împotriva asupririi, ea nu mai putea fi 
compătimită de către cei ale căror interese erau amenințate. Astfel, treptat, mișel a încetat de a mai 
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denumi pe omul sărac sau nenorocit și a început să primească noi sensuri, cauzate, în ultimă 
instanță, de contradicțiile de clasă și de o anumită stare de spirit, care domnea în timpul conflictelor 
sociale. Acest exemplu denotă faptul că sensul vechi, etimologic, primordial sau primitiv al unui 
cuvânt poate să dispară definitiv și să fie înlocuit cu altul, care nu are nimic comun cu cel inițial. 
Alteori, noul sens se explică prin metaforă, dar aceasta  a încetat de a mai fi „transparentă”.  
 Foarte puțini vorbitori actuali mai știu, spre exemplu, că verbul a înțărca a însemnat, la 
început, exclusiv „a închide mieii sau vițeii într-un țarc pentru a-i dezobișnui de supt”. La un 
moment dat, cuvântul a început să fie folosit metaforic în legătură cu copiii foarte mici, care, după 
un anumit timp, trebuie dezvățați de a mai suge. Se folosește însă și cu sens peiorativ, atunci când 
ne hotărâm să sistăm obiceiul unei persoane de a cere și de a obține ceva în mod sistematic (bani, 
produse, servicii).       

Un alt exemplu îl constituie cuvântul nenorocit, care inițial însemna „un om fără noroc, 
bătut de soartă”. Cu timpul însă, ajunge să însemne „un om plin de cele mai josnice trăsături de 
caracter, capabil de cele mai oribile fapte”.     

Societatea în care trăim pierde enorm prin schimbarea sensului multor cuvinte sau expresii, 
fără însă a modifica realitatea. Lucrurile stau chiar mai prost, dar cuvintele par să atenueze situația. 
Acestea se numesc eufemisme, (din grecescul “euphemos” – “vorbă bună”), fapte de limbă, care 
constau în înlocuirea unui cuvânt sau a unei expresii, care are conotații negative (indecente, 
ofensatoare), prin cuvinte sau sintagme care au o semnificație pozitivă, neutră sau care, măcar, 
atenuează mesajul, astfel încât cel care îl primește să nu fie “deranjat” sau jignit. Astfel, un copil 
retardat este „un copil cu dezvoltare târzie”; un infirm e „o persoană cu handicap”; un orb este 
„nevăzător”, un om beat este „în stare de ebrietate”, săracii sunt „grupuri cu venituri mai reduse” 
sau „mai puţin privilegiaţi”; surzii sunt „persoane care aud greu”; cocioabele sunt „casele sub 
nivelul standard”; nebunii sunt „bolnavi mintal”; iar beţivii sunt „alcoolici”; un ins 
devine „cetăţean” sau „membru al naţiunii”, iar bătrânii sunt „cetăţeni vârstnici” sau, mai 
rău, „geriatrici”. Ouăle nu sunt mari sau mici, ci „extra, medii şi standard”; ieftin devine „conform 
bugetului”, „cumpătat” sau „economicos”; gunoierii au devenit „colectori de reziduuri”, paznicii de 
noapte au devenit „agenţi de securitate”, iar femeile de serviciu, care pentru scurtă vreme au devenit 
„doamnele de serviciu”, sunt acum „ajutoare pe timpul zilei” (dacă sunt angajate într-o familie) 
sau „persoane care fac curăţenie” (în birouri).    

Și în lumea rurală, tradițională, se apela frecvent la eufemisme, din motive magice, atunci 
când era vorba, de exemplu, de foțele demonice. Pentru a nu pronunța cuvântul dracul care ar fi 
putut declanșa puterile malefice, se preferau formulări eufemistice de felul  necuratul, ucigă-l 
toaca, ducă-se pe pustii, nefârtate etc.    

În timpul regimului comunist, cu nenumărate interdicții, chiar și la nivelul limbajului, din 
teama oamenilor simpli de a nu fi ascultați de securitate, eufemismul, de pildă, pentru agenții de 
poliție secretă era băieții cu ochi albaștri.      

Există și eufemisme care înlocuiesc termenii vulgari, deși cei care obișnuiesc să folosească 
un limbaj grosier vor opta, probabil, pentru cuvântul/expresia directă și nu pentru «îndulcirea» ei.
 Fenomenul eufemistic e ca un joc. Doar că simplul joc cu termenii nu modifică starea 
lucrurilor. Acest joc se dovedeşte lipsit de etică, de precizie şi poate fi folosit de către clasele 
dominatoare. Întotdeauna manipularea s-a slujit de cuvinte, iar într-o epocă în care media joacă un 
rol atât de mare, pericolul este pe măsură. Prefacerea cuvintelor nu reprezintă altceva decât 
degradarea continuă a societăţii în care trăim. Iar dacă nu putem schimba lucrurile, măcar să luăm 
seama la ele. Măcar să nu ne lăsăm seduşi în mod nefericit şi infantil… 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2.  Iordan I., V. Guțu Romalo, Al. Niculescu, Structura morfologică a limbii române 
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61.  METODE INOVATIVE PENTRU ELEVI MODERNI 
 

Prof. Dimofte Gherghina – Gina,  
Șc. Gimn. „Sfântul Nicolae”, Vînători, Galați 

 
În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonantă cu 

modificările şi transformările celorlalte componente ale curriculumului: finalităţile educaţiei, 
conţinuturile învăţământului, strategiile de evaluare. Metodologia trebuie să fie în concordanţă cu 
dinamica schimbărilor care au loc în cadrul procesului instructiv-educativ.  

Eficienţa metodei didactice este relevată în măsura în care are calităţi transformatoare, fiind 
înţeleasă drept modalitatea folosită de profesor pentru a-i determina pe elevi să găsească ei înşişi 
calea proprie de urmat în vederea construirii propriei cunoaşteri. Astfel elevul devine conştient nu 
numai de conţinutul unui domeniu ci trăieşte şi emoţia de a-l studia, motivându-şi alegerile, 
realizând o învăţare temeinică.  

Metodologia interactivă ţinteşte, pe lângă realizarea obiectivelor de ordin cognitiv 
(stimularea proceselor cognitive superioare, dezvoltarea capacităţii de a lega cunoştinţele între ele şi 
de a crea reţele conceptuale, dezvoltarea inteligenţelor multiple etc.) şi atingerea obiectivelor de 
ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de dialogare interpersonală şi 
intrapersonală, stimularea încrederii în sine, stimularea capacităţilor de reflectare asupra propriilor 
demersuri de învăţăre – metacogniţia şi asupra relaţiilor interumane etc.) 

Modernizarea metodelor didactice este impusă de mutaţiile care au loc în zilele noastre şi 
care influenţează învăţământul: creşterea rolului ştiinţei, ritmul accelerat al schimbărilor, cererea 
crescândă de educaţie, realităţi care nu au fost prevăzute de metodologia tradiţională, care a devenit 
insuficientă şi uneori ineficientă. Perfecţionarea metodelor urmează să se facă accentuând caracterul 
euristic, activismul şi creativitatea. O tendinţă care se remarcă în prezent este şi introducerea şi 
aplicarea în actul didactic a unor metode folosite iniţial în alte domenii: problematizarea, 
descoperirea, algoritmizarea, modelarea, analiza structurală, informatizarea, instruirea asistată de 
calculator etc. 
 Necesitatea schimbării trebuie privită din perspectiva mai multor dimensiuni: 

a) Dimensiunea funcţională:   
 premisele schimbării 

 Elevii actuali sunt mai dinamici, kinestezici, cu o curiozitate epistemiologică pe care doresc să 
și-o satisfacă prin contribuire la descoperirea adevărurilor. 
 Toți copiii își doresc să poată comunica mai mult, să își poată exprima părerea, să exploreze, să 
observe, să explice, să experimenteze, să descopere prin implicare direct în activitate; 
 Metodele de predare trebuie să concureze cu dezvoltarea explozivă a tehnologiei cu care elevii 
pot avea acces rapid la informație; 
 Școala trebuie să devină activă, adică trebuie să încurajeze munca și inițiativa fiecărui copil, 
colaborarea elev – elev, elev – profesor; 
 Fiecare elev trebuie să fie pus în evidență prin raportarea la propriile progrese și nu la ale 
celorlalți. 
 Necesitatea ameliorării calităţii procesului de învăţământ prin: abordarea interdisciplinară a 
conţinuturilor, prin promovarea inovaţiei pedagogice şi prin optimizarea managementului şcolar şi 
al clasei de elevi 

 obiective vizate 
I. raportate la elevi 

 formarea unei atitudini active bazată pe curiozitatea intrinsecă; 
 dezvoltarea unor competențe funcționale (să caute, să cerceteze, să afle singuri soluții la 
probleme, să descopere căi de rezolvare, să prelucreze cunoștințe, să învețe acțional); 
 activizarea elevului ca partener la propria formare; 
 dezvoltarea capacității de autoevaluare 

II. raportate la cadrele didactice 
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 schimbarea sau actualizarea stilului de predare / evaluare al cadrului didactic prin abordarea unor 
tehnici inovative, colaborative; 
 mutarea accentului de pe transmiterea de cunoștințe pe formare de competențe; 
 diversificarea rolurilor cadrului didactic: coordonator, partener, animator, scenograf, pedagog, 
proiectant, coevaluator, consilier. 

 rezultate aşteptate ale schimbării 
 elevi implicați în propria formare, adaptabili în societatea contemporană; 
 schimbare pozitivă a climatului școlar; 
 responsabilizare (a elevului, a cadrului didactic), asumare de roluri (toți actorii implicați în actul 
instructiv - educativ), interacțiune (în cadrul lecțiilor, în activitățile extrașcolare și extracurriculare, 
între elevi – cadre didactice – părinți - comunitate), competiție prin cooperare. 

b) Dimensiunea structurală:   
 resurse umane (elevi, profesori, părinţi); 

 creșterea încrederii elevilor în școală și educație; 
 dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin actualizarea competenţelor de 
bază (de specialitate şi psihopedagogice) şi prin însuşirea unor noi competenţe în didactica 
specialităţii; 
 promovarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală, apropierea şcolii de mediul social şi 
adaptarea la schimbările din societate. 

 resurse materiale şi financiare; 
 materiale 
 mijloace audio – video (laptop, boxe, videoproiector), tablă magnetică, mobilier modular, 
consumabile (imprimantă, coli xerox, carton colorat, mingi, coli flip-chart, markere, etc.), flip-chart, 
softuri educaționale, ș.a. 
 financiare 
 cursuri de formare, suporturi de curs, dotarea cu resursele materiale necesare 

 resurse experienţiale; 
 oamenii – resursă din sistem (metodiști, mentori, formatori) 
 exemple de bune practici din alternativele educaționale (Step by Step, Waldorf, Montessori) 
 exemple de bune practici în activitățile metodice: comisie metodică, cercuri pedagogice la 
nivelul disciplinelor / consilieri educativi / directori 
 exemple de practici internaționale – prin mobilitățile din cadrul proiectelor. 

 sistem de relaţii; 
 reconsiderarea rolului actorilor implicați în actul educațional; 
 centrarea pe elev; 
 colaborarea cu Casa Corpului Didactic și alți furnizori de formare; 
 colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională; 
 colaborare cu alte unități de învățământ în cadrul unor conferințe, simpozioane, proiecte, 
realizarea de Ghiduri de bune practici. 

c) Dimensiunea operaţională:  
 acţiuni concrete 

 diagnoză – realizarea analizei SWOT 
 realizarea unui plan operațional 
 perioadă de experimentare în centre pilot 
 formarea cadrelor didactice în centrele pilot 
 studiu de impact în centrele pilot 
 revizuirea planului operațional inițial 
 implementarea proiectului la nivel național 

 strategii utilizate 
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 inițiatorul oferă argumente logice referitoare la utilitatea schimbării, la posibilitățile de aplicare 
și la eficiența ei; beneficiarul este dispus să accepte inovația, dar nu are pregătirea necesară 
(strategie rațională) 
 beneficiarul simte nevoia de a fi admis, de a participa, de a fi inclus (strategie psihologică) 
 superiorii ierarhici (minister, inspectorat, manager) impun schimbarea, beneficiarul (cadrul 
didactic, elevul) este constrâns să o accepte (strategia autoritară) 

 rezultate obţinute 
 la nivelul resurselor umane: 
 cadre didactice care au asimilat noutatea, au integrat metodele în strategiile utilizate frecvent la 
clasă, găsesc modalități prin care activizează și metodele tradiționale 
 elevi care culeg informații, au deprinderi de a învăța, participă activ la propria formare 
 pe plan instituțional: 
 apar schimbări în norme, roluri și relații, toate benefice pentru dezvoltarea instituțională. 
 Orice schimbare se poate face doar cu implicarea activă a tuturor părților vizate, iar acest 
lucru presupun efort, dăruire, perseverență. Întrucât viitorul întregii națiuni depinde de felul în care 
va arăta noua generație, niciun efort nu va fi prea mare și nici în zadar. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Anghelache, V., 2012, Managementul schimbării educaționale, Institutul European, Iași 
 Huberman, A.M., 1978, Cum se produc schimbările în educație – contribuție la studiul inovației, 

Editura Didactică și Pedagogică, București 
 Oprea, C. L., 2009, Strategii didactice interactive,  Editura Didactică și Pedagogică R,A., 
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62.  INFLUENŢA UNUI COMPORTAMENT EFICIENT 

 
                                     Prof. înv. primar  Elena Tudose  

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”- Iaşi 
 

 A  preda, 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. Totuşi la capătul acestui drum te pot aştepta multe 
bucurii şi satisfacţii. 
 Clasa şcolară nu este doar un spaţiu unde se tratează un subiect din programă, iar învăţătorul 
propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere anumite conduite. În clasă se învaţă mai mult decât o 
materie, se învaţă o lecţie de viaţă. Învăţătorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru 
lucruri noi, le modelează comportamentele, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi 
găsească identitatea.. 
 Pentru a avea rezultatele dorite, cadrul didactic este cel care trebuie să-şi schimbe stilul 
pedagogic. De cele mai multe ori ne purtăm ca nişte sergenţi de instrucţie, care dau ordine: „Ridică 
mâna!”, „Stai la locul tău!”, „Treci în rând!”, „Aruncă hârtia la coş!”. Nu numai că nu le spunem 
copiilor ce să facă, dar le spunem şi ce să nu facă: „ Nu alerga pe hol!”,   „Nu te îmbrânci!”, „Nu 
scrie pe bancă!“,  „Să nu uiţi să-ţi faci tema!”. Utilizarea negațiilor în activitatea cu elevii poate 
provoca reacții de respingere din partea acestora.  
Cu cât le dăm mai multe ordine, cu atât parcă, elevii devin mai refractari. Momente preţioase din 
timpul orei se irosesc, deseori, pentru a stabili obraznicii sau  vinovaţii. Probabil nu ne-am întrebat 
niciodată ce gândesc elevii când aud astfel de critici.   

Indicațiile pozitive urmăresc să folosească comportamentul pozitiv din clasă pentru a-l transmite 
și colegilor. Indicarea comportamentului dorit permite o mai mare confirmare a acestuia. De 
exemplu,  dacă observăm un elev care nu se conformează sarcinilor stabilite, iar lângă acesta se afla 
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un elev care are un comportament adecvat., ne apropiem de el și-i spunem: „Mă bucur  că ai început 
sa lucrezi. Foarte bine!” 
 Elevii sunt mai dispuşi să se poarte în mod responsabil atunci când  cadrul didactic descrie 
problema, în loc să acuze sau să dea comenzi. Dacă la ora de educaţie plastică un elev a vărsat apa 
colorată, în loc de acuzaţii („Ce neatentă eşti! Uite ce-ai făcut pe jos!”) trebuie să descriem 
problema („Ana, sunt nişte pete de vopsea pe jos”). Când învăţătorii dau informaţii fără să insulte, e 
mult mai probabil ca elevii să îşi schimbe comportamentul. Iată un astfel de exemplu: În loc de 
acuzaţii: “Cum poţi să faci aşa ceva? Cine ţi-a dat voie să mâzgăleşti banca?”,să dăm informaţii: 
„Banca nu e făcută ca să scrii pe ea. Ai hârtie pentru asta.” 

Ameninţările şi ordinele îi pot face pe elevi să se simtă neajutoraţi sau să fie îndărătnici. 
Profesorul centrat pe pedepse, ca singura modalitate de a impune comportamentul așteptat, poate 
obține în cele din urma liniștea și disciplina pe care și le dorește, dar disponibilitatea elevilor de a 
învăța este inhibată. Deși este mai simplu pentru profesor să stabilească controlul asupra elevilor 
printr-o atitudine autoritară, apelând la pedepse și amenințări, la nivelul elevilor aceste reacții 
negative nu fac decât să activeze mecanismele de apărare. 
 De aceea, putem veni cu noi posibilităţi. Gândindu-ne la copiii neastâmpăraţi din clasă , care tot 
timpul răspund la oră fără să ridice măna, în loc să-i certăm, putem formula problema astfel: „Aud 
răspunsuri, dar nu văd mâini” sau le putem spune ce simţim: „Mă deranjează când strigaţi toţi 
deodată, iar eu nu aud pe nimeni.” Celor refractari le oferim altă soluţie: „Puteţi ridica mâna dreaptă 
sau mâna stângă.” Dându-le elevilor indicații privind comportamentul, așteptăm câteva secunde 
pentru a-i permite sa adopte comportamentul solicitat, apoi ne  deplasăm  spre banca lor pentru a 
aprecia aceasta schimbare. „Maria, mi-ar plăcea sa alegi să lucrezi în liniște. Mulțumesc!" Este o 
indicație care are un efect mai puternic decât: "Maria, te rog, nu te mai agita atâta." 
 Elevii apreciază în mod deosebit la dascălii lor amabilitatea, deschiderea, capacitatea de a le 
înţelege problemele, dorinţa de a-i ajuta, stăpânirea de sine şi detestă sarcasmul, spiritul de 
dominaţie, ironia „muşcătoare” .Relaţia de comunicare dascăl - elev  este afectată dacă elevul se 
simte ameninţat, luat peste picior, ridiculizat. Un dascăl care dojenește mai mult decât laudă sau 
care nu spune nimic atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii 
pozitive pentru formarea și schimbarea comportamentului elevului. Orice încercare de a umili sau 
încurca un elev mai ales în prezenţa colegilor săi va sfârşi printr-un rezultat nedorit; elevul ori se 
retrage în sine, refuzând să mai comunice, ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat 
sau umilit. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi în limbaj adecvat . Expresiile 
ironice si jignitoare tulbură atitudinea elevilor  faţă de profesorul lor şi îngreunează crearea unui 
climat favorabil muncii creatoare în clasă . 
 Experienţa de la catedră ne îndreptăţeşte să credem că dacă formele de penalizare (ironia, 
jignirea, ridiculizarea, notele proaste) sunt mai des folosite,  efectul lor scade. Cel care cunoaşte 
valoarea aprecierii pozitive nu se va feri de o uşoară supraapreciere a performanţelor elevului; va 
aprecia pe elev mai mult decât merită, spre a-l face să merite pe deplin aprecierea, să se ridice la 
nivelul aprecierii făcute. Astfel se îmbunătăţesc relațiile cu elevii slabi şi prin faptul că li se acordă 
suficientă apreciere pozitivă. Chiar şi unele performanţe şcolare minore  dezvoltă încrederea 
elevilor în propriile lor forţe .  

Nu este deloc întâmplător că dascălii ce impulsionează elevii mai mult prin laudă, obţin 
rezultate mai bune în procesul de educaţie. Încurajat, elevul poate învăța să-și îmbunătățească 
comportamentul.  Ne concentrăm mai ales asupra acelor elevi care se comportă adecvat, apreciindu-
i verbal, ignorând în același timp elevii care se comportă neadecvat.  "Bravo, îmi place ca ai ales sa 
fii atent și să notezi. Mulțumesc!" 

Totuşi laudele de genul: „Nemaipomenit!”, „Extraordinar!”, „Excelent!”, sunt greu de 
acceptat de unii elevi. Ei se simt stânjeniţi în faţa unei laude care îi evaluează. Le resping. Ba uneori 
chiar se poartă urât dinadins, ca să îţi demonstreze că te-ai înşelat.  Lauda pe care copilul o poate 
„înghiţi” şi care contribuie cu adevărat la creşterea respectului de sine se compune din două părţi. În 
prima parte se descrie ce a făcut elevul („Văd că ţi-ai aranjat cărţile, ţi-ai făcut ordine pe bancă, ba 
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chiar citeşti şi din revistă până începe ora”). În cea de-a doua parte, după ce aude descrierea faptelor 
lui, copilul se laudă singur („Ştiu să mă organizez şi să fac planuri dinainte”).  

A descrie reuşitele unui copil, în loc de a le evalua cu un simplu „excelent” sunt mai greu de 
conceput. Laudele descriptive impun puţină muncă. Ca să-i spui unui copil ce vezi sau ce simţi 
trebuie să priveşti şi să fii atent. Daca  ești constant în încercările tale, vei remarca o schimbare 
majoră, elevii se vor încadra în planul comportamental pe care-l propui, scăzând semnificativ 
frecventa comportamentelor neadecvate Aşa elevii vor ajunge să aibă suficientă încredere în ei 
înşişi, vor fi capabili să opereze cu corectări şi ajustări, bazându-se pe propriile lor evaluări. 
Acordarea unei atenții exagerate unor comportamente indezirabile provoacă în cele din urma 
comportamentul pe care încearcă sa-l limiteze.  

Cadrul didactic trebuie să aibă tactul  pedagogic necesar, simţul măsurii şi priceperea de a 
acţiona în situaţii concrete, să poată realiza un dialog viu şi permanent de ordin intelectual şi moral. 
Tactul pedagogic se exprimă în: capacitatea de a înţelege elevul, respectarea personalităţii lui, 
stăpânire de conştiinciozitate, perseverenţă, spirit de răspundere în activitatea pedagogică. Dascălii 
plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi entuziaşti au mai mult succes, iar comportamentul elevilor 
este şi el mai productiv sub influenţa acestui tip de stimulare.  
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63.  METODA PROIECTULUI CA MOD DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ 
 

Pruteanu Smaranda 
Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” Petroşani 

 
Introducerea proiectelor în curriculum nu reprezintă o idee nouă sau revoluţionară în 

domeniul educaţiei. În cursul deceniului trecut, practicile au evoluat totuşi spre o strategie de 
predare mai formalizată. Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile 
şcolare pe măsură ce experţii au început să documenteze ceea ce cadrele didactice au înţeles de mult 
timp: elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de 
a cerceta probleme complexe, provocatoare, uneori neplăcute, care se aseamănă cu cele din viaţa 
reală.  

Metoda proiectelor a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul sec. al XIX lea, a elaborat 
o programă fundamentală bazată pe necesităţile şi posibilităţile copilului. Ideea învăţării bazate pe 
proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea “The project method” (1918). Proiectul 
este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare sau o investigare 
sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. „A învăţa făcând” – devine din ce în ce 
mai mult unul dintre principiile de bază ale învăţământului contemporan. Aristotel spunea că „ceea 
ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm numai făcând”. 
            Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi de 
dezvoltare. Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care devin 
mijloace de bază ale procesului educativ. Prin metoda proiectului se lasă elevului  mai multă 
libertate de exprimare şi acţiune şi se oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma 
responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, la crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare 
deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. Simplul fapt că sunt consultaţi în alegerea temelor şi se 
ţine cont de părerea lor îi face pe elevi să aibă mai multă încredere în forţele proprii. 
  O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, 
cu finalitate reală, în care ei îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la o 
alta, concretă, aplicativă pe o temă. 
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 Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar şi un 
dialog cu elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie, 
descoperim ce îi interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare. 
 Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor în 
activitatea propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii din 
şcoală, dar şi la cunoaşterea mai profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se punţile 
afective şi de comunicare între aceştia. 
           Învăţătorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un 
sfătuitor (consilier) al învăţării. Învăţătorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de 
învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să  planifice independent şi colectiv, 
să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare. 
         Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte 
integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, 
aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât 
şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
         Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe informaţii 
referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături  între cunoştinţele asimilate prin 
intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară. 
         Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare 
activă, reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să 
aibă finalitate trebuie respectate anumite principii democratice: “Cooperare, co-participare/Co-
influenţă, negociere/ Luarea deciziilor în comun/ Coresponsabilitate/ Libertate, iniţiativă/ Respect şi 
toleranţă.” 
         Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea 
subiectelor propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 
         Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează: 
            - FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI  ( preparatorie, de iniţiere atât pentru 
învăţător cât şi pentru elevi) care constă în  alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a  
competenţelor specifice  predării integrate specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane 
şi de timp necesare derulării proiectului tematic, conceperea hărţii proiectului tematic de către 
învăţătoare în colaborare cu elevii, alcătuirea inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi 
ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle despre această temă) , amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu 
persoanele implicate. 
           Sursa alegerii temei poate fi : 
                 Elevii – când sunt familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect; 
                 Învăţătoarea – în perioada iniţială a familiarizării elevilor cu metoda proiectelor; 
                 Învăţătoarea şi elevii; 
                 Părinţii şi învăţătoarea; 
                 Părinţii, învăţătoarea şi elevii. 
         - FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice 
ale elevilor (documentare, investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului 
tematic, strategiile didactice utilizate în derularea proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, 
metode tradiţionale)- realizarea propriu-zisă a proiectului. 
        - FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei 
abordate pe o perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: 
convorbiri, dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări colective,  albume şi CD-uri 
cu poze, probe orale, probe practice, probe scrise etc. 
          Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect elevii au de rezolvat probleme şi 
situaţii diferite. Ei formulează judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale 
problemei, combină ideile, îşi atribuie responsabilităţi, relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor 
individuale în cadrul grupului, fac analogii între diferite situaţii, activităţi desfăşurate, participă cu 
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interes la proiectarea secvenţelor de lecţie,  fac transfer de cunoştinţe de la un proiect la altul, de la 
o lecţie  la alta.              
           Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a personalităţii 
copilului, pune un accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – învăţătoare şi părinţi. Printr-un 
proiect tematic, părintele se transformă într-un adevărat partener de lucru al propriului copil, având 
posibilitatea de a participa activ cu acesta la lecţiile ce se desfăşoară la clasă. Părintele nu mai este 
un simplu spectator la lecţiile demonstrative susţinute de învăţătoare, ci un “membru “  al clasei din 
care face parte copilul lui. 
Ce evaluează cadrul didactic în timpul derulării proiectului şi la sfârşitul proiectului: 
• Stilul de învăţare al elevilor, cât şi cum se implică;  
• Performanţele individuale; 
• Strategiile individuale şi de grup în rezolvarea unor situaţii problemă; 
• Cuvinte şi expresii noi însuşite ; 
• Respectarea regulilor şi principiilor; 
• Implicarea directă în realizarea condiţiilor materiale necesare proiectului; 
• Strategia de soluţionare a cazurilor apărute; 
• Capacitatea de a adresa întrebări;  
• Corectitudinea , progresul răspunsurilor la întrebări; 
• Impactul aplicaţiilor practice asupra copiilor; 
• Capacitatea de  înţelegere a noilor concepte, idei, noţiuni. 
• Modul de prezentare a produselor realizate;  
• Experienţa de viaţă a elevilor legată de subiect; 
• Cauza dificultăţilor întâmpinate; 
• Limitele şi avantajele proiectului; 
• Soluţiile originale găsite de elevi, care au condus la reuşita proiectului. 
• Capacitatea copiilor de a formula ipoteze, de a propune noi proiecte la” proiectul mamă”; 
• Calitatea surselor de informare. 
         Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul este 
unul nou, necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a 
informaţiilor, valorizare a aptitudinilor. 
          Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers care 
antrenează o sumă de parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor 
propuse. 
           Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode atât 
pentru elevi, cât şi cadrul didactic, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o pregătire 
meticuloasă şi serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă 
muncă de căutare a modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de activităţi. 
Satisfacţiile sunt pe măsura efortului depus, căci ce poate fi mai mare prilej de mulţumire pentru 
învăţător decât bucuria de a-şi vedea închegat colectivul clasei, de a-i înţelege mai bine pe elevi prin 
prisma relaţiilor lor cu părinţii, de a constata că activitatea clasei a devenit mai interesantă şi mai 
stimulativă. 
        O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită”din punct de vedere psiho-
social faţă de celelalte. Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context 
ci înseamnă mai bine pregătit pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui sa fie o 
finalitate importantă. 
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64. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 
-implicaţii practice- 

 
pip. Andrunache Carmen-Gabriela 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
       
          Teoria inteligențelor multiple poate deveni un partener de nădejde într-un proces eficient de 
predare, ea generând nenumărate modalități de abordare a unui subiect, oferă analogii și 
reprezentări multiple ale ideilor centrale sau de bază ale acestuia. 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. Gardner 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. Deși teoria sa nu  a vizat o 
finalitate educațională el a conturat câteva principii educaționale:  

• elevii să fie încurajați să își utilizeze inteligențele preferate în învățare; 
• activitățile instrucționale să fie adaptate diferitelor forme ale inteligenței; 
• evaluarea învățării să măsoare multiple forme ale inteligenței; 

 
 
      În viziunea lui Gardner indivizii sunt predispuşi să devină adepţi ai Teoriei Inteligenţelor 
Multiple pe baza unor experienţe mai personale cum ar fi : să gândească despre ei înşişi sau despre 
cineva la care ei ţin, într-un mod nou, sau a vedea un nou mod de a preda sau învăţa pentru a găsi 
căi noi de succes acolo unde altele au eşuat, este nevoie ca o nouă paradigmă să fie adoptată de 
generaţiile viitoare, care sunt mai puţin influenţaţi de vechile idei asupra inteligenţei - viziunea 
tradiţională şi care să considere inteligenţele multiple ca pe o idee firească. Datorită aspectelor 
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inovative evidențiate pe care le prezintă Teoria inteligențelor multiple, se recomandă utilizarea 
acesteia în activitățile instructiv-educative din învățământul primar.  

Teoria inteligenţelor multiple explică felul în care oamenii prelucrează informaţia în diferite 
moduri. Fiecare elev dintr-o clasă are o combinaţie unică de moduri prin care prelucrează 
informaţia, iar acestei diversităţi i se poate răspunde prin diferenţierea instruirii. Sarcinile de 
învăţare care fac apel la moduri diferite de învăţare ajută elevii să progreseze în funcţie de 
potenţialul lor individual şi de ritmul propriu. Diferenţierea instruirii se corelează cu diversificarea 
formelor de evaluare. Cu cât evaluarea este mai diversă ca forme şi metodologie, cu atât rezultatele 
elevilor sunt mai corect apreciate. Avantajele aplicării teoriei inteligenţelor multiple pentru elevi ar 
fi: valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale, îmbunătăţirea clară a rezultatelor, a gândirii, 
a rezolvării de probleme şi a cantităţii de cunoştinţe, încrederea sporită în capacitatea de a învăţa 
folosind inteligenţele multiple, acces egal la învăţătură pentru toţi elevii, înţelegerea diferenţelor de 
învăţare în loc de incapacităţi de învăţare, dezvoltarea personală şi socială ca parte a curriculumului. 

 Pentru  realizarea unui  învăţământ preuniversitar fundamentat pe standarde cât mai înalte 
de calitate este necesar să creăm un mediu instrucţional stimulativ în care să oferim elevilor 
posibilitatea de a aplica şi sintetiza cunoştinţele în variate moduri, în care elevul să verifice şi să 
analizeze critic propriile idei, să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi,   să-şi dezvolte 
inteligenţa interpersonală, să dezvolte atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei 
persoane, dar şi a celorlalţi, să-şi formeze competenţe superioare de învăţare, să dezvolte conduite 
bazate pe toleranţă respect şi acceptarea diversităţii. 

Exemplu: 
Unitatea de învățare: Copilăria cea veselă şi nevinovată 
Tema lecției: Cheile, după Tudor Arghezi 
Clasa a II-a 
Obiective operaționale: 
Cognitive 
OC1: să scrie un bilet din partea celor doi copii prin care aceştia îşi cer scuze părinţilor pentru 
întâmplarea cu dulapul;  
OC2: să transcrie din text cuvintele unchiului Sesis; 
OC2: să ordoneze cuvintele pentru a obţine răspunsul corespunzător; 
OC3: să numeroteze enunțurile potrivit întâmplărilor din text; 
Afective 
OA1:  să-şi spună părerea completând cu explicaţiile potrivite propoziţiile  
OA2: să-şi spună părerea despre faptele celor doi copii şi hotărârea luată de părinţi; 
OA3: să sublinieze cu o linie cuvintele din şir care arată simpatie faţă de faptele copiilor, iar cu 
două linii pe cele care arată dezaprobare; 
Psihomotrice: 
OPM1: să exerseze dialoguri între Miţu şi Baruţu; 
OPM2: să mimeze sensurile cuvintelor: broască şi chei; 
Strategia didactică 
Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, munca independentă; 
Mijloace didactice: coli, fişe, carioci, manual; 
Forme de organizare:  pe grupe; 
Desfășurarea activității: 

 O activitate în care elevii au putut să-şi manifeste competenţele formate în cadrul orelor de 
comunicare în limba română a fost lecţia Cheile, după Tudor Arghezi, în care am formulat sarcinile 
cuprinzând cele opt tipuri de inteligenţă, copiii având posibilitatea de a-şi alege sarcina care li se 
potriveşte mai bine. 
Scriitorii 

• Scrieţi un bilet din partea celor doi copii prin care aceştia îşi cer scuze părinţilor pentru 
întâmplarea cu dulapul. 

• Transcrieţi din text cuvintele unchiului Sesis. 
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• Identificaţi, în text, și explicaţi scrierea cuvintelor s-a și s-au. 
• Selectaţi, din text, cuvintele care conțin unul dintre grupurile de litere studiate. 

Talentaţii 
• Desenaţi o secvenţă din poveste. 
• Reconstituiţi biletul, potrivind bucăţelele de hârtie. 

Matematicienii 
•  Ordonaţi cuvintele pentru a obţine răspunsul corespunzător întrebărilor date: 

           a. De ce s-a produs zgomot? 
         s-a răsturnat, peste copii, deodată, făcând zgomot, dulapul. 
           b. Ce hotărâre a luat familia? 
         treburile casei, să inverseze rolurile, iar copiii, părinţii să se joace, familia a hotărât, să 
facă. 

• Stabiliţi poziția sunetului indicat în cuvintele:încuiat (î), uşa (a), dulapul(l). 
• Numerotaţi enunțurile potrivit întâmplărilor din text. 

--- Familia discută cu Mițu și Baruțu. 
            --- Copiii aduc scaune la dulap. 
            --- Dulapul se răstoarnă. 
            --- Mițu și Baruțu încep să comploteze. 
Gânditorii 

• Discutați textul, enunț cu enunț, pentru a evidenția numele personajelor, faptele acestora. 
• Căutaţi în text și transcrieţi răspunsul la întrebarea: Cum se uitau Mițu și Baruțu? 
• Spuneţi-vă părerea! - Este dreaptă hotărârea părinţilor? 
• Subliniaţi cu o linie cuvintele din şir care arată simpatie faţă de faptele copiilor, iar cu două 

linii pe cele care arată dezaprobare: năzbâtie, rele, ispravă, prostii, năstruşnicie, poznă, 
ştrengărie, boroboaţă 

Actorii 
• Joc de rol: Judecătorii /Acuzaţii 

                             Acuzarea/ Apărarea 
• Exersaţi dialoguri între Miţu şi Baruţu. 
• Mimaţi sensurile cuvintelor: broască şi chei 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Gardner Howard, Mintea disciplinată – Educaţia pe care o merită orice copil dincolo de 

informaţii şi teste standardizate, Editura Sigma, Bucureşti, 2005 
• Gardner Howard, Mintea umană: cinci ipostaze pentru viitor, Editura Sigma, Bucureşti, 2007 
• Păcurari Ovidiu, Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucureşti, 2003 
 
 

65.  COORDONAREA LECTURILOR SUPLIMENTARE – 
O CALE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR VIZATE 

DE DISCIPLINA ,,EDUCAŢIE CIVICĂ” 
     

Înv. Rogojină Elena 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni, jud. Vaslui 

 
 Idealul educaţional vizează dezvoltarea copiilor, apoi a tinerilor ca personalităţi autonome şi 
creatoare. În acest sens, ei trebuie pregătiţi pentru cunoaşterea şi susţinerea ideilor şi valorilor 
democraţiei, manifestării lor ca cetăţeni informaţi şi responsabili; trebuie pregătiţi în vederea 
participării competente la viaţa şcolii şi, în perspectivă, a societăţii; trebuie pregătiţi în vederea 
dezvoltării deprinderilor de luare a deciziilor şi de participare la acţiuni. Astfel, desprindem 
semnificaţiile valorilor morale şi civice: 

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei; 
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- preţuirea demnităţii persoanei, a toleranţei; 
- realizarea unui schimb liber de opinii; 
- manifestarea unui comportament civilizat care să integreze aceste valori în relaţiile cu 

ceilalţi, dar şi în raporturile cu societatea şi cu instituţiile acesteia, cu mediul. 
Însuşirea  cunoştinţelor  specifice  acestei  discipline, a deprinderilor civice şi a valorilor şi 

atitudinilor civice îi vor ajuta pe elevi să se formeze ca cetăţeni cu drepturi şi cu responsabilităţi. 
 Primele noţiuni şi deprinderi de comportament civic sunt ,,implementate” în familie şi în 
grădiniţă (,,cei şapte ani de acasă”), apoi, în clasele I şi a II-a, pe lângă adaptarea copilului la mediul 
şcolar şi social, se pun bazele studierii educaţiei civice, ca disciplină în clasele a III-a şi a IV-a, 
urmată de cultura civică, în clasele mai mari. 
 Este  arhicunoscută tendinţa ludică a şcolarului mic, dar şi imaginaţia bogată de care dă 
dovadă şi cu ajutorul căreia îşi creează o lume proprie, destul de diferită de cea reală. 
,,Combustibilul” acestei imaginaţii îl constituie filmele de desene animate, cărţile cu benzi desenate, 
poveştile spuse înainte de culcare, apoi lecturile pe care elevii le parcurg odată cu debutul 
şcolarităţii şi formării capacităţii de citire / lectură. 
 Majoritatea textelor parcurse de elevi au un mesaj educativ evident sau subliminal şi 
coordonarea lecturii elevilor se poate erija într-o cale de atingere a obiectivelor vizate de disciplina  
educaţie civică. 
 Pentru fiecare dintre elementele de conţinut ale acestei discipline la clasele a III-a şi a IV-a 
putem găsi un text literar accesibil şi plăcut copiilor: 

1. Persoana – recunoaşterea valorii şi a demnităţii personale; 
       - identificarea drepturilor persoanei, dublate de responsabilităţi. 

☺ ,,Răţuşca cea urâtă”(H.C. Andersen); ,,Cuore” (Ed. de Amicis) – suntem egali, dar diferiţi; 
☺ ,,Câinele şi căţelul” (Gr. Alexandrescu); ,,Câţi ca voi!…” (G. Topârceanu) – modestie, respect; 
☺ ,,Prâslea cel Voinic şi merele de aur” (P. Ispirescu) – curaj, frică, laşitate; 
☺ ,,Fata babei şi fata moşneagului” (I. Creangă) – bunătate, răutate; 
☺ ,,Ionică mincinosul” (Al. Mitru); ,,Judecata vulpii” (P. Ispirescu) – sinceritate şi minciună. 

2. Raporturile noastre cu lucrurile, plantele, animalele şi cu ceilalţi oameni 
- recunoaşterea nevoii de lucruri, a semnificaţiei acestora pentru propria persoană; 
- identificarea atitudinilor faţă de lucruri, plante şi animale; 
- respectarea regulilor diferitelor grupuri din care fac parte; 
- identificarea tipurilor de relaţii din cadrul grupurilor din care fac parte. 

☺ ,,Povestea unui om leneş” (I. Creangă); ,,Banul muncit” (Al. Mitru); ,,În Ţara lui Mură-n 
Gură” (N. Cassian); ,,Tâlharul pedepsit” (T. Arghezi) – nevoia de lucruri şi atitudinea faţă de ele; 
☺ ,,Gândăcelul”, ,,Căţeluşul șchiop” (E. Farago); ,,Un om năcăjit” (M. Sadoveanu) – atitudinea 
faţă de animale; 
☺ ,,Greierele şi furnica” (La Fontaine); ,,Tâlharul pedepsit” (T. Arghezi) – grupurile din care fac 
parte; 
☺ ,,Amintiri din copilărie” (I. Creangă) – relaţii în cadrul grupurilor. 

3. Comunitatea. Societatea şi statul – recunoaşterea cadrului de realizare a scopurilor 
individuale stabilite (comunitatea locală, naţiunea etc.); 
-  înţelegerea  organizării  şi  funcţionării celor mai importante instituţii ale statului român. 
☺ ,,Cetatea Neamţului” (G. Coşbuc); ,,România pitorească” (Al. Vlahuţă); ,,Stejarul din Borzeşti” 
(E. Camilar); ,,Povestiri istorice”(D. Almaş); ,,Deşteaptă-te, române!” (A. Mureşanu). 
 Prin îndrumarea lecturilor suplimentare, şcoala poate crea cadrul pentru combaterea 
fenomenelor de subcultură ce pot fi identificate în zona curriculumului ascuns, legat de diferite alte 
influenţe care contrastează sau subminează curriculumul scris, copilului i se conferă un cadru 
dirijat, controlat, astfel încât obiectivele de referinţă propuse de curriculumul şcolar să poată fi 
realizate, în termeni operaţionali, de către toţi copii sau să fie dovedite comportamental. 
 Textele literare fac trimiteri la situaţii de viaţă, personaje, întâmplări, ce pot fi întâlnite în 
viaţa de zi cu zi, copilului oferindu-i-se posibilitatea susţinerii, contrazicerii, respingerii anumitor 
practici şi atitudini, posibilitatea depăşirii dificultăţilor, a conflictelor valorice sau contraproductive. 
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 Lecturile suplimentare oferă posibilitatea unei învăţări emoţionale, care, deşi este un proces 
complex, este de durată şi cu efecte pozitive asupra caracterelor în formare ale copiilor. Prin 
intermediul textelor literare fiecare copil se regăseşte într-un personaj sau altul, într-o situaţie ori 
alta, sau îşi găseşte un personaj pozitiv, un erou, al cărui exemplu să dorească să-l urmeze. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. *** - Planuri – cadru pentru învăţământul preuniversitar, Bucureşti, 1999; 
2. *** - Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare pentru educaţie civică şi cultură civică, 

Bucureşti, 2002; 
3. Peneş, M. – Texte literare. Antologie pentru clasele I – IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 1998; 
4. Piţilă, T. Şi colab. – Educaţie civică, manual pentru clasa a III-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002. 
 

    
66.  TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR LA ORELE DE 

LIMBA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar: Luțesc Daniela Violeta 
Școala Gimnazială ,,Horea, Cloșca și Crișan” 

                                 Brad, Hunedoara 
 

Pe parcursul ciclului primar, învăţătorul trebuie să urmărească îmbogăţirea, precizarea, 
nuanţarea vocabularului, formarea priceperilor şi deprinderilor lexicale, ținând seama de 
particularităţile şcolarilor, de abaterile şi greşelile specifice lor, de dificultăţile în receptarea şi 
înţelegerea unităţilor lexicale, de etapele în însuşirea cunoştinţelor de limbă, de posibilităţile pe care 
le oferă manualele şcolare. 

La intrarea în şcoală, sunt copii care nu pot articula corect sunetele. Ei deformează, 
înlocuiesc (laţă-raţă, şalpe-şarpe), omit (t’en, ga’ben) sau inversează ordinea sunetelor (întânlesc-
întâlnesc, cealantă-cealaltă). Învăţătorul trebuie să realizeze un tratament individualizat 
pentru  înlăturarea lor, întrucât ele au un efect negativ asupra învăţării citit-scrisului, al comunicării, 
asupra cultivării vocabularului, exercițiului revenindu-i un rol important. 

Se întâlnesc şi cazuri izolate de rinolarie (vorbire nazalizată, fonfaială) şi de bâlbâială pentru 
care  se impune un tratament special, solicitând si un consult medical. Un rol important ii revine 
logopedului. Învăţătorul va lua măsuri pentru a depista de la început elevii care au probleme 
în  articularea sunetelor şi pentru a-i corecta, va înlătura rostirile semiculte şi va insista asupra 
respectării normelor ortoepice. 

Elevii se vor abate de la normele de scriere corectă atunci când notează structura fonetică pe 
care o aud şi care este greşită (obzeci, fică, influienţă) sau când percep greşit sau modificat structura 
fonetică a unui cuvânt şi o notează ca atare (scluptor, veţuitoare, incediu, esprima, tutulor). Se va 
lucra individual cu acești copii. Se fac exerciții de pronunție, se analizează cuvintele, se încadrează 
în enunțuri. 

Omiterea literelor în scriere se datorează incapacităţii copilului de a face automat analiza 
fonetică a cuvintelor, lucru care necesită alegerea  metodelor și formelor adecvate pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri. 

Unele greşeli au drept cauză confuziile produse in seriile de paronime. Se reţine sensul 
primului cuvânt întâlnit; când se întâlneşte un alt cuvânt cu o formă  apropiată, apar dificultăţi în 
înţelegere şi apoi în utilizare (familiar-familiar). Cauzele acestor greşeli sunt multiple: cuvintele 
sunt uitate sau confundate, mai ales dacă nu au fost explicate corespunzător, s-au produs 
interferenţe cu alte cuvinte, elevii nu au fost atenţi ori întâmpină greutăţi în receptarea şi înţelegerea 
cuvintelor. 

Numeroase greşeli sunt de ordin stilistic. Cea mai izbitoare este sărăcia lexicală în 
exprimarea orală şi scrisă. Utilizarea unui lexic regional, argotic este consecinţa incapacităţii de a 
diferenţia nuanţele stilistic-funcţionale ale cuvintelor. 
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Frecvenţa în circulaţie şi importanţa în comunicare a cuvintelor sunt factori care uşurează 
sau fac dificilă receptarea, înţelegerea şi fixarea lor în vocabularul individual. Cuvintele trebuie 
introduse intr-un sistem de relaţii care să permită receptarea  lor de către elevi. 

Elevii trebuie să fie dirijaţi să sesizeze abaterile şi greşelile care privesc forma şi sensul 
cuvintelor  în vederea îmbogăţirii, precizării si nuanţării vocabularului. În cursul acestor acţiuni 
elevii îşi formează o serie de priceperi şi deprinderi utile pe parcursul întregii vieţi, deoarece 
cultivarea limbii  nu se limitează numai la ciclul primar, nici la nivelul  şcolii în general, ea devine o 
necesitate pentru comunicarea permanentă între oameni. 

La dispoziţia  învăţătorului se află un număr mare de metode şi procedee, de mijloace şi 
forme de instruire  in vederea cultivării vocabularului, iar manualele oferă posibilitatea organizării 
unor lecţii eficiente. Tratarea diferenţiată a elevilor constituie una  dintre condițiile principale de 
înlăturare  a eșecului școlar, fişele suplimentare  având un rol important. Acestea pot să difere între 
ele atât din punct de vedere al volumului de lucru, cât şi din punct de vedere al gradului de 
dificultate. 

Spre a oferi tuturor elevilor condiţii de afirmare, se poate apela adeseori la fişe cu sarcini 
unice, dar cu dificultăţi crescânde. Fiecare elev va rezolva exerciţiile în ordinea dată sau la alegere , 
potrivit capacităţilor sale. 

Fişele de lucru se vor stabili pe baza  caietelor de evidenţă a greşelilor tipice. Lucrul cu 
fişele permit elevului să rezolve sarcinile în ritm propriu, conform capacităţilor şi nivelului său de 
pregătire. Ele pot fi folosite în etapa reactualizării cunoştinţelor însuşite anterior, în pregătirea 
copiilor pentru asimilarea cunoştinţelor noi, în fixarea şi evaluarea lor. Fişele de lucru pot fi 
concepute în aşa fel încât să aibă o formă atractivă. 

Utilizarea fişelor este un procedeu care permite fiecărui copil să execute o muncă personală 
mai bine adaptată posibilităţilor sale intelectuale. Fişele pot fi aplicate cu condiţia să cuprindă 
sarcini care să nu depăşească nivelul de înţelegere al copiilor, particularităţile individuale şi 
cerinţele programei şcolare. Folosirea muncii diferenţiate, alături de activitatea frontală, oferă 
posibilitatea de a obţine rezultate bune în munca didactică: dezvoltarea vocabularului, capacitatea e 
a aplica în practică cunoștințele însușite, dezvoltarea corespunzătoare a proceselor psihice. 

Învăţarea diferenţiată duce la eliminarea unor lacune din cunoştinţele şi deprinderile elevilor 
mai putin dotați, dar si la îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor acelor copii capabili de 
performanţe superioare. Activitățile  diferenţiate prezintă reale valenţe formative şi mai ales 
stimulative. Elevii se întrec între ei, atât în ceea ce priveşte ritmul de lucru, cât şi în ceea ce priveşte 
cantitatea şi corectitudinea sarcinilor rezolvate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Blideanu, Eugen & Ion Şerdean. Orientări noi in metodologia studierii limbii române in ciclul 

primar, EDP, București, 1981. 
• Beldescu, G. Ortografia  actuală a limbii române, EDP, Bucureşti, 1984. 
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67.  MANAGEMENTUL EVALUĂRII 
 

Bogos Andreea Mădălina 
Tătaru Teodora 

Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui 
  

Cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de realizare a 
relaţiei dintre cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, cu 
capacităţile, aptitudinile şi disponibilităţile lui, pe de altă parte, cadrul didactic, forţa care provoacă, 
determină şi dirijează schimbarea şi dezvoltarea elevului. 
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Evaluarea şcolară  nu este o invenţie, ci ţine de modernitatea ultimelor două secole, 
interesată de proceduri tot mai exacte, de categorisirea şi selecţia  indivizilor. 

Gibert Landsheere, referindu-se la evaluare,  afirmă că: ,,Docimologia este ştiinţa care are 
drept obiect studiul sistematic al examenelor, în particular al sistemelor de notare, şi 
comportamentul examinatorilor şi al examinaţilor. Docimantica este tehnica examenelor.”( C. 
Cucoş, 2008, p. 36) 
     Daniel L. Stufflebeam şi colaboratorii săi propun trei grupe de definiţii pentru evaluare, 
în funcţie de trei identităţi posibile: 1. evaluare-măsură; 2. evaluare-congruenţă; 3. evaluare-
judecare. Fiecare caz presupune o serie de avantaje, dar şi inconveniente. 

1. Evaluare–măsură prezintă următoarele avantaje: se sprijină direct pe o măsură precisă, 
sunt obiective şi fidele, datele pot fi tratate matematic, iar din această cauză rezultă norme şi 
concluzii ferme. Dezavantaje ar fi cele legate de definire, o infexibilitate datorată costurilor de 
producere de noi instrumente de măsurare, iar judecăţile şi criteriile pe care se bazează sunt 
problematice şi elimină sau nu iau în consideraţie aspecte nemăsurabile. 

2. Evaluare-congruenţă prezintă următoarele avantaje: se referă la o acţiune puternic 
integrată în procesul de învăţământ, furnizează date asupra elevului şi programului deopotrivă, 
există referinţe care pot furniza date atât asupra procesului, cât şi asupra produsului final. 
Dezavantaje precum: riscul evaluatorului, de a juca un rol tot mai tehnic, centrarea este restrânsă la 
obiective, comportamentul devine criteriul ultim al gestului educativ, iar evaluarea se dovedeşte o 
acţiune secvenţială, terminală. 

3.  Evaluare-judecare prezintă avantaje ca: sunt permisive la experienţe şi expertize,  nu 
conduc la pierderi de timp în analiza datelor. Dezavantajele ar fi că: se sprijină pe rutină, li se poate 
contesta fidelitatea, şi obiectivitatea, datele şi criteriile sunt ambigue, iar riscurile unor generalizări 
sunt destul de mari. 

Problematica evaluării a stat şi în atenţia psihologilor şi pedagogilor români precum: Vasile 
Pavelcu şi I. T. Radu, Moise şi  Nicola, dar şi Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare. 
Specialiştii în domeniu au dat mai multe definiţii printre care: 

Docimologia reprezintă studiul sistematic al examenelor, analiza ştiinţifică a modurilor de 
notare, a variabilelor notării la examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator, a factorilor subiectivi 
ai notării, precum şi identificarea mijloacelor menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii unei 
examinări şi evaluări. 

Eficienţa învăţământului se referă la capacitatea sistemului educaţional de a obţine în mod 
satisfăcător rezultatele preconizate, adică de a le vedea concretizate în comportamentele şi 
atitudinile absolvenţilor, prin eforturi determinate la nivel macro- şi microstructural. 

Randamentul şcolar este dat de nivelul de pregătire teoretică şi acţională a elevilor, 
reflectând o anumită concordanţă a acestor concretizări cu conţinut circumscris de programele 
şcolare. 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează 
informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente 
relativ distincte: măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative. 

Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor 
şcolare, respectiv de atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziţionale, prin 
excelenţă calitative. Măsurarea presupune o determinare obiectivă prin surprinderea riguroasă a 
unor achiziţii şi nu implică formularea unor judecăţi de valoare. În acest act poate fi implicată 
satisfăcător maşina de evaluat. 

Aprecierea şcolară sau evaluarea propriu-zisă constituie emiterea unei judecăţi de valoare, 
semnificarea unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic. 

Adoptarea de măsuri ameliorative implică actele decizionale privind  perfecţionarea  şi 
potenţarea procesului de predare-învăţare prin măsuri sincronice sau succesive actului evaluativ. 

Examenul este modalitatea de evaluare ce se constituie ca o etapă finală a unei curse mai 
mari. El presupune o cântărire, o cumpănire, o circumscriere a competenţelor achiziţionate până la 
un moment dat (examenul de bacalaureat). În principiu examenul poate fi trecut de toţi candidaţii. 
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El are funcţia dominantă de constatare şi diagnosticare a unor achiziţii considerate deja ca 
existente. Examenul se prezintă ca o formă de control având funcţia de bilanţ şi scopul  de 
orientare şcolară şi predictivă. Aici sunt incluse examenul de bacalaureat, examenele curente în 
timpul studenţiei, examenul de licenţă. 

Concursul presupune confruntarea, lupta, întâlnirea şi concurenţa între persoane care 
consideră că au  o anumită pregătire/competenţă într-o direcţie a formării. Concursul este o etapă 
iniţială de evaluare şi are un caracter pronunţat selectiv. De multe ori joacă rol pronostic şi de 
decizie privind traseul ulterior al candidatului. Concursurile se pot organiza la începutul unui ciclu 
de şcolarizare, la trecerea dintr-un ciclu de învăţământ în altul. Concursul poate avea rol predictiv. 
Probele de concurs apelează la relevarea unor: a) cunoştinţe acumulate din domeniul specialităţii 
sau din domenii conexe, care au valoare operaţională pentru profilul vizat;  b) aptitudini şi 
interese;  c) abilităţi (tehnice, de execuţie etc.) în cazul domeniilor aplicative. 

În practica educaţională, evaluarea este din ce în ce mai importantă, deoarece aceasta nu 
trebuie concepută ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci trebuie 
privită ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală a formării. ,,Evaluarea nu este 
o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci este un act integrat al activităţii pedagogice; este o 
ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic, precum 
şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale”. 
( C. Cucoş, 2008, p. 33) 

Conform autorilor  lucrării, Reforma evaluării în învăţământ - Concepţii şi strategii,1996, 
(Neacşu, Potolea şi Radu), sunt imperios necesare unele întrebări şi răspunsuri legate de procesul 
de evaluare:  1. Ce evaluăm? (cunoştinţe, aptitudini, atitudini, deprinderi; dacă ştiu, dacă ştiu să 
facă, dacă ştiu cum să facă sau dacă ştiu cum vor aplica în viaţa reală ceea ce ştiu; atingerea 
obiectivelor legate de un anumit conţinut; performanţele celui evaluat; obiectivele propuse de către 
profesor etc.) 2. De ce evaluăm? (pentru îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi; pentru 
îmbunătăţirea performanţelor de evaluare; pentru realizarea selecţiei indivizilor; pentru corectarea 
performanţelor; pentru identificarea deficienţelor; pentru optimizaea conţinuturilor; pentru 
autocontrolul propriilor capacităţi de predare etc.); 3. Cui foloseşte evaluare? (celor evaluaţi; 
evaluatorului; părinţilor; factorilor de decizie şcolară; celor care fac un anumit tip de selecţie etc.); 
4. Pe cine evaluăm? (elevii luaţi individual sau în raport cu grupul din care fac parte; un grup/clasă 
după anumite criterii; un eşantion etc.); 5. Când evaluăm? (la începutul unui proces (evaluare 
iniţială); în timpul procesului (evaluare formativă); la sfârşitul unui proces sau etape (evaluare 
sumativă); 6. Cum evaluăm? (prin ce metode; cu ce tehnici şi procedee; cu ce instrumente). 

În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, 
pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva 
acestor idei, evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, 
favorizând autoreglarea, autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie static, bazată pe control, 
examinare, sancţiune. 

Prin urmare, evaluarea trebuie să constituie o experienţă de învăţare, să fie motivantă, 
nestresantă, să reprezinte o bucurie. Trebuie să se desfăşoare încă de la începutul programului, în 
mod continuu, consiliind şi ameliorând pe parcurs şi nu doar la sfârşit. Evaluarea eficientă nu se 
opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază impactul şi preconizează noi 
demersuri. 

Se impune, de asemenea, reconsiderarea şi reconstrucţia sistemului de referinţă la nivelul 
mentalităţii, atitudinal şi relaţional atât al profesorilor cât şi al elevilor, în vederea dezvoltării la 
elevi a capacităţii de a evalua şi a se evalua în contexte diferite, atât pe parcurs cât şi la finalul 
perioadei de studiu, permiţând astfel dezvoltarea unei personalităţi autonome, armonioase, 
capabile de performanţă şi succes. 
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68.  CERINȚE METODICE PRIVIND PROIECTAREA, 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR 
DIDACTICE MATEMATICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

 
Prof. înv. primar Maxim Ruxandra Gina 

Școala Gimnazială ”Vasile Pârvan” Bârlad 
 

Reuşita jocului didactic matematic este condiţionatǎ de proiectarea, desfǎşurarea, 
organizarea şi desfǎşurarea lui metodicǎ, de modul în care învǎţǎtoarea ştie sǎ asigure o concordanţǎ 
deplinǎ între toate elementele ce-l definesc. 

Pentru aceasta trebuie sǎ se aibǎ în vedere urmǎtoarele cerinţe: 
• Pregǎtirea jocului didactic, care presupune studierea conţinutului şi a structurii sale, 

pregǎtirea materialului necesar (confecţionarea sau procurarea lui) şi elaborarea planului 
jocului didactic; 

• Respectarea momentului jocului; 
• Ritmul şi strategia conducerii jocului didactic; 
• Stimularea elevilor în vederea participǎrii active; 
• Asigurarea unei atmosfere prielnice de joc; 
• Variaţia elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor variante).  

Organizarea jocului didactic matematic necesitǎ o serie de mǎsuri. Astfel, trebuie sǎ se 
asigure o împǎrţire corespunzǎtoare a elevilor clasei, în funcţie de acţiunea jocului şi uneori, chiar o 
reorganizare a mobilierului sǎlii de clasǎ pentru buna desfǎşurare a jocului, pentru reuşita lui, în 
sensul rezolvǎrii pozitive a sarcinii didactice. 

O altǎ problemă organizatoricǎ este aceea a distribuirii materialului necesar desfǎşurǎrii 
jocului. În general, materialul didactic se distribuie la începutul activitǎţii de joc, din cauzǎ cǎ 
elevii, intuind sau cunoscând în prealabil materialele  didactice necesare jocului respectiv, vor 
întelege mult mai uşor explicaţia învǎţǎtoarei referitoare la desfǎşurarea jocului. 

Organizarea judicioasǎ a jocului didactic matematic are o influenţǎ favorabilǎ asupra 
ritmului de desfǎşurare a acestuia, asupra realizǎrii cu succes a scopului propus. 

Desfǎşurarea jocului didactic matematic cuprinde, de obicei, urmǎtoarele momente: 
1. Introducerea în joc. Discuţii pregǎtitoare. Aceastǎ etapǎ introduce elevii în atmosfera 

de joc, discuţiile purtate diferind în funcţie de tipurile de jocuri. 
2. Anunţarea titlului jocului şi scopul acestuia. Trebuie fǎcute sintetic, în termeni precişi 

(de exemplu:„Astǎzi vom vedea care dintre voi ştie sǎ calculeze fǎrǎ sǎ greşeascǎ. De aceea vom 
organiza jocul …” sau „Astǎzi vom juca un joc nou. Jocul se numeşte …El constǎ în…”). 

3. Prezentarea materialului ce urmeazǎ a fi folosit 
4. Explicarea şi demonstrarea regulilor jocului. Etapa aceasta reprezintǎ un moment 

important şi hotǎrâtor pentru reuşita jocului didactic. Învǎţǎtoarea trebuie sǎ-i facǎ pe elevi sǎ 
înţeleagǎ ce sarcini au, care sunt regulile jocului, care este conţinutul jocului, care sunt etapele lui. 
Se vor da îndrumǎri şi cu privire la folosirea materialului didactic. Învǎţǎtoarea va evidenţia 
atribuţiile conducǎtorului de joc şi care sunt condiţiile pentru ca elevii sǎ devinǎ câştigǎtori. 

5. Fixarea regulilor. Dupǎ explicarea jocului se mai puncteazǎ încǎ o datǎ regulile jocului 
şi tipul de joc. 

6. Executarea jocului de cǎtre elevi. Învǎţǎtoarea poate conduce jocul în mod direct 
(având rol de conducǎtor al jocului) sau indirect (conducǎtorul ia parte la joc) sau alternând cele 
douǎ moduri. Indiferent de modul în care conduce jocul, învǎţǎtoarei îi revine sarcina de a coordona 
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„din umbrǎ” jocul, imprimându-i un anumit ritm (timpul este limitat), menţinând atmosfera de joc, 
urmǎrind evoluţia jocului, evitând momentele de monotonie, de stagnare. Învǎţǎtoarea trebuie sǎ 
controleze modul în care elevii rezolvǎ sarcina didactică, respectând regulile stabilite, trebuie sǎ 
creeze condiţii necesare pentru ca fiecare elev sǎ rezolve sarcina didacticǎ. Ea va urmǎri 
comportarea elevilor, relaţiile dintre ei, îi va antrena pe toţi la joc, gǎsind mijloace potrivite şi 
pentru cei care sunt timizi. Tot învǎţǎtoarea va trebui sǎ acorde o atenţie deosebitǎ elevilor care au o 
capacitate redusǎ de înţelegere sau a celor care au o exprimare greoaie.  

7. Complicarea jocului (introducerea unor variante noi). Rolul acestei etape este de  
menţinere a atenţiei, de evitare a monotoniei şi stimularea gândirii active. 

8. Încheierea jocului şi evaluarea lui. Învǎţǎtoarea va formula concluzii şi aprecieri asupra 
felului în care s-a desfǎşurat jocul, asupra modului în care s-au respectat regulile de joc şi s-au 
executat sarcinile primite, asupra comportǎrii elevilor. Se vor face recomandǎri şi evaluǎri cu 
caracter individual şi general. Elementele de joc pot fi variate: mişcarea, manipularea obiectelor, 
întrecerea, aşteptarea, surpriza, cuvântul etc. 

În învǎţǎmântul primar jocul didactic matematic se poate utiliza în orice moment al lecţiei, 
într-o anumitǎ etapǎ a ei sau întreaga activitate se poate desfǎşura pe baza lui, urmǎrind fie 
dobândirea de noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, fie fixarea şi consolidarea acestora, fie 
verificarea şi aprecierea nivelului de pregǎtire a elevilor. În cadrul jocului trebuie sǎ primeze 
obiectivul instructiv-educativ, elevii sǎ fie pregǎtiţi sub raport teoretic, sǎ cunoascǎ sarcina 
urmǎritǎ, modul de desfǎşurare, regulile se cer respectate, sǎ nu-l considere doar un simplu 
divertisment, ci sǎ fie luat în considerare ca un mijloc de învǎţare. Prin joc, şcolarul mic devine 
interesant faţǎ de activitatea în clasǎ, capǎtǎ încredere în forţele sale antrenaţi chiar şi cei mai slabi 
sau timizi. 

Jocurile didactice matematice contribuie la: 
♦ Antrenarea operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, compararea, clasificarea, ordonarea, 

abstractizarea, generalizarea, concretizarea; 
♦ Dezvoltǎ atenţia şi spiritul de ordine în desfǎşurarea unei activitǎţi; 
♦ Formeazǎ deprinderi de lucru corecte şi rapide; 
♦ Asigurǎ însuşirea rapidǎ, relativ aride pentru vârsta şcolarǎ micǎ (numeraţia, 

operaţiile aritmetice, noţiunile de geometrie etc.).   Se poate organiza cu succes la orice tip de lecţie 
şi în orice clasǎ a ciclului primar. 

♦ Dezvoltǎ spiritul imaginativ-creator şi de observaţie 
♦ Dezvoltǎ spiritul de de iniţiativǎ şi independenţǎ în muncǎ, precum şi spiritul de 

echipǎ. 
Jocul didactic este folosit ca mijloc eficient de a activa gândirea elevilor, pune în valoare 

şi antreneazǎ capacitǎţile creatoare ale şcolarului mic. Acest tip de activitate, cu un aparent aspect 
de divertisment, organizat  în lumina cerinţelor psihologiei învǎţǎrii, reprezintǎ un mijloc activ şi 
eficace de instruire şi educare a copilului, îi determinǎ sǎ participe activ în procesul de învǎţare, ca 
protagonişti nu ca spectatori. 

   În utilizarea jocurilor didactice cu conţinut matematic se va ţine seama de particularităţile 
de vârstă ale elevilor, nu se va trece la un conţinut nou, dacă vechiul conţinut nu este însuşit 
temeinic prin alte diferite jocuri. Numai printr-o bună organizare, prin dozarea efortului în funcţie 
de vârstă, de cunoştinţele existente, jocurile didactice pot conduce la obţinerea unor bune rezultate 
în însuşirea noţiunilor matematice. Pentru o bună proiectare, organizare şi desfăşurare a jocului 
didactic este necesar ca învăţătorul să asigure o deplină concordanţă între toate elementele care-l 
definesc. 

Jocul didactic este metoda modernǎ care s-a afirmat în ultimul timp în învǎţarea 
matematicii. Rolul şi importanţa jocului didactic constau în faptul cǎ el faciliteazǎ procesul de 
asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datoritǎ faptului cǎ are un caracter formativ, 
favorizeazǎ dezvoltarea personalitǎţii elevului. 

Jocul satisface nevoia de motricitate şi gândire concretǎ a elevului, îmbinǎ spontanul cu 
imaginarul, cu efortul programat şi dirijat, solicitat de  procesul învǎţǎrii. Prin joc elevul îşi  ascultǎ 
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observaţiile, îşi cultivǎ iniţiativa, voinţa, inventivitatea, flexibilitatea şi  fluiditatea gândirii, îşi 
dezvoltǎ spiritul de cooperare, de echipǎ, de disciplinǎ, de ordine. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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69.  METODE INTERACTIVE 

PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT 
 

Prof.  înv. primar Rădulescu Maria Narcisa 
Şcoala Gimnazială Slătioara, jud. Vâlcea 

  
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; 
• valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor; 
• acţionează asupra gândirii critice a elevilor; 
• elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 
• promovează învăţarea prin cooperare; 
• îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur. 

Voi prezenta  in continuare câteva metode interactive, metode  folosite la clasă cu caracter 
activ-participativ : 

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 toamnă, 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 
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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. 

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 
   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: 
- 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 . 
 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. 

 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. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
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70.  METODE MODERNE DE EVALUARE 
     

Înv. Dobîrcianu Cătălina,  
Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni-Vaslui 

                
Procesul de învăţământ este abordat ca o relaţie între predare-invăţare-evaluare. Evaluarea 

reprezintă punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzător in situaţii variate. 

Prin evaluare în învăţământ se înțelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură 
evidenţierea achiziţiilor şcolare, valoarea, nivelul performanţelor și eficienţa acestora în vederea 
perfecţionării procesului de predare-învăţare. 

Metodele tradiţionale de evaluare, probele orale,scrise şi cele practice constituie elementele 
principale şi dominante de desfăşurare a actului evaluativ. Pornind de la această realitate,strategiile 
moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative,care oferă elevilor 
suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu şi, mai ales, ceea ce pot sa facă. Acestea 
sunt menite să mărească potenţialul intelectual al elevilor și să-i angajeze la un efort personal în 
actul învăţării, cu o eficienţă formativă maximă. Instruirea trebuie să-l situeze pe elev pe primul 
plan, să pună accent pe munca individuală şi pe descoperirea personală a lumii reale prin: 
observare, investigare, experimentare, formulare de concluzii. 

Printre avantajele acestor metode se numără: identifică reuşitele şi erorile elevului, 
furnizează tehnicile de lucru, resursele materiale, bibliografice necesare elevilor, consolidează 
abilitatea de autoevaluare; in afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, aceste 
metode constituie şi sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţarea de tip euristic. 

Printre principalele metode alternative de evaluare al căror potenţial informativ susţine 
individualizarea actului educaţional prin ajutorul acordat elevului menţionăm: observarea 
sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; investigaţia, proiectul, portofoliul, eseul, 
autoevaluarea. 

 
Proiectul reprezintă o activitate mai amplă decat investigaţia. Se iniţiază in clasă,prin 

definirea şi înţelegerea sarcinii, eventual şi prin inceperea acesteia, se continuă acasă pe parcursul 
câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul se consultă permanent cu învăţatorul. Se încheie tot 
in clasă prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului 
realizat.  

Etapele realizării unui proiect sunt: 
1. alegerea temei 
2. planificarea activităţii;stabilirea obiectivelor proiectului;formarea grupelor şi stabilirea 

sarcinilor în grupe;identificarea surselor de informare (manuale, proiecte realizate pe aceeaşi 
temă, cărţi de la bibliotecă,etc.) 

3. cercetarea propriu-zisă 
4. realizarea obiectivelor propuse 
5. prezentarea rezultatelor 
6. evaluare 
Voi prezenta în continuare proiectul “Iubiți și ocrotiți natura! “ce am început să-l realizez la 

clasa a-III-a din dorinţa de a forma elevilor o gândire şi un comportament ecologic, prin angajarea 
lor în acţiuni concrete de explorare. Prin acest proiect am urmărit  ca elevii: 

o să cunoasca aspecte ale lumii vii din mediul înconjurător apropiat şi îndepărtat; 
o să se informeze asupra diversităţii lumii plantelor şi animalelor; 
o să se obişnuiască să ocroteasca plantele şi animalele din mediul înconjurător apropiat; 
o să înţeleagă importanţa protejării mediului inconjurător; 
o să înveţe cum să protejeze natura. 
Proiectul s-a derulat pe durata câtorva săptamani şi a antrenat toţi elevii clasei,care au fost 

împărţiţi în două echipe: “ Hărnicuţele  “ şi “ Isteţii. Prima echipă a colecţionat materiale despre 
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animale, iar a doua despre plante. În cadrul echipelor s-au făcut subechipe de lucru care au pimit 
sarcini precise: 
a) consultarea de reviste, publicaţii, lecturi literare şi ştiinţifice, ilustraţii cu plante şi animale, 

întocmirea unor fişe despre lumea vie; 
b) urmărirea unor emisiuni TV(Discovery,Animal Planet) şi consemnarea unor curiozităţi despre 

plante şi animale; 
c) îngrijirea animalelor de casă; 
d) realizarea de compuneri,poezii despre plante şi animale. 
După finalizarea proiectului, produsele acestuia au fost prezentate în cadrul şedintei cu părinţii. 
Printre aceste produse se pot enumăra: 
o realizarea unor mini-atlase  “Animale domestice”, “Animale salbatice”, “Păsări”,etc. 
o constituirea unei miniculegeri de texte în versuri şi în proză care să oglindească lumea vie, asa 

cum a fost surprinsă de scriitori; 
o afişe pentru sensibilizarea colegilor cu privire la necesitatea unui comportament ecologic; 
o lucrări realizate în orele de abilităţi practice(animale,tablouri cu flori presate); 
o un panou publicitar cu tema “Iubiţi si ocrotiţi natura!” 

 
O alta metodă de evaluare este eseul; prin efortul pe care îl depune elevul în realizarea lui 

acesta reuşeşte să iasă din modul de gândire şcolăresc specific primilor ani de scoală. Această 
metodă se poate folosi mai mult in clasele III-IV. 

  Elaborarea unui eseu presupune respectarea unor cerinţe: 
1. pregătirea subiectului; 
2. înţelegerea enunţului eseului; 
3. căutarea ideilor pentru eseu; 
4. planul eseului; 
5. redactarea eseului; 

Printre trăsăturile ce caracterizează metoda eseului se numără: subiectivitatea, ineditul şi 
originalitatea punctului de vedere al autorului. În evaluarea lui se urmăreşte gândirea personală, 
exemplele bine alese. Ca teme se pot sugera:”Sunt om’ ,”Gânduri de copil”, “Dacă...”,etc. 
Realizarea eseului nu este destinată doar elevilor talentaţi,ci tuturor elevilor pentru a-i determina pe 
toţi să transpună în cuvinte proprii o temă. Pentru activitatea “Medii de viaţă” se pot da ca sarcini 
elevilor alte subiecte pentru realizarea unui eseu: ”Născociţi o poveste despre viaţa unei frunze, de 
cand era mugur, apoi a crescut mare şi verde  si pană i s-a schimbat culoarea, s-a ofilit și a căzut 
din copac.”Pot fi abordate diferite aspecte ale naturii înconjurătoare. Criteriile de apreciere ale 
eseurilor realizate trebuie să ţină cont de originalitatea lucrării, concordanţa temă-conţinut, calitatea 
exprimării, vocabularul adecvat.   

Indiferent de metoda de evaluare folosită, aceasta trebuie sa aibă un caracter stimulator. Ea 
nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă, să-i incurajeze şi să-i stimileze să 
înveţe mai bine. În mod obişnuit, evaluarea trebuie înţeleasă ca o modalitate de ameliorare a 
predării și învăţării, de eliminare a eşecului şi de realizare a unui progres constant in pregătirea 
fiecărui elev. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Ionescu M. - “Educaţia şi dinamica ei“  Tribuna Învaţămantului, Bucureşti, 1998 
2. Cucos C. – “Pedagogie “  Polirom, Iaşi, 2000 
3. Dumitriu C. – “Strategii alternative de evaluare: modele teoretico-experimentale” E.D.P. 

Bucureşti, 2003 
4. Men, Snee – “Ghid de evaluare pentru învăţământul primar” E.D.P. Bucureşti,1999 
  

162



 

71.  MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIA DE 
LIMBA ROMÂNĂ 

 
Prof. înv. primar Ionașcu Cristina 

 Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 
 
            Metodele de activizare îi ajută pe elevi să înveţe cu plăcere, fiindcă ei sunt implicaţi, în mod 
direct, activ în procesul de învăţare, declanşează interes faţă de activitatea desfăşurată, îi încurajează 
pe cei timizi spre a fi mai încrezători în forţele proprii. 
  În demersul didactic, profesorul trebuie să ţină seama de integrarea metodelor activ-
participative combinate cu metodele specifice de predare-învăţare-evaluare şi să acorde o foarte 
mare importanţă mijloacelor de învăţare moderne şi atractive. Fişele de lucru, testele de evaluare, 
materialele PowerPoint, calitatea auxiliarelor folosite, jocurile didactice stimulează randamentul 
şcolar al elevilor. 
  În clasele primare, datorită faptului că elevii sunt la o vârstă mică, demersul didactic poate 
„îmbrăca” un aspect ludic, prin care activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele mai uşor de înţeles.                        
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 învăţământ, 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. 
           METODA FRISCO 

• Definiţie: este o metodă de rezolvare a unei probleme de către participanţi pe baza 
interpretării unui rol specific. 

• Obiectiv: identificarea unor probleme complexe şi rezolvarea lor prin strategii eficiente şi 
accesibile nivelului de înţelegere al copiilor. 

• Descrierea metodei: se axează pe rolurile interpretate de copii în funcţie de preferinţele 
fiecăruia şi de capacităţile pe care le impune rolul. 

• Etape:  1. identificarea/extragerea problemei; 
                       2. repartizarea rolurilor: C-conservator (personaj sobru care ţine la ideile sale); E-
exuberant (personaj pus pe şotii); P-pesimist (personaj fără zâmbet, nemulţumit); O-optimist 
(personaj zâmbitor care găseşte soluţii mereu); 
                       3. dezbaterea problemei; 
                       4. sistematizarea ideilor şi concluziile asupra soluţiei.  
         APLICAȚIE 
       Obiectul: comunicare în limba română 
       Clasa: a-II-a  
       Subiectul: ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas 
       Obiectiv: identificarea unor soluţii de salvare a puiului neascultător   
       Etape: 1. Prezentarea problemei. 
                       Găsiţi un final fericit pentru povestirea ,,Puişorul şi vulpea”, după Ion Pas.  
                  2. Repartizarea rolurilor. 
   Se formează grupuri de câte cinci copii şi se distribuie fiecărui grup câte un rol: al 
conservatorului (numit NESCHIMBATUL), exuberantului (VISĂTORUL), pesimistului 
(NEMULŢUMITUL) şi  
 optimistului (REALISTUL). 
                  3. Dezbaterea colectivă a problemei 
                     Se precizează că fiecare grup, în interpretarea rolului trebuie să respecte următoarele 
cerinţe:                     a. să-şi exprime părerea;  
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                                 b. să asculte părerea celorlalţi; 
                                 c. să păstreze disciplina în expunerea propriilor păreri; 
                                 d. să aleagă soluţiile reale, concrete pentru problema de rezolvare. 
                          

Idei posibile emise în timpul interpretărilor 
 
 

C: Puiul trebuia să asculte de mama lui. De când lumea, vulpea e vicleană şi nemiloasă cu puii. Aşa 
că povestea se va termina cum spune scriitorul.  
E: Când au ajuns în ogradă, vulpea era foarte fericită să vadă atâtea orătănii, dar bucuria ei n-a durat 
mult, că a apărut Lăbuş, care a sărit la ea şi a pus-o pe fugă. 
P: Puişorul nu va scăpa. Lăbuş nu va apărea şi nimeni altcineva nu-l va putea salva. Aşa că, nu 
poate fi un final fericit. 
O: Numai în poveste, puişorul poate fi salvat de căţel. În realitate, el poate fi salvat de  un copil care 
îl va găsi pe drum şi este dus înapoi la mama şi fraţii lui. 

Sistematizarea ideilor şi concluzii asupra soluţiilor 
         Copiii se reunesc pentru sistematizarea ideilor şi ajung la concluzia că cea mai bună soluţie 
este cea a optimistului pentru că este reală şi se poate împlini cu adevărat. 
        Metoda se aplică în finalul poveştii sau în jocuri şi activităţi alese pentru dramatizarea 
textului, dar mai ales în activităţi integrate pentru realizarea obiectivelor propuse sau pentru 
depistarea inteligenţelor lingvistice şi interpersonale. 
 
ACVARIUL 

• Definiţie: este o tehnică ce evaluează comportamentul elevului în timpul unei activităţi de 
învăţare organizată în grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup. 

• Obiectiv: rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluarea comportamentelor 
individuale şi de grup. 

• Descrierea metodei: se aranjează mobilierul în două cercuri concentrice; se organizează 
copiii în două grupuri: grupul peştilor (cercul interior), grupul observatorilor (cercul 
exterior); se realizează activitatea propusă în cercul interior.  

      •     Etape:  Cerinţe pentru copiii peşti (cercul interior): 
              - lucrează timp de 10 minute la rezolvarea sarcinii de lucru având la dispoziţie materiale 
informative adecvate; 
              - rezolvă creativ o problemă, o sarcină de lucru;      
              - ascultă cu interes ideile colegilor de grup; 
              - îşi schimbă rolul cu observatorii. 
  Cerinţe pentru copiii observatori (cercul exterior):  
             - observă comportamentul unui singur coleg din cercul interior şi activitatea întregului grup; 
              - schimbă sarcina de observator în cea de evaluator a cunoştinţelor; 
              - formulează întrebări pentru copiii peşti; 
              - îşi schimbă rolul cu copiii peşti; 
              - nu critică şi nu categoriseşte deciziile copiilor peşti; 
              - explică demersul folosit de copiii peşti pentru rezolvarea sarcinii; 
              - descrie comportamentul copiilor peşti; 
              - răspunde la întrebările adresate de copilul peşte. 
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         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 
aceeaşi 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. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
● Cojocariu Venera-Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, E.D.P., Bucureşti, 2008 
● Leonte Rodica, Stanciu Mihai, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, 
Ed. Casa Corpului Didactic, Bacău, 2004 
● Oprea Crenguța-Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, E.D.P., Bucureşti, 2009 

 
 

72.  MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A RELAŢIILOR ŞCOLII CU 
COMUNITATEA LOCALĂ 

 
Prof. înv. primar Căţinaş Mirela 

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”  
Com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 

 
            Şcoala este  instituţia care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă 
abilităţi, formează competenţe, norme, valori. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai 
mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile locale, 
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc. 

Comunitatea este definită ca ”un grup de oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă 
comune,  totalitatea celor care trăiesc în acelaşi loc şi au aceleaşi obiceiuri, aceleaşi norme de viaţă 
etc.” Pentru elevi comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare. 

Prin natura activităţii sale, școala intră în contact cu numeroşi membri ai comunităţii pe care 
îi poate antrena în identificarea de probleme, resurse şi soluţii. 

Pentru a se adapta unei lumi în permanentă schimbare, instituţiile din comunităţile locale 
trebuie să coopereze în vederea unor schimbări benefice în diferite domenii ale vieţii şi activităţii 
din comunitate (educaţie, sănătate, mediu, economie, cultură etc.). Rolurile respectivelor instituţii  
devin interdependente, toate având ca scop comun dezvoltarea şi progresul comunităţii în care se 
află.  
 Pornind de la ideea că şcoala trebuie să funcţioneze ca o instituţie activă şi eficientă pentru 
comunitatea sa, direcţia de dezvoltare a şcolii şi serviciile educaţionale pe care aceasta le oferă 
trebuie să fie stabilite prin consultarea tuturor factorilor comunitari interesaţi şi dispuşi să 
coopereze.  

Elaborarea şi implementarea unor proiecte de succes, orientate către rezolvarea problemelor 
cu care şcoala se confruntă în prezent poate fi realizată doar prin asigurarea unui parteneriat larg în 
cadrul căruia să îşi găsească locul toate categoriile sociale şi instituţiile interesate în acest domeniu. 

Ca parteneri ai şcolii se pot defini autorităţile locale, familiile elevilor, organizaţiile 
nonguvernamentale, agenţii economici; instituţiile religioase, organele locale de ordine; instituţiile 
de sănătate, media etc. Experienţe de succes arată că pentru atragerea acestor parteneri în cadrul 
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proiectelor proprii, şcolile trebuie să dovedească o reală deschidere către comunitate, concretizată 
în: comunicarea între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi membrii comunităţii locale; 
identificarea acelor persoane sau instituţii din comunitate care sunt interesate în dezvoltarea 
educaţiei; dezvoltarea unui demers de învăţare prin servicii în sprijinul comunităţii în cadrul unor 
proiecte de acţiune civică legate de ecologie, tradiţii, cunoaşterea comunităţii, caritate; dezvoltarea 
unui curriculum la decizia şcolii, care să corespundă nevoilor comunităţii şi să folosească resurse 
ale acesteia; identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale 
şcolii. 

Pornind de la aceste premise, şcoala noastră a desfăşurat acţiuni orientate către 
sensibilizarea şi atragerea partenerilor care pot sprijini școala: 

a) sensibilizarea părinţilor - transformarea familiei într-un real partener al şcolilor din comuna 
noastră a presupus: 
 - informarea părinţilor cu privire la proiectul şi oferta şcolii; 
 - editarea şi diseminarea unor materiale pentru informarea părinţilor-scrisori informative, pliante, 
jurnalul clasei; 
 - proiectarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare în colaborare cu părinţii; 
 - organizarea unor activităţi care pot să înlesnească comunicarea; 
 - creşterea iniţiativei consiliilor de părinţi în identificarea şi atragerea unor resurse locale necesare 
învăţării; 
 - organizarea unor activităţi educaţionale în folosul părinţilor; 

b) atragerea agenţilor economici: 
- informarea agenţilor economici asupra situaţiei şi proiectelor şcolii; 
- dialogul cu agenţii economici care pot oferi resurse pentru învăţare; 
- încurajarea comunicării dintre membrii comunităţii şcolare şi agenţii economici 

c) convingerea autorităţilor locale: 
- participarea reprezentanţilor comunităţii locale la întâlniri ale cadrelor didactice, sedinţe cu 
părinţii, activităţi ale şcolii; 
- organizarea unor întâlniri ale Consiliului local cu participarea cadrelor didactice, elevilor, 
reprezentanţilor părinţilor; 
- proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare pe baza parteneriatului dintre şcoală şi 
autorităţile locale; 
- elaborarea unui program comun cu privire la nevoile de educaţie din comunitate 

d) co-interesarea organizaţiilor nonguvernamentale: 
- identificarea şi atragerea acelor organizaţii non-guvernamentale care sunt interesate în dezvoltarea 
educaţiei şi care au experienţă în:colaborarea cu membrii comunităţii şcolare, pregătirea elevilor în 
diferite domenii, identificarea de resurse pentru învăţare, atragerea de parteneri pentru educaţie. 

   Exemple de bune practici – activităţi desfăşurate în vederea implicării comunităţii locale 
în sprijinirea şcolii şi implicit, pentru promovarea şcolii în comunitate:  

- realizarea paginilor web ale şcolilor, familiile elevilor şi comunitatea locală având 
posibilitatea informării permanente despre activităţile şcolilor şi oferta educaţională a acestora; 

- editarea revistelor şcolare: “Florile copilăriei”, “Copiii, florile anotimpurilor”,“Vis de 
copil” înregistrate cu ISSN la Biblioteca Naţională. 

- participarea la diferite concursuri şcolare: “Micii exploratori”, “Din secretele numerelor”, 
“Comunicare şi ortografie”, “Fii inteligent!”, “Comper”, ”Gaeta matematică junior”, ”Limba 
română este patria mea”, ”Planeta Pământ – casa tuturor” 

- realizarea unor parteneriate educaţionale care au  implicat participarea tuturor factorilor 
sociali interesaţi în dezvoltarea acestui domeniu; 

Şcoala noastră a derulat o multitudine de activităţi în cadrul unor parteneriate cu instituţii 
din comunitatea locală, dintre care amintim: 
-  Proiecte caritabile, de educație incluzivă: 
 -„Dar din inimă”- proiect educaţional caritabil în parteneriat cu Parohia „Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” Bacău 
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 -„You are not alone!” proiect de educaţie incluzivă în parteneriat cu Fundația YANA 
România,  
 -„Un dar pentru copiii din Kenya”- proiect socio-educativ internaţional în parteneriat cu 
Centrul Misionar Diecezan Iaşi, Decanatul Romano-catolic Bacău 
- Proiecte pe teme ecologice:   
 -„Un pom, o floare, o rază de soare”(parteneriat cu Direcţia Silvică Bacău);  
 -„ Să ocrotim natura!” 
- Proiecte în parteneriat cu familia 
 -“Familia-şcoală fără vacanţe”; “ Meseria de părinte” 
- Proiecte derulate în colaborare cu biserica, poliția, dispensarul: 
 -„Mens sana in corpore sano”- proiect realizat in parteneriat cu D.S.P.Bacău şi Dispensarul 
Medical Valea Seacă 

-„Paștele la români”-  parteneriat cu   
- Activități de cunoaștere, conservare și valorificare a folclorului românesc: 
- „Mărţişorul, simbol al românilor”;  
- „Artă, tradiţie , spiritualitate”( parteneriat cu Muzeul de Istorie);  

- Implicarea elevilor în activități care stimulează și valorifică potențialul creativ, talentul artistic și 
sportiv al elevilor, desfășurate în regim de parteneriat cu: 

- Biblioteca Judeţeană Costache Sturdza Bacău: proiectul „În lumea cărţilor” 
- Teatrul Bacovia Bacău  

- realizarea unor activități  care vizează educația anteprenorială și tehnică:  
- Legendele mărțișorului, Ouă încondeiate, Roata olarului. 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale au constituit un 

mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal şi urmăresc  cultivarea unor 

valori, atitudini, norme, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. De asemenea permit elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, concerte 
stimulează si orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile si taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura, valori 
promovate în şi de comunitatea locală. Astfel de activităţi cu caracter educativ au fost promovate de 
şcoala noastră cu sprijinul familiilor şi al comunităţii. 
  Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din 
perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii 
democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării 
personale şi integrării sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor 
europene şi general-umane.  

Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strînsă între cei trei piloni, care 
stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei 
surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1.Cojocaru,V., ”Calitatea în educaţie”, Chişinău 2007  
2.Băran- Pescaru, A., ,,Parteneriat în educaţie”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004.  
3.Vrăşmaş, E., A., ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Bucureşti, Editura Aramis 2002.  
4.Popescu, M., ,,Implicarea comunităţii în procesul de educaţie”, Centrul Educaţia 2000+, Corint, 
Bucureşti, 2000.  
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73.  MODALITĂŢI  DE  STIMULARE  A CREATIVITĂŢII 
ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Prof. înv. primar: Moşie Cosset-Felicia 

Şc. Gim. “Emil Racoviţă” Oneşti, Bacău 
 

 Creativitatea constituie o problemă fundamentală a întregului proces instructiv-educativ din 
învăţământul primar şi nu numai, în sensul că premisele ei native şi sociale trebuie cunoscute încă 
de la o vârstă fragedă, atât cea individuală, în raport cu fiecare copil, cât şi la nivel de grup, pentru 
ca învăţătorul să acţioneze în cunoştinţă de cauză prin cele mai eficiente modalităţi psihopedagogice 
şi metodice, atât în procesul didactic cât şi prin activităţile extradidactice. 
            După cum este conceput şi desfăşurat procesul instructiv din şcoală, acesta poate să ducă fie 
la dezvoltarea gândirii creatoare, fie la formarea unei gândiri stereotipe, fixiste.  

Dat fiind faptul că idealul educaţional are o nouă proiecţie, obiectivele pe care un cadru 
didactic şi le propune să le atingă se schimbă. 

În vechiul proces de învăţământ accentul era pus pe ceea ce face cadrul didactic, elevul fiind 
pus în postura de a primi informaţii pe care să le asimileze fără să le utilizeze practic sau fără să-i 
fie absolut necesare în viaţa de zi cu zi. 

Treptat, procesul de învăţământ a suferit transformări, cauzele fiind multiple: implicarea din 
punct de vedere emoţional a cadrelor didactice care observau apariţia unor dificultăţi de învăţare la 
elevii care doreau să asimileze cunoştințe, dar aveau un ritm de lucru mai lent sau diferit, lipsa de 
interes a unor elevi faţă de anumite informaţii şi interesul altora, iar de aici a intervenit necesitatea 
lucrului diferenţiat; lipsa motivaţiei elevilor, lipsa utilităţii informaţiilor asimilate în viaţa de zi cu 
zi, exercitarea neîngrădită a libertăţii de exprimare, inclusiv a libertăţii de publicare şi mediatizare. 

Toţi aceşti factori, plus mulţi alţii ce au derivat din necesităţile reale ale educabililor au dus 
la naşterea unui proces de învăţământ centrat pe elev, pe nevoile şi necesităţile sale, pe ceea ce 
poate face şi ceea ce îşi doreşte să facă, pe felul său de a fi şi pe trăsăturile specifice personalităţii 
sale unice. 

Astăzi se pune mare accent pe stimularea gândirii elevilor, a spiritului de observaţie şi 
curiozităţii, au devenit preponderente metodele de instruire active, participative, care se bazează pe 
experimente, pe descoperire, pe acţiune, pe participarea elevilor la procesul de învăţare, pe 
dezvoltarea creativităţii. 
            Încă din clasele primare, învăţătorul trebuie să aplice acele strategii didactice de predare şi 
învăţare care să-i determine pe elevi să dobândească cunoştinţele în mod independent, să găsească 
soluţii originale la diverse probleme cognitive şi să aplice creator cunoştinţele în situaţii 
diversificate şi, unde se poate, în contexte interdisciplinare. De asemenea, trebuie să stimuleze 
însuşirea comprehensivă, inteligibilă a sistemelor de cunoştinţe, pe baza unei învăţări creativ-logice. 
            Preocuparea pentru dezvoltarea spiritului creativ a condus la elaborarea unor metode şi 
procedee specifice de stimulare a creativităţii, ce constă în stimularea elevilor pentru a pune 
întrebări legate de tema ce se predă, fie adresate cadrului didactic, fie de a-şi pune ei înşişi, unii 
altora întrebări, desigur într-un cadru organizat, pentru a-şi exprima şi susţine cu argumente 
propriile păreri în legătură cu tema abordată.  
            Nu există reţete miraculoase prin care să putem realiza stimularea creativităţii elevilor. 
Stimularea căutării de nou şi frumos în compuneri, desen, activităţi plastice, şi exigenţa de a nu 
reproduce textual lecţia, ci de a se exprima în cuvinte proprii, sunt mijloace care garantează 
dezvoltarea originalităţii, a creativităţii. Pasul următor trebuie făcut în direcţia experimentării 
metodelor de stimulare a creativităţii care presupune, desigur, un consum mai mare de timp pentru 
învăţători, dar asigură o învăţare eficientă, durabilă şi determină la elevi o atitudine pozitivă faţă de 
învăţătură şi faţă de munca creatoare.  
            Analizând aspectele dezvoltării creativităţii elevilor din învăţământul primar, specialiştii în 
domeniu au sugerat unele modalităţi de stimulare a creativităţii: problematizarea, învăţarea prin 
descoperire, jocul didactic, metodele interactive de grup.  
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            Problematizarea presupune punerea copilului în situaţia de a putea depăşi dificultăţi 
(teoretice sau practice) numai dacă el îşi organizează, îşi structurează cunoştinţele anterioare, uneori 
chiar negându-le, cel puţin în parte. Învăţarea de tip euristic îl ajută pe elev să gândească 
independent, să privească şi să analizeze o problemă din puncte de vedere diferite, să descopere 
direcţia firească, corectă. Predarea şi învăţarea pe bază de probleme (problematizată şi 
problematizantă) îl duce pe elev la găsirea independentă a soluţiilor sau strategiilor de rezolvare. 
            Este metoda care stimulează participarea activă şi conştientă a elevului pe baza unei 
probleme capabile să producă un conflict între cunoştinţele anterioare şi cele care şi le vor dobândi 
prin restructurarea acestora. 
            Situaţia-problemă trebuie să declanşeze „descoperirea”, să-i pună pe elevi într-o situaţie de 
cercetare, problematică. La clasele I-IV trebuie avut însă în vedere ca sarcina să nu fie plictisitoare 
sau cu prea multe necunoscute, deoarece îl poate determina pe elev să renunţe. 
           Învăţarea prin descoperire este o formă de învăţare complexă, deoarece pune în stare activă 
toate instrumentele intelectuale, de la cele mai simple până la cele mai complexe, de la operaţiile 
gândirii cele mai simple cum ar fi cea de compunere până la formele sale cele mai subtile cum ar fi 
flexibitatea, fluiditatea, gândirea simbolică etc.  
            „Învăţarea prin descoperire se referă la o situaţie în care materialul de învăţat nu este 
prezentat într-o formă finală celui ce învaţă (aşa cum se petrece cu învăţarea prin repetare), ci 
reclamă o activitate mintală (rearanjare, reorganizare, sau transformare a materialului dat) 
anterioară încorporării rezultatului final în structura cognitivă.” (N. C. Matei, 1982, p.12) 
            Este o învăţare cucerită (dobândită). Folosind această metodă elevul se transformă din 
subiect al educaţiei, în propriul său educator. Sub îndrumarea cadrului didactic, elevul mai întâi 
explorează, reconstruieşte, redescoperă şi recrează adevărul, însuşindu-şi prin eforturi proprii ceea 
ce a acumulat cunoaşterea umană. 
            Problematizarea şi descoperirea constituie două momente ale aceluiaşi demers euristic al 
învăţării. Ceea ce urmează a fi descoperit presupune ca în prealabil să fi fost provocat, iar orice 
situaţie problemă ce apare se încheie cu descoperirea soluţiei. 
            Învăţarea prin descoperire are loc dacă ştim să conducem copilul, în aşa fel încât să-l 
obligăm la efortul de a căuta informaţii şi a le prelucra, a le structura şi restructura pentru a putea 
găsi soluţii corecte la dificultăţile în faţa cărora sunt puşi. 
            O altă metodă, foarte des utilizată, cu valenţe deosebite în stimularea creativităţii la această 
vârstă este jocul didactic. Jocul pare cea mai simplă abordare a reeducării creativităţii. Când ne 
jucăm suntem dezinhibaţi, relaxaţi, adică avem exact starea necesară activării creativităţii. Acesta se 
poate organiza cu succes în învăţământul primar la toate disciplinele şcolare, în orice moment al 
lecţiei.  
            Jocurile sunt numeroase şi, încorporate fiind în activitatea didactică, imprimă acesteia un 
caracter mai viu, mai atrăgător, aducând varietate şi o stare de bună dispoziţie. Prin joc se 
motivează participarea activă a elevilor la activitatea de învăţare. Ca să poată realiza efectele 
multiple ale jocului didactic, învăţătorul trebuie să aleagă jocurile didactice potrivit obiectivelor 
urmărite, particularităţilor clasei, disciplinei; să imprime un ritm jocului; să menţină atmosfera; să 
evite momentele de monotonie; să stimuleze iniţiativa şi inventivitatea; să urmăreasca 
comportamentul elevilor; să dezvolte spiritul de observaţie 
            Dezvoltarea gândirii creatoare prin intermediul jocului impune o pregătire foarte serioasă. 
Improvizaţia bazată pe inspiraţia de moment, în materie de joc, este la fel de dăunătoare ca şi un 
experiment de laborator făcut la întâmplare. O influenţă deosebită o are numai jocul organizat, pe 
care dascălul îl urmăreşte atent, uneori participând în mod direct şi intervenind atunci când e 
nevoie. 
            Observând efectul pozitiv asupra motivaţiei de învăţare, jocul didactic poate fi folosit cu 
succes în cadrul procesului instructiv-educativ. Procesul de învăţământ trebuie să devină o 
responsabilitate asumată în mod conştient şi cu plăcere. 
 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 
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idei, de experienţe, de cunoştinţe. Cele care stimulează creativitatea sunt: metoda ciorchinelui, 
metoda cubului, lotus (floarea de nufăr), metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară, metoda 
cadranelor, V.A.S. (Ce se vede? Ce se aude? Ce se simte?), reţeaua personajelor, procesul literar.    
            Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce 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. 
            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.  
            E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, 
personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi 
cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, 
responsabilitate şi implicare. 
            Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul învăţătorului căpătând noi valenţe, ce depăşeşte 
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe 
copil, învăţătorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi 
încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 
            Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ; sunt proceduri care pornesc de la ideea că 
învăţarea este o activitate personală, care încurajează elevii să gândească independent şi să 
reflecteze. Iată descrierea unora dintre metodele interactive: 
            a) Brainstorming  

Scop : stimularea creativităţii şi productivităţii gândirii prin intermediul grupului.  
 Demers metodologic: se porneşte de la un cuvânt mic sau o temă şi se solicită cât mai mulţi 
asociaţi cognitivi, într-un anumit interval de timp, se prezintă elevilor regula de bază: amânarea 
judecăţilor critice în momentul emiterii ideilor, concentrarea asupra cantităţii şi nu a calităţii, este 
necesar ca elevii să fie stimulaţi şi încurajaţi pe tot parcursul şedinţei; se notează ideile pentru a fi 
apoi triate, analizate şi evaluate; se poate demara şedinţa cu un exerciţiu de  „încălzire”.  

Puncte tari: produce o atmosferă pozitivă, de relaxare şi încredere, astfel că şi elevii timizi 
pot participa activ; poate fi folosită ca antrenament creativ, în orice tip de activitate; este o sursă de 
găsire a soluţiilor, de rezolvare a diferitelor tipuri de activitate; facilitează interevaluarea obiectivă.  
            b)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 
respectiva 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. 
          c) Explozia stelară (Starbursting) 

Scop: Este o metodă de dezvoltarea creativităţii prin tehnici interogative. 
 Demers metodologic: se alege o temă/problemă ce va fi înscrisă într-o figură grafică de tip 
stea, din ale cărei colţuri pornesc cinci săgeţi cu  cinci întrebări de bază: Cine?, Cum?, Când?, 
Unde?, De ce?. Întrebările de bază pot genera alte serii de întrebări care conduc la aprofundarea 
analizei şi apropierea  de soluţia problemei. Facultativ se pot organiza şi momente de răspuns la 
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întrebări. Se organizează grupuri pentru fiecare întrebare de bază. De asemenea se pot introduce 
limite de timp. Explozia stelară e o sursă de noi descoperiri, favorizează problematizarea ca metodă 
de cunoaştere şi învăţare, favorizează gândirea de tip cauzal, divergent, deductiv. 
            d) Lotus/ Floarea de nufăr 

Scop: stabilirea de relaţii între noţiuni, pornind de la o tema principală; dezvoltarea 
potenţialului creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi individuale şi de grup pe teme din 
domenii diferite.  

Demers metodologic: 
1. Se alege o temă mai largă şi se plasează în centrul unei diagrame sau subteme;  
2. Se stabilesc împreună cu elevii conţinuturile/ideile/conexiunile; se selectează un număr de opt 
idei/subteme (sau un număr la alegere) care se vor nota în opt cadrane care înconjoară tema 
principală;  
3. În grupuri mici se stabilesc noi conexiuni pentru aceste opt subteme şi se trec în diagramă;  
4. Se prezintă rezultatele grupului şi se fixează ideile noi. 

Puncte tari: stimulează potenţialul creativ; dezvoltă capacităţi de selectare, diferenţiere, 
comparare, grupare, clasificare, ilustrare, apreciere, argumentare.  
            e) Metoda pălăriilor gânditoare („Thinking hats”) 
            Eduard De Bono (creatorul conceptelor de „gândire laterală” şi „gândire creativă 
deliberată”) propune în lucrarea sa „Six Thinking Hats” (2006) stimularea creativităţii prin 
interpretarea de roluri „dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul...”  
            Cele „şase pălării” sunt şase moduri de a gândi, gândirea în paralel, un instrument de 
inovaţie. Aceată metodă oferă stimularea creativităţii participanţilor care 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 astfel 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: 
Pălăria roşie: pătimaşă, emoţională, afectivă, furnizează opinii emoţionale, subiective. 
Pălăria galbenă: pozitivă, optimistă, orientată către o viziune optimistă, sugerează speranţă. 
Pălăria albastră: rece, superioară, vizează controlul, organizează procesul de gândire şi eficienţa 
celorlalte pălării. 
Pălăria verde: fertilă, creativă, abundă în idei, sugerează creativitate, idei noi şi interesante. 
Pălăria albă: neutră şi obiectivă, legată de fapte obiective şi de cifre exacte. 
Pălăria neagră: sobră şi serioasă, prudentă, evidenţiază punctele slabe ale unei idei, teorii. 

f) Eseul de cinci minute este o 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. Acesta le cere elevilor: 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. 
Învăţătorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-şi 
planifica lecţia următoare. 
            Creativitatea se dezvoltă de când începi să o descoperi şi apoi toată viaţa. Elevul care are un 
comportament creativ se implicată activ în procesul de învăţare, are o atitudine activă în faţa 
dificultăţilor, atitudine pozitivă faţă de un risc rezonabil, interese dezvoltate, gândeşte critic, are 
spirit de observaţie dezvoltat, descoperă soluţii personale la diferite probleme, are gândire 
divergentă, imaginativă, elaborează produse intelectuale şi materiale originale. 
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74.  EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE 
 

Înv. Năstase Violeta Marusia 
Școala Gimnazială Nr.1, sat Bălteni 

 
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant, prin urmare omul nu se naşte 

om: ,,tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala – nimic nu 
trece în organismul noului născut”- fără educaţie 
         Menirea educaţiei este aceea ,, de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, comunitatea 
etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”. 
        Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe 
parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii 
pentru viaţa socială educaţia a parcurs un drum lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu. 
Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, a interdependenţelor culturale, 
economice sau de altă natură, pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria 
sa. Obiectivată în cele trei ipostaze (formală, nonformală şi informală), educaţia este chemată să 
formeze personalităţi uşor adaptabile la nou,creative şi responsabile. 
 Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a 
devenit tot mai complex. Ideile libertăţii şi descătuşării, umanismului şi creativităţii în educaţie ne 
îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al gândirii materialiste care ani în şir a creat stereotipii 
eronate. În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, centrată pe valorile 
autentice. În societatea actuală, caracterizată prin, mobilitate economică, politică şi culturală, noua 
ordine educaţională nu se concepe fără avangarda mişcării pedagogice teoretice şi a praxis-ului 
educaţional. Specialiştii sunt de acord cu patru teze pe care trebuie să se bazeze acţiunea 
constructivă: 
• educaţia este azi în centrul preocupării tuturor popoarelor; 
•  învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca un ansamblu omogen, care să reflecte 

nevoile societăţii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor; 
• criza existentă se manifestă pe două planuri: decalajul existent între aspiraţiile indivizilor şi 

nevoile societăţii, pe de o parte, şi capacităţile  
• sistemului de învăţământ, pe de altă parte, şi prăpastia existentă între ţările în curs de dezvoltare 

şi cele industrializate.   
 S-a considerat că dezvoltarea nu poate fi autentică fără pace, că pacea nu poate fi autentică 
fără respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale, că, la rândul lor, aceste 
libertăţi şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. Aceste 
evoluţii l-au condus pe Aurelio Peccei la introducerea unui nou concept, acela de problematică a 
lumii contemporane. 
 A. Toffler afirma că trebuie create „consilii ale viitorului” care au nevoie de planificatori 
profesionişti, dar şi de studenţi, de tineri care caută responsabilităţile şi le văd ca fiind aducătoare de 
beneficii şi satisfacţii.  
    Pe ansamblu, problematica lumii contemporane prezintă: 
• caracter universal, în sensul că nici o ţară de pe glob şi nici o regiune nu se poate plasa în afara 
acestei problematici; 
• caracterul global, în sensul că ea afectează toate sectoarele vieţii sociale, constituind o sursă de 
probleme deschise şi, în unele cazuri, de dificultăţi atât pentru sfera vieţii materiale, cât şi pentru 
cea a vieţii spirituale; 
• o evoluţie rapidă şi greu previzibilă, în sensul că oamenii se văd puşi în faţa unor situaţii 
complexe pentru care nu sunt pregătiţi, pentru abordarea  cărora nu au metode sau soluţii adecvate; 
• caracterul pluridisciplinar, adică cu conexiuni puternice şi numeroase în faţa acestor demersuri 
epistemologice; oamenii, tentaţi să folosească demersuri unidisciplinare şi nu pluridisciplinare, se 
văd dezorientaţi; 
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• caracter prioritar şi presant, în sensul că presiunile exercitate asupra comunităţii mondiale şi a 
fiecărei comunităţi naţionale sunt puternice, de neeludat, cerând răspunsuri prompte, ingeniozitate şi 
deseori eforturi financiare importante. 

Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai 
dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la 
pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în 
continuă degradare.                                         

Se afirmă pe bună dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane 
este schimbarea. Noul mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice şi 
politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit 
soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea numărului 
săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc. 

Analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe în 
cunoştinţele de bază, vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel computerial. 

Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de 
prevenţie. Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de criză. Prin 
criză se înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii. Dintre soluţiile 
specifice şi generale găsite enumerăm: 

 - inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative; 
 - introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare; 
 - întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare; 
 - formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 
 - conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local; 
 - organizarea de schimburi de informaţii între statele europene; 
 - regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a  tinerilor în viaţa 

profesională şi socială. 
Impasul în care a intrat şcoala contemporană a fost provocat de trei categorii de explozii: 

explozia cunoştinţelor, explozia demografică şi explozia aspiraţiilor. Datorită dezvoltării ştiinţei şi 
tehnicii, s-a acumulat o imensă cantitate de informaţie care depăşeşte posibilităţile de asimilare 
oferite de tehnicile de instruire din trecut. 
 În vederea facilitării adaptării la schimbare, ideal este ca educaţia să asimileze direcţia, 
conţinutul şi ritmul dezvoltării sociale, să-şi prefigureze conţinutul în funcţie de exigenţele societăţii 
viitoare, să pregătească omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se 
stresul schimbării. 
          Răspunsurile educaţiei se situează pe două mari planuri: unul al lărgirii ariei şi conţinuturilor 
educaţiei şi altul constituit din inovaţiile în conceperea şi efectuarea proceselor educative. În primul 
caz se impune o elaborare riguroasă a educaţiilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii 
procesului de educaţie, în privinţa orientării, dimensionării, instrumentalizării elementelor de 
conţinut, în vederea integrării tinerei generaţii în viaţa socială prin intermediul profesiunii. 
   Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre 
care:  
• educaţia relativă la mediu (educaţia ecologică );  
• educaţia pentru pace şi cooperare; 
• educaţia pentru participare şi democraţie; 
• educaţia pentru sănătate; 
• educaţia interculturală; 
• educaţia în materie de populaţie sau demografică; 
• educaţia economică şi casnică modernă; 
• educaţia pentru drepturile omului; 
• educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;  
• educaţia pentru comunicare şi mass-media; 
• educaţia nutriţională; 
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• educaţia pentru timp liber. 
     Fără îndoială, lista noilor educaţii nu se încheie aici. Proliferarea lor creează dificultăţi 

autorităţilor în ceea ce priveşte includerea lor în planurile de învăţământ. 
Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia 

încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ 
în favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă. 

Noile educaţii sunt definite la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns 
la imperativele lumii contemporane. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile 
specifice la abordările globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care 
cer soluţii concrete: democraţia, pacea, mediul,alimentaţia, sănătatea etc. aceste educaţii trebuie să 
fie gândite în condiţiile optimismului pedagogic, putând facilita descoperirea răspunsurilor la 
problemele cu care se confruntă fiecare generaţie. 

Introducerea noilor educaţii se face prin intermediul a două strategii:  
a)prima  strategie vizează promovarea unor noi modele consacrate diferitelor educaţii 

mergând până la crearea unor noi discipline mai cuprinzătoare (educaţia civică, educaţia 
cetăţenească, educaţia globală etc.); 
          b)a doua strategie presupune infuzia de elemente noi în conţinuturile tradiţionale, strategie 
adoptată în multe ţări, inclusiv în ţara noastră. 
 În ciuda situaţiei paradoxale în care se găseşte, în pofida obstacolelor cu care se confruntă, 
educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, mai constructivă şi dinamică, generaţia 
viitoare. În aceste condiţii noile educaţii vin să pregătească un comportament adecvat, adică raţional 
care să atenueze în parte şocul viitorului.  
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75.  DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR 

 
Prof. Popa Camelia,  

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Lupeni 
 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor 
cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt 
date de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale 
spaţiului social. 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

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. 
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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 cunoaștere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Creativitatea înseamnă îndrăzneală; tot ceea ce este nou este incert şi nonconformist. Pentru 
a se putea avânta în necunoscut, individul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel 
sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare. Lipsa de creativitate se datorează 
însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei sentimentului de libertate interioară sau lipsei 
de libertate a condiţiilor externe. 
 A fi creativ presupune totodată şi posibilitatea comiterii unor greşeli: datorită confruntării 
lumii trăirilor noastre interne cu problemele lumii exterioare, se pot ivi conflicte sau situaţii 
contradictorii; încercările de a rezolva aceste conflicte sau situaţii contradictorii, de a armoniza 
aceste contradicţii, nu reuşesc întotdeauna din prima încercare. 
 Scopul oricărei educaţii creative este acela de a face posibilă afirmarea şi dezvoltarea 
potenţialului creativ al fiecărui copil din ciclul primar. Totuşi, în întregul învăţământ mai mult este 
apreciată gândirea reproductivă şi conformistă şi mi puţin cea creatoare şi originală. 
 Creativitatea ca proces intelectual rezultă din fuziunea raţionalului (aici incluzând  gândirea 
logică, cât şi volumul de cunoştinţe şi experienţa tehnicilor de lucru) cu fantezia. A. Osborn îşi 
întemeiază eficienta sa metodă pe ideea că mecanismul nostru de gândire comportă îndeosebi două 
componente: judecată şi spiritul creativ (imaginaţie), ideea care de altfel exprimă opinia majoritară 
în literatură. Se pare însă că nu ambele verigi evoluează în acelaşi pas şi nici accesiunea lor nu este 
liniară şi necondiţionată. La copiii mici procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează 
mai degrabă prin spontaneitate şi intuiţie cât printr-o serie de tehnici logice de rezolvare a 
problemelor. 
 Acest caracter al creativităţii infantile ne duce cu gândul la orice metodă de creativitate, care 
cere ignorarea deliberată a spiritului critic, respectiv a cenzurii conştiente bazate pe cunoaşterea 
dificultăţilor. Copiii efectuează un brainstorming firesc, spontan, „fac proză fără să ştie”. 
Animismul (atribuirea de însuşiri omeneşti obiectelor fizice) gândirii infantile, interferenţa firească 
a umanului cu lumea animală sau cu lumea neînsufleţită îl apropie pe copil, pe de altă parte, pe 
ideea fundamentală a sinecticii (creaţie în grup), care promovează în găsirea soluţiilor originale 
identificarea imaginară cu animale sau lucruri. 
 Privind astfel lucrurile, putem aprecia fără rezerve că încă în prima copilărie găsim un 
potenţial creativ specific acestei vârste, rezultat dintr-o fantezie necontrolată (necenzurată) care 
compensează slăbiciunea componentei raţionale. 
 Intrarea în şcolaritate – începând cu clasa pregătitoare, creează şi funcţiei imaginative noi 
solicitări şi condiţii: descrierile, tablourile, schemele utilizate în procesul transmiterii cunoştinţelor 
solicită participarea activă a proceselor imaginative. Este foarte mult solicitată imaginaţia 
reproductivă, copilul fiind pus adesea în situaţia de a reconstitui imaginea unei realităţi 
(evenimente, fapte istorice din trecut, plante, animale, personaje, figuri geometrice dispuse în 
spaţiu), pe care nu le-a cunoscut niciodată. 
 Pot fi distinse două stadii ale dezvoltării imaginaţiei în perioada şcolară mică: 
 a) unul parţial, definitoriu pentru primele clase caracterizat prin aspectul său imperfect, sărac 
în detalii al imaginilor create. Experienţa de viaţă încă limitată îl face încă pe copil să recurgă la 
combinaţii de imagini superficiale, spontane, cuprinzând unele elemente fantastice, inadecvate. 
Imaginile create sunt adesea statice, lipsite de mişcare; 
 b) către începutul clasei a III-a se conturează un nou stadiu determinat de contactul 
sistematic cu procesele de învăţare, care introduc o oarecare ordine şi sistematizare în cursul 
proceselor imaginative. Imaginile capătă mai multă plenitudine, coerenţă, dinamism. 
 În strânsă legătură cu imaginaţia reproductivă se dezvoltă imaginaţia creatoare. Ascultând o 
povestire, elevul mic este capabil să şi-o reprezinte transformator, introducând modificări în 
desfăşurarea subiectului, generalizând şi comprimând aspectul imaginilor, ceea ce se explică prin 
influenţa proceselor gândirii şi memoriei verbal-logice asupra imaginaţiei. Pe măsură ce 
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cunoştinţele despre construcţia, originea şi condiţiile de producere a lucrurilor se înmulţesc, 
producţiile imaginative ale copilului capătă şi ele un fundament logic mai solid, iar creativitatea 
devine mai amplă. 

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. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru, şi profesorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

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. Aceste activităţi îmbogăţesc cunoştinţele elevilor despre viaţa 
plantelor şi a animalelor, dar şi încurajează exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .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 prin care  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. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme. Am organizat la nivel de şcoală concursuri de creaţii artistice, de desen, între clase paralele 
sau între clasele de  nivel primar prin care s-a stimulat dezvoltarea creativităţii elevilor. 
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Vizionarea spectacolelor, a filmelor 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.  

Aceste acţiuni determină dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţa 
de problemele comunităţii. 

Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. 

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. 

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. 
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76.  VALENȚELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC  
 

Prof. Purice Oana Cristina,  
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Iași 

 
Prin intermediul jocului didactic asimilarea de  „anumite cunoştinţe instrumentale permit 

copilului (…) să descopere orizonturi noi,  să facă progrese importante…” ( Mialaret,  1991,  p.  
504) 

Evoluţia intelectuală a şcolarului mic presupune dezvoltarea şi perfecţionarea proceselor de 
cunoaştere: percepţia,  reprezentarea,  atenţia,  memoria,  gândirea,  limbajul,  imaginaţia.  

La intrarea în şcoală,  percepţia copilului este superficială şi globală.  Se observă pregnant 
influenţa unor elemente care-l interesează pe el,  dar care nu întotdeauna sunt esenţiale.  Dirijată de 
profesor, percepţia se detaşează treptat de concretul explorat prin intermediul acţiunilor cu obiecte 
la desprinderea cu privirea a unui obiect din grup,  la descompunerea şi recompunerea obiectului,  
respectând raportul dintre părţi,  la aprecierea,  pe baza comparaţiei,  a formei,  mărimii,  culorii,  
numărului,  aşa cum au demonstrat cercetările lui Jean Piaget.  Exersarea percepţiei urmăreşte, pe 
de o parte, „dezvoltarea spiritului de observaţie” al şcolarului mic,  iar pe de altă parte,  „formarea 
unor reprezentări clare şi precise”.  (Moise,  C.  ,  1996,  p. 102) 

Activitatea intelectuală antrenată continuu se intensifică şi suferă modificări după 6 ani la 
majoritatea copiilor.  Primul aspect al modificărilor mai semnificative se exprimă “în schimbări ale 
caracterului investigativ şi comprehensiv al percepţiei şi observaţiei ca instrumente ale cogniţiei”.  
( Şchiopu U. , Verza E. , 1995,  p 67).  
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Se conturează evaluări subtile legate de orientare ( aproape,  departe,  deasupra,  sub,  
dreapta, stânga, sus,  jos),  legate de mărime,  de precizia diferenţierii şi denumirii formelor 
geometrice,  de capacitatea de a distinge corpurile de formele plane.  

Şcolarul mic îşi dezvoltă percepţia şi îşi precizează reprezentările prin intermediul jocului 
didactic cu obiectele ,  ca urmare a mânuirii lor,  a diferenţierii caracteristicilor acestora.  

Atenţia şcolarului mic este încă nestabilă,  oprindu-se,  în genere,  la culoarea şi mişcarea 
obiectelor în spaţiu şi nu la  caracteristici importante pentru informarea şi formarea sa.  

Dezvoltarea şi perfecţionarea atenţiei presupun orientarea şi concentrarea activităţii psihice 
cognitive asupra unui obiect sau fenomen pentru a realiza optimizarea cunoaşterii.  Selectând o 
anumită porţiune din câmpul perceptiv,  atenţia intensifică impresia şi-i asigură mai multă claritate.  

Numeroase cercetări psiho-pedagogice au arătat că şcolarul mic oboseşte foarte repede 
pentru că cele mai importante calităţi ale atenţiei sunt slab dezvoltate. Capacitatea de concentrare, 
stabilitatea, volumul şi distribuţia atenţiei se dezvoltă începând cu debutul şcolarităţii,  mai cu 
seamă prin jocurile didactice.  Elementele de joc încorporate în activitatea didactică şi jocurile 
didactice cu sarcini de învăţare dau secvenţelor de lecţie un caracter mai viu,  mai atrăgător,  mai 
antrenant,  aduc o stare de bună dispoziţie,  de destindere,  înlăturându-se plictiseala,  monotonia şi 
manifestările de oboseală.  Jocul didactic fortifică energiile fizice şi psihice ale şcolarului mic, 
furnizând o motivaţie secundară – plăcerea,  interesul,  dar stimulatorie pentru activitatea şcolară.  

Prin urmare, prin jocul didactic sunt create tocmai acele condiţii care favorizează 
concentrarea involuntară a atenţiei: noutatea jocului,  materialul didactic folosit,  elementele de joc,  
regulile de joc . 

La vârsta micii şcolarităţi,  memoria pare să dirijeze întreaga viaţă psihică,  făcând posibilă 
fixarea,  conservarea recunoaşterea şi reproducerea tuturor fenomenelor şi  proceselor de 
cunoaştere cu care intră în contact copilul.  

Intelectul infantil se caracterizează printr-o deosebită receptivitate. Caracteristic şcolarului 
mic este ritmul rapid şi trăinicia memorării diferitelor informaţii,  în directă dependenţă cu o serie 
de factori precum : conţinutul materialului de memorat,  felul acţiunilor pe care le efectuează 
şcolarul,  intensitatea implicării acestuia în procesul de memorare.  Reproducerile verbale sunt 
însoţite de mimă şi dezvăluie implicare afectivă.  Aceste reproduceri devin deprinderi în această 
etapă a evoluţiei copilului şi au o mare stabilitate.   

Se conturează memoria vizuală, memoria auditivă, memoria kinestezică. Procesul 
memorării este dirijat de către professor şi se urmăreşte cu deosebită grijă asigurarea trecerii de la 
stadiul memorării mecanice la cel al memorării logico-intenţională. Susţinem această afirmaţie cu 
un exemplu din unitatea de învăţare   

Fiind superioară memoriei mecanice,  memorarea logică facilitează învăţarea şi face posibilă 
construirea structurilor psihice superioare: inteligenţa şi personalitatea.   

Copilul face un salt şi în procesul gândirii, concretizat în evoluţia operaţiilor logice.  Este 
etapa în care se creează premisele trecerii de la gândirea intuitivă, întemeiată pe reprezentare,  la 
gândirea concretă,  întemeiată pe operaţii care se desfăşoară pe plan mintal,  prin acţiunea directă 
cu obiectele.  Constatăm că raţionamentul logic se sprijină pe acţiunea imediată, obiectuală.  
Pătrunderea dincolo de ceea ce oferă cunoaşterea intuitivă se datorează reversibilităţii – trăsătură 
principală a operaţiei logice care dă gândirii posibilitatea revenirii la punctul de plecare fără că 
acţiunea să se mai execute concret.  Ţinând seama de această caracteristică, în procesul de predare- 
învăţare a matematicii este strict necesar să fie prezentă acţiunea concretă, operarea cu obiectele 
pentru că aceasta se structurează şi se interiorizează,  transformându-se progresiv în operaţie logică 
abstractă.   

Reprezentările grafice şi limbajul grafic sunt foarte apropiate de noţiuni.  Ele fac legătura 
între concret şi logic,  între reprezentare şi concept,  care este o reflectare a proprietăţilor,  a 
relaţiilor esenţiale ale unei categorii de obiecte şi fenomene.  Între acele nivele interacţiunea este 
logică şi continuă  

Operaţia de generalizare,  la care trebuie să ajungem,  are loc atunci când elevul este 
capabil să exprime prin semne grafice ( puncte,  linii,  figuri geometrice),  ideea generală care se 

178



 

desprinde în urma operaţiilor efectuate cu mulţimi concrete de obiecte.  Semnul grafic evocă 
obiectele pe care le reprezintă ca element al mulţimii.  Simultan cu gândirea se dezvoltă şi 
imaginaţia reproductivă şi creatoare. Imaginaţia creatoare se dezvoltă concomitent cu cea 
reproductivă,  între ele existând intercorelaţii.  

Jocul didactic răspunde particularităţilor de vârstă şi este o pârghie foarte puternică a 
învăţării : „copilul care se joacă îşi dezvoltă percepţiile,  inteligenţa,  tendinţa de a experimenta 
instinctele sale sociale. ” ( Jean Piaget,  1972,  p. 138) 

Jocul didactic oferă cadrul propice pentru învăţarea activă,  participativă,  stimulează 
iniţiativa şi creativitatea elevilor punînd astfel bazele deprinderilor de muncă intelectuală.  

Sunt acestea câteva argumente care susţin ideea că trebuie să-i lăsăm copilului destulă 
vreme de joc,  că viaţa în şcoală trebuie să fie şi joc,  şi muncă interesantă şi proporţională,  aşa 
încât copilul să simtă plăcerea în tot ce face şi învaţă,  căci numai astfel munca e cu adevărat 
rodnică. (Theodosiu,  D. ,  1981,  p. 95) 

În ansamblu,  jocul didactic asigură libertatea în gândire şi acţiune,  cultivă încrederea în 
forţele proprii,  dezvoltă curajul,  perseverenţa,  dârzenia,  combativitatea,  corectitudinea,  spiritul 
de cooperare şi de viaţă în colectiv,  comportarea civilizată.  De asemenea,  executarea unor acţiuni 
la comandă,  după reguli precise,  excluderea din joc a celor care încalcă regulile creează momente 
de tensiune,  de emoţii,  iar dorinţa de a câştiga întrecerea mobilizează pe copii la o activitate 
intensă,  rapidă şi plăcută.  
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77.  CREATIVITATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV 
 

Prof. Ştefan Adelina – Ramona,  
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban’’, Iaşi   

 
Creativitatea ca formaţiune complexă de personalitate 
 
Termenul de creativitate a fost larg asimilat în limbile de circulaţie internaţională abia în a 

doua jumătate a secolului al XX-lea, deşi el mai fusese utilizat sporadic şi în trecut. Se face 
presupunerea că procesul creativ poate fi explicat printr-o listă a trăsăturilor de personalitate care 
corelează mai frecvent şi mai bine creativitatea. Psihologii au întreprins laborioase studii şi cercetări 
pentru prezicerea şi validarea acestor însuşiri. 

Creativitatea pedagogică  defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/cadrului 
didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale 
de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de 
învăţământ. 

Capacitatea de a gândi abstract, flexibilitatea gândirii, fluenţa ideaţională, o inteligenţă 
generală superioară, sensibilitatea la probleme, legată de un mai pronunţat spirit de observaţie şi de 
o mai bună receptivitate sau  deschidere la experienţă, curiozitatea, încrederea în sine, dispoziţia de 
a-şi asuma  scopuri îndepărtate si autoimpuse, perseverenţa în urmărirea lor, nevoia de a realiza 
ceva, independenţă în gândire sunt câteva dintre trăsăturile de personalitate mai des asociate cu 
capacitatea creativă. 

Creativitatea 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 nu 

179



 

se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa de a face numeroase încercări şi 
verificări. 

Imaginaţia, deci şi creativitatea, presupun trei însuşiri: 
Fluiditatea - posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un mare număr de imagini, idei, 

situaţii. 
Plasticitatea constă în uşurinţa de a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei 

probleme când un procedeu se dovedeşte inoperant. 
Originalitatea este expresia noutăţii, a inovaţiei. Ea se poate constata, când vrem să testăm 

posibilităţile cuiva, prin raritatea statistică  a unui răspuns, a unei idei. 
Fiecare dintre aceste trei însuşiri are însemnătatea ei, dar caracteristica principală rămâne 

originalitatea, ea garantând valoarea  rezultatului muncii creatoare. 
 
Rolul şi factorii creativităţii 
Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate progresele ştiinţei, 

tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur, există mai multe trepte de 
creativitate. C.W. Taylor descrie cinci planuri ale creativităţii. 

Creativitatea expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele copiilor mici. Nu se pune 
problema,la acest nivel, de originalitate. Este însă un mijloc excelent de a cultiva aptitudinile 
creatoare ce se vor manifesta mai târziu. 

Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncilor obişnuite. Un olar sau o 
ţesătoare de covoare produc obiecte a căror formă se realizează conform unei tradiţii, unei tehnici 
consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor. 

Planul inventiv este accesibil unei minorităţi foarte importante. E vorba de inventatori, acele 
persoane care reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte, unui aparat, unei teorii 
conservatoare. 

Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizaţi ca fiind talente. Ei realizează opere 
a căror originalitate este remarcată cel puţin la nivel naţional. 

Creativitatea emergentă este caracteristică geniului, omului care aduce schimbări radicale, 
revoluţionare într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii. 

În afară de aceste aspecte, dacă nu creativitatea, cel puţin imaginaţia este necesară fiecăruia 
dintre noi în condiţiile vieţii obişnuite. 

În ce priveşte factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. 
Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginaţia, ele creând 
predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor imagini noi. Totuşi, e nevoie de intervenţia 
mediului, a experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce numim talent. 

Al doilea factor care trebuie amintit este experienţa, cunoştinţele acumulate. Importanta nu 
este doar cantitatea, bogăţia experienţei ci şi varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu au fost 
sugerate de soluţii găsite în alte discipline. 

Alţi factori interni ai dezvoltării creativităţii sunt motivaţia şi voinţa. Creşterea dorinţei, a 
interesului pentru creaţie ca şi a forţei de a birui obstacole are evident un rol notabil în susţinerea 
activităţii creatoare. Societatea are o influenţă deosebit de importantă pentru înflorirea spiritului 
creativ. În primul rând intervin cerinţele sociale. 

 
Educarea creativităţii 
Problema educării deliberate a puterii de producţie creatoare a fost pusa încă de la începutul 

secolului trecut. Prin însăşi trăsătura ei definitorie – originalitatea - ca ceva nou şi imprevizibil, 
creativitatea pare a fi incompatibilă cu ideea de educare deliberată. 

Multă vreme creaţia a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse. 
Distingând însă mai multe etape calitative şi observând cum şi eforturile de gândire obişnuită 
implică ceva nou, cel puţin pentru persoana aflată în impas, astăzi nu se mai face o separare netă 
între omul creativ şi cel obişnuit. 
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Factorul intelectual este relativ mai uşor educabil, deşi persistenţa în timp a efectelor unui 
curs sau a unei metode nu este mare. Factorii de personalitate în sensul larg al noţiunii, care ţin de 
atitudini, motivaţii sau caracter, deprinderi de lucru se lasă mai greu influenţaţi în direcţia şi cu 
intensitatea dorită de noi, dar odată achiziţiile educative dobândite, persistenţa lor nu se mai 
măsoară în luni, ci în ani sau etape de vârstă. 

La educarea creativităţii sunt importante deopotrivă, metodele, relaţia profesor-elev, 
atitudinea adultului faţă de elev şi atmosfera pe care cadrul didactic o instaurează în clasă. 
Trebuie să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginației, 
creativităţii. Asemenea obstacole exterioare sau interne individului sunt numite de obicei blocaje. 
 

Factorii care blochează manifestările creative ale elevilor 
a) Blocaje culturale. 
Conformismul este unul dintre ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să gândească şi să se 

poarte la fel. Cei cu idei sau comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi chiar cu 
dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare pentru asemenea persoane. 

Apoi, există în general, o neîncredere în fantezie şi o preţuire exagerată a raţiunii logice, a 
raţionamentelor. 

b) Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procesul de gândire.  
Aşa e cazul rigidităţii algoritmilor anteriori. Se numeşte algoritm o succesiune determinată 

de operaţii permiţând rezolvarea unei anumite categorii de probleme. Noi suntem obişnuiţi să 
aplicăm într-o anumită situaţie un anume algoritm şi, deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica, 
în loc să încercăm altceva. 

De asemenea, se observă cazuri de fixitate funcţională: folosim subiectele şi uneltele 
potrivite funcţiei lor obişnuite şi nu ne vine în minte să folosim altceva. 
Tot în această categorie de blocaje găsim şi critica prematură, evidenţiată de Al Obsbron, unul din 
promotorii cultivării creativităţii. Atunci când ne gândim la soluţionarea unei probleme complexe, 
spune el, sunt momente când ne vine în minte tot fel de idei. Dacă, îndată ce apare o sugestie, ne 
apucăm să discutăm valoarea ei, acest act blochează venirea altor idei în conştiinţă. 

c) Blocaje emotive 
Factorii afectivi au o influenţă importantă: teama de a nu greşi, de a nu ne face de râs, poate 

împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un punct de vedere neobişnuit. De asemenea graba de 
a accepta prima idee este greşită, fiindcă rareori soluţia apare de la început. Unii se descurcă rapid, 
dat fiind că munca de creaţie, de inovaţie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. Şi tendinţa 
exagerată de a-i întrece pe alţii implică evitarea ideilor prea deosebite şi dăunează procesului 
creaţiei. 

 
Criterii de apreciere a creativităţii elevilor. 
Randamentul şcolar 
Notele şcolare, ca expresie a randamentului la învăţătură, nu pot reflecta întru totul nivelul 

creativităţii. Elementele care opun aceste două categorii sunt mai semnificative decât cele care le 
apropie. Există şi aspecte comune creativităţii şi performanţei şcolare: volumul de informaţii, 
fluiditatea gândirii, gândirea independentă, perseverenţa în urmărirea scopului. 
Majoritatea cercetătorilor, au ajuns la aceeaşi concluzie: la aceleaşi rezultate pe plan şcolar ajung 
atât elevii preponderent inteligenţi, cât şi cei preponderent creativi. Doar  calea e diferită: primii- 
printr-o muncă susţinută şi ordonată, ceilalţi prin spontaneitate şi salturi în utilizarea efortului. 

Realizările trecute ale elevului 
Acestea constituie un criteriu sigur pentru o primă selecţie a vârfurilor. O simplă enumerare a 
succeselor, ca răspuns la chestionarele date de diriginte, îl plasează pe elevul respectiv în rândul 
celor cu potenţial ridicat. Metoda nu mai este discriminantă când coborâm pe scara nivelurilor 
creativităţii sau la un potenţial creativ care nu a avut încă curajul să se manifeste. 
 

Metode de cultivare a creativităţii 
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Deşi pare paradoxal, creativitatea este educabilă. Pentru dezvoltarea creativităţii la elevi 
există două căi: 
a) modernizarea sistemică a învăţământului, în toate verigile şi amănuntele sale, în lumina unei 
pedagogii a creativităţii;  
b) introducerea unui curs aplicativ de creativitate ca o materie de sine stătătoare, repetabilă la 
anumite intervale de timp. Acesta va avea un triplu caracter: interdisciplinar (ca metodologie, 
material faptic si aplicaţii), supradisciplinar (ca realizare şi finalitate) şi paradisciplinar (ca plasare 
în programa şcolară, alături de celelalte discipline de studiu). 

Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 
parte să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor. 

Metodele de cultivare a creativităţii sunt tradiţionale (modernizate si completate în funcţie 
de obiectivele propuse) şi speciale. 

În prima categorie intră regândirea şi inovaţiile aduse în metodologia evaluării 
randamentului şcolar al elevului, metodele active deja cunoscute şi frecvent utilizate de cadrele 
didactice, învăţarea prin descoperire dirijată. Între tehnicile de stimulare a capacităţilor creatoare 
amintim brainstormingul (considerat un procedeu, dar mai ales ridicat la rangul de principiu), 
sinectica (însemnând în esenţă valorizarea analogiilor), testele de potenţial creativ utilizate ca 
exerciţii, o serie de alte tehnici speciale de descătuşare a originalităţii. 

 
Dezvoltarea creativităţii în învăţământ 
Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare şi ea ca 

un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în 
ce priveşte metodele de educare si instruire. 

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi emotive, 
puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, democratice, între elevi şi profesori. Apoi, 
modul de predare trebuie să solicite participarea, iniţiativa prin folosirea metodelor. În fine, fantezia 
trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştinţelor, de raţionamentul riguros şi 
de spiritul critic. 

Produsul creator de tip pedagogic angajează cel puţin nivelul inventivităţii, situat între 
creativitatea semnificativă doar în sens individual şi cea relevantă (şi) în plan social. La acest nivel 
„nu ajung decât puţini indivizi” şi anume „cei mai flexibili şi mai receptivi la prelucrări simbolice 
pe spaţii largi” (Landau, Erika). 

Învăţământul determina creşterea numărului acestora tocmai datorită exerciţiului de 
creativitate angajat permanent la nivelul lecţiei, orei de dirigenţie etc., care solicită educatorului 
adaptarea continuă la situaţii noi, imprevizibile, în regim de viteză rapid. 
Produsul creator reflectă complexitatea relaţiilor subiect-obiect. Corelaţii angajate la nivelul acţiunii 
educaţionale/didactice prin multiplicarea corespondenţelor pedagogice necesare între obiectivele 
pedagogice – conţinuturile pedagogice-strategiile de predare-învăţare-evaluare, direcţionate special 
pentru realizarea unui învăţământ prioritar formativ. 

Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul proiectării didactice/educaţiei care 
presupune valorificarea etapelor de pregătire-incubaţie-iluminare-verificarea modului de ralizare a 
lecţiei, în sens prioritar formativ. 

Aceasta tendinţă susţine în timp (auto)perfecţionarea permanentă a creativităţii 
didactice/educative cu efecte optimizante nu numai în plan psihologic, ci şi în plan social (cultural, 
politic, economic). 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Stoica Ana, Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1983 
• Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006 
• Voiculescu Florea, Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Buucreşti, 
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78.  PROMOVAREA METODELOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN 
CADRUL LECŢIILOR DE COMUNICARE ÎN  LIMBA 

ROMÂNĂ 
 

                                                                                ÎNV. CREŢU DOINA 
                                                                         Şcoala Gimnazială Nr 1, sat Văleni  

                                                                          Comuna Văleni, jud. Vaslui 
 

În contextul actual al reformării sistemelor de învăţământ pe plan mondial, noile structuri 
instituţionale, diversitatea curricumului şi a modelelor formării iniţiale şi continue a personalului didactic se 
corelează cu demersurile teoretice de reconsiderare a rolului educatorului, de conturare a unei noi identităţi 
profesionale.      

Noile reconsiderări metodologice şi praxiologice ale învăţământului impun redefinirea conceptului 
de predare;acesta dobândeşte semnificaţie numai prin abordarea sistemică a procesului de învăţământ, fiind o 
componentă aflată în interacţiune cu învăţarea şi evaluarea. 

 
Modelul interactiv  accentuează corelaţia şi interacţiunea reciprocă predare-învăţare-evaluare. 

Conform modelului interactiv, menirea procesului de învăţământ este aceea de a angaja elevul în trăirea unor 
experienţe de învăţare noi. 
• Prin urmare, metodele interactive se bazează pe cooperarea dintre elevi în timpul lecţiei. Ei trebuie să 
relaţioneze unii cu alţii. Nu se poate vorbi de o abordare strictă a metodelor interactive la lecţii pentru că cel 
mai adesea ele fuzionează cu cele active. De subliniat este faptul că ele prezintă o serie de avantaje: 
• Echilibrarea efortului elevului şi învăţătorului; 
• Achiziţionarea cunoştinţelor prin eforturi proprii; 
• Formarea unor trăsături moral-cetăţeneşti (prietenia, solidaritatea, întrajutorarea). 
          După cum reiese din cele menţionate, metodele interactive impun lucrul în grup, munca în 
colaborare, elevii fiind organizaţi pe echipe. 
          Există o varietate de metode interactive :  “Comentariul unor informaţii”,   “Studiul de caz”,   “Jocul 
de rol”,  “Reţeaua discuţiilor”,  “Cvintetul”, “Scaunul intervievatului”, “Mozaicul”, “Ciorchinele”. 

 
Mozaicul   este o metodă de învăţare interactivă care se bazează pe distribuirea sarcinilor de învăţare 

unor grupuri de elevi, astfel ca, în urma colaborării, fiecare elev să aibă întreaga schemă de învăţare. 
Structurată pe paşi, metoda cuprinde: 
• Pasul I-formarea grupurilor şi distribuirea materialului de lucru;  
• Pasul II- grupurile de experţi studiază materialul şi îşi pregătesc prezentările  
• împreună;  
• Pasul III- elevii experţi se introduc în grupurile lor pentru a prezenta      
• materialul; 
• Pasul IV - răspunderea individuală şi de grup. 
             Grupele constituite sunt eterogene sub aspectul nivelului de pregătire. 

Comunicarea sarcinilor se face prin distribuirea unor fişe de lucru pentru lecţia „Genul 
substantivelor”. 

 
 Grupa I 
1. Recunoaşteţi substantivele din textul următor. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul şi numărul: “Când 
eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu balonul, alta despre avalanşe şi 
o cutie cu creioane colorate” 
2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat. 
 

Grupa II 
1. Număraţi substantivul şcolar la numărul singular şi la plural. 
2. Daţi şase exemple de substantive care se numără „un” la singular şi „doi” la plural. 
 
   Grupa III 
1. Număraţi substantivul bunica la singular şi la plural. 
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2. Daţi şase exemple de substantive care se numără “o” la singular şi „două” la plural. 
 
Grupa IV 

1. Număraţi substantivul balon la singular şi la plural. 
2. Daţi şase exemple de substantive care se numără “un” la singular şi „două” la plural. 
      Fiecare grupă îşi rezolvă sarcinile, pe baza conversaţiei se generalizează şi activitatea se încheie cu 
muncă independentă: 
 a. Determinaţi genul substantivelor dulap, carte, iepuraş. 
 b. Scrieţi câte trei substantive la numărul singular la toate cele trei genuri, treceţi-le la plural. 
      Munca în echipă presupune existenţa unor sarcini comune care să fie rezolvate în colaborare. De 
exemplu, pentru obiectivul să identifice secvenţele descriptive dintr-un text narativ se poate proceda astfel: 
- clasa se împarte în grupe; 
- fiecare grupă primeşte ca sarcină citirea în gând a unui text narativ; 
- elevii rezolvă sarcinile: identificaţi dialogul, identificaţi cuvintele autorului, distribuiţi-vă rolurile şi citiţi, 
în şoaptă, textul. 
     Activitatea se poate încheia cu o dramatizare a unui fragment. Asemenea procedee se pot folosi la 
textele: “Domnu Trandafir”de M. Sadoveanu, “Sârguinţa lui Iancu” de V. Stoenescu, “Bunicul” de Barbu  
Ştefănescu  Delavrancea . 
     Lectura  “Bunicul” de Barbu  Ştefănescu  Delavrancea poate fi dramatizată cu succes, mai mult 
chiar, folosindu-se costumaţie adecvată, poate constitui o scenetă plăcută la serbările şcolare. 
      Scaunul intervievatului  este un procedeu de lucru  ce se pretează foarte bine la lecţiile de limba 
română. Se poate folosi după explicarea textului sau în cadrul reactualizării, înlocuind tradiţionala 
conversaţie învăţător-elev. 
      Se desemnează un elev care va veni la „interviu”, iar restul elevilor sunt micii „reporteri” care 
adresează întrebări. De menţionat că elevul desemnat îşi alege personajul preferat. Am folosit asemenea 
procedeu la lecţia  “În Vrancea” după Alexandru Vlahuţă. Elevul desemnat a preferat  ca personaj pe 
domnitorul Ştefan cel Mare. „Reporterii” au adresat întrebări cu referire la conţinutul lecţiei. 
      O altă metodă atractivă şi plăcută elevilor este cvintetul. Termenul semnifică o poezie cu cinci 
versuri. Se porneşte de la un cuvânt-cheie stabilit, de obicei, de învăţător, se scriu pe al doilea rând  două 
adjective potrivite, pe al treilea rând trei verbe la gerunziu iar pe al patrulea rând cuvinte care exprimă 
sentimente faţă de subiectul în temă; poezia se încheie cu un cuvânt-sinteză. 
     La textele ce descriu anotimpurile se pot realiza următoarele cvintete: 
           Despre primăvară:                                 Natura 
                                                              Îmbelşugată, bogată, 
                                                        Renăscând, râzând, aducând, 
                                                    Bucurie, veselie, speranţă, alinare, 
                                                                      Primăvara. 
 
           Despre vară:                                            Soare 
                                                                 Călduros, luminos, 
                                                           Arzând, luminând, râzând, 
                                                   Bucurie, dragoste, veselie, armonie, 
                                                                           Vara.                                 
            Această metodă se poate folosi la începutul lecţiei pentru activizarea vocabularului elevilor, pentru 
pregătirea predării unui conţinut descriptiv. 
            Stimularea creativităţii în condiţiile activităţii unui grup se poate realiza folosind metoda 
ciorchinelui. Prin această tehnică se stimulează şi evidenţierea legăturilor  dintre idei. Paşii de urmat în 
realizarea unui ciorchine sunt: 

 scrieţi un cuvânt-nucleu; 
 scrieţi cuvinte care au legătură cu tema propusă; 
 legaţi cuvintele scrise de cuvântul nucleu prin trasarea unor linii care evidenţiază conexiunile 
dintre idei. 

            Pentru descrierea personajului din lecţia “Domnu Trandafir” de M. Sadoveanu s-a realizat următorul 
ciorchine:  
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Domnu' 
Trandafir 

Îndrăgea 
profesia 

de dascăl 
Avea 
multe 
calităţi 

 Avea un 
suflet 
mare 

 Iubea 
copiii 

 Ataşat de 
oameni şi 

locuri 

 Era drept 
şi cinstit 

Era 
apropiat 
de copii 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
      Metodele şi procedeele amintite necesită o cunoaştere temeinică şi o pregătire minuţioasă din partea 
învăţătorului. Folosirea acestor strategii didactice plasează elevul   în centrul procesului educaţional prin 
solicitarea tuturor tipurilor de   raţionamente, îndeosebi inductive, ipotetic, analogic. 
      Valoarea lecţiilor desfăşurate în acest mod contribuie la însuşirea de către elevi  a unor concepte, 
principii şi legi fundamentale pe care se pot clădi cunoştinţele ulterioare. 
      Albert Einstein spunea: “Dacă cineva stăpâneşte bazele domeniului studiat şi dacă a învăţat să 
gândească şi să lucreze independent, el îşi va găsi cu siguranţă drumul şi, în plus, va fi bine pregătit pentru a 
se adapta progresului şi schimbărilor” . 
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79.  IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

                                                                                                              Înv. Benghea Maria Janeta 
                                                                                                 Școala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni 

 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

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. 
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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. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 
dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 
situaţiile vieţii de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, 
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la 
viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situației, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuție în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implicăîn mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 
 Experienţa a peste 23 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea 
căserbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât si pentru părinţii lor. Am 
explicat, în momente oportune, cu tact şi cu răbdare, motivul si sensul serbării, am antrenat părinţii 
în pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare 
primind rolul potrivit preferinţelor si talentului său. 
 În timpul fiecărui ciclu de patru ani ai şcolii primare, cu fiecare generaţie, am căutat să 
descopăr şi să cultiv talentele copiilor. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl 
cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea 
evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformăîn plăcere şi satisfacţie 
publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 
 Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de desfătare sufletească. Consider că fiecare 
copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a 
colectivului, să fie conștient că şi de participarea lui depinde reuşita unei serbări şcolare. Am trăit 
alături de ei bucuria succesului, am remarcat, că acel contact cu publicul trezeşte în sufletul copiilor 
dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei. 
 Serbările şcolare le-am efectuat cu prilejul diverselor evenimente din viaţa lor de şcolari şi 
anume: “Serbarea abecedarului” –realizată la sfârşitul clasei I, Serbarea de Crăciun sau de 8 Martie, 
aniversarea Zilei şcolii etc.  
 O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi 
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursiile 
reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută săînţeleagă nu numai 
din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. 
 În realizarea unei excursii şcolare de mică sau mare anvergură, ne-am documentat, ne-am 
pregătit un minuţios  plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare interdisciplinară şi 
după o atentă prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de 
comportare civilizată, a regulamentului şcolar în ansamblu. 
 Iată căteva excursii pe care le-am realizat cu elevii: vizitarea Parcului Zoo din Bârlad, a 
muzeului Vasile Pârvan, Planetariul , vizitarea unor mănăstiri din judeţ etc. 
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-
ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 
tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o 
completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive 
organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Concursurile le-am realizat la nivelul clasei sau la nivelul şcolii. În cadrul concursurilor s-a 
dezvoltat spiritual conpetitiv şi creativitatea elevilor.Astfel fiecare participant dorea să realizeze 
lucrări superioare. Participarea la concursurile realizate de diverse şcoli şi instituţii din ţară şi chiar 
internaţionale a dus la câştigarea unor diplome cu care elevii se puteau mândri. Fiecare elev deţine o 
mapă în care îşi colecţionează diplomele personale câştigate. Am participat şi la concursul realizat 
de site-ul www.lookandlearn.com prin care desenele elevilor au fost postate pe internet. 

Ziua copilului-1 iunie am serbat-o mereu cu elevii prin activităţi extraşcolare iar 
concursurile au avut o pondere mare. Astfel am organizat diverse concursuri care au dat poisibilitate 
elevilor să primească fiecare câte o diplomă pentru domeniul în care acesta deţine aptitudini. 

Spectacolele  constituie o altă 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.  

La Teatrul de copii din Iași  am asistat la spectacole realizate foarte bine de echipa de actori.  
Elevii au putut vedea spectacole prin care sunt puse în scenă diverse poveşti cunoscute de elevi. 
Astfel au putut vedea şi diferenţele dintre poveste şi spectacol, diferenţe care rezultă din 
creativitatea actorului. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 

Avem un judeţ încărcat de istorie şi cultură. Este păcat să nu valorificăm această zestre de 
care dispunem. Toate informaţiile primite de către elevi duc la îmbogăţirea lor spirituală. 

Vizitele la muzee au dat posibilitate elevilor să-şi îmbogăţească nivelul cunoştinţelor 
dobândite în procesul instructiv-educativ.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când 
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii 
despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: 
familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Proiect eco “Şi eu iubesc Pământul!”. În cadrul acestui proiect am urmărit următoarele 
obiective: 

 Manifestarea unei conduite adecvate în relaţia cu mediul înconjurător; 
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 Familiarizarea cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător; 
 Însuşirea unor norme de comportament eco-civic; 
 Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme; 
 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii; 
 Desfăşurarea de activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să contribuie 

la menţinerea sanatatii mediului în care trăiesc. 
Activităţile desfăşurate: Natura râde-natura plânge, Spune NU Poluării!, Curtea şcolii un 

mic paradis, Natura sărbătoreşte copii  
Rezultate aşteptate au fost :    
 Expoziţii periodice cu lucrările elevilor pe teme ecologice (panoul “Natura râde-natura 

plânge”) 
 Colţul viu al claselor primare, amenajat pe holul şcolii 
 Rondul cu flori al fiecărei clase participante în curtea şcolii 
 Carnavalul costumelor eco  
Modalităţi de diseminare au fost :  
 realizarea unor afişe, panouri cu caracter informativ în incinta şcolii 
 publicarea unor articole în revista şcolii 
Toate acţiunile desfăşurate şi-au atins obiectivele urmărite iar rezultatele s-au finalizat 

printr-o paradă a costumelor eco. 
Astfel elevii şcolii noastre au participat la marşul desfăşurat de Ziua Pământului-22 aprilie 

în cadrul proiectului “S.O.S. - Planeta albastră” precum şi la concursul de postere şi prezentări în 
power point. Pentru lucrările realizate elevii au primit diplome. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, 
cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 crează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

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. 

Concluzii 
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. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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. 
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80.  METODE FOLOSITE ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ 
 

 prof. înv. primar Stîrcea Denisa, Ancuța Bianca 
Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Rm.Vâlcea 

 
Evaluarea    este o componentă importantă a procesului de învăţământ şi a oricărei situaţii de 

învăţare,alături de determinarea obiectivelor, de organizare a conţinuturilor, de alegerea unei 
strategii didactice menite să realizeze obiectivele propuse,permiţând adoptarea unor decizii în 
vederea “reglării, ameliorări, perfecţionării continue a activităţi”. Evaluarea corectă,obiectivă 
reprezintă un factor de reglare a activităţii şcolare. Rezultatele evaluării prezintă importanţă pentru 
toţi factorii implicaţi în procesul de formare a noilor generaţii: profesori, elevi, părinţi şi chiar 
societate. Pentru profesori,evaluarea furnizează informaţii cu privire la modul cum să dozeze 
materialul care urmează a fi predat, ce anume trebuie reluat în paşi mici, care sunt greşelile tipice şi 
sursele de eroare, etc. Pentru elevi,reprezintă un indiciu de reglarea efortului de învăţare; prin 
evaluare elevul ia act de cerinţele societăţii faţă de pregătirea sa şi îşi conturează aspiraţii proprii. 
Pentru părinţi este o bază de predicţie sau garanţie a reuşite în viitor ,un indiciu pentru acordarea de 
sprijin. Presiunea familiei împinge uneori la supra motivare,în timp ce teama de eşec a copilului îl 
face să aspire la mai ”puţin”. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili 
nivelul de pregătire al elevilor,potenţialul cu care urmează a se integra în activitatea următoare. Prin 
evaluarea iniţială se identifică volumul de cunoştinţe de care dispun elevii, gradul de stăpânire şi 
aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării competenţelor şi abilităţilor care reprezintă premise 
fundamentale pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru noul program de instruire, pentru reuşita  
viitoare activităţi didactice. 

Evaluare iniţială se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sa practice. Îndeplineşte 
funcţia de diagnosticare (evidenţiază dacă elevii stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare 
parcurgerii noului program). Ea se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ, la începutul 
unui an şcolar,dar şi în condiţiile în acre educatorul preia spre instruire un colectiv căruia nu-i 
cunoaşte potenţialul.  Strategiile de evaluare informative sunt axate pe evaluarea cunoştinţelor 
acumulate, a achiziţiilor din domeniul cognitiv, a priceperilor şi deprinderilor. Folosirea echilibrată 
a strategiilor menţionate impune diversitatea metodelor şi instrumentelor de evaluare. Acestea se 
împart în: 
 metode tradiţionale; 
 metode  alternative. 

 
METODE TRADIŢIONALE:  
a) Probe orale – caracteristici: 
 sunt cele mai des folosite în clasă; 
 au fidelitate şi validitate scăzută; 
 rezultatele pot fi influenţate de factori externi; 
 oferă posibilitatea modulării întrebărilor în funcţie de răspunsurile elevului; 
b) Probe scrise – caracteristici (cerinţe): 
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 stabilirea scopului probei şi definirea descriptorilor de performanţă; 
 alegerea tipului de item corespunzător fiecărui obiectiv; 
 elaborarea adecvată a schemei de notare; 
 comunicarea şi discutarea rezultatelor cu elevii şi cu părinţii acestora; 

c) Probe practice – caracteristici:  
 oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilor de a aplica cunoştintele în practică, precum şi 

a gradului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor formate; 
 forme de realizare: experienţe de laborator, lucrări în atelier, disecţii, desene, schiţe, grafice. 

 
METODE ALTERNATIVE: 

Observarea sistematică a comportamentului elevului  se realizează prin: 
 fişă de observaţii curente; 
 fişă de evaluare (calitativă);  
 scară de clasificare; 
 listă de control / verificare; 

Investigaţia: 
 reprezintă o posibilitate pentru elev de a aplica în mod creator cunoştintele şi de a expora 

situaţii noi de învăţare; 
 este limitată la o ora de curs. Solicită elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 

care îşi poate demonstra, practic, un întreg complex de cunoştinte şi capacităţi; 
 urmăreşte formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii elevilor 

implicaşi în rezolvarea sarcinii; 
Proiectul: este o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, 
ajutând la identificarea unor calitaţi individuale, fiind şi puternic motivantă pentru elevi, deşi 
implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitate individuală în afara clasei. 
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81.  ROLUL PROFESORULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ    
 

                                                                       Prof. înv. primar Pop Simona Maria 
                           Școala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc'' Baia Mare, Maramureș 

 
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.  
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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. 

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 a avut şi va avea în 
continuare un rol esenţial în formarea elevului, în desăvârşirea personalităţii acestuia.  
 Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul formativ al educației. Cadrul didactic 
nu mai este transmiţător, ci facilitator, folosind dialogul şi cooperarea în relaţia cu elevii. «Școala 
cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.» (Nicolae Iorga) Dacă altădată metoda 
predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, care oferea posibilitatea profesorului să-şi 
etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode moderne,interactive, care să 
transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări 
proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale, experienţe şi trăiri din care poate învăţa 
lucruri noi şi utile pentru viitor. 
 În paradigma tradiţionalistă, educatorul era cel care transmitea informaţii, mereu aceleaşi, 
având o poziţie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce 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. 
 Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente 
care pot fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. 

Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să 
participe în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi 
elevul, obiect şi subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul 
responsabilităţii şi al culturii civice.  
  Pedagogia modernă modifică, astfel, rolul jucat de polii educaţionali, mutând accentul pe 
elev. Abandonarea limbii de lemn, folosirea unui discurs nou, mobilizarea elevilor în procesul 
educativ sunt numai câteva dintre caracteristicile acestei pedagogii. Întrebarea dominantă a 
învăţământului modern este ce rol alege şcoala să joace în societatea actuală şi cât de pregătită este 
ea să facă faţă schimbărilor provocate de globalizare. Idealul educaţional este legat de valorile 
culturale ce trebuie asimilate, de tipul de personalitate impus de societate, dar şi de nevoile elevului.  
Așadar, 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. 
 Experienţa tradiţiei şi capacitatea de inovare şi de creativitate sunt noile repere ale şcolii, 
care propune educaţii noi, în acord cu societatea globală: educaţia pentru pace, educaţia ecologică 
ori educaţia pentru o societate multiculturală. De asemenea, metoda predominantă de desfăşurare a 
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instrucţiei este metoda euristică, deoarece 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. «Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi 
,lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu». 
 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, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească. 
 Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă 
de calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își 
asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. În 
școală, profesorul este conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute în documentele școlare.  
 Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau 
cultural-educativă. Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de 
a fi un educator și în afara ei, urmărind, bineînțeles, obiective specifice și apelând la mijloace și 
forme adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și în afara cadrului 
profesional pe care îl oferă școala poate fi considerat un educator al poporului său. 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 general al patriei 
noastre. 
 Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al 
elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de organizare şi integrare a 
datelor culese, a cunoştinţelor reactualizate în vederea aplicării lor la soluţionarea problemelor date, 
lăsându-le: libertatea de examinare a faptului real ori de analiză critică a conţinutului unui text; 
independenţă în activitate; operativitate şi rapiditate în reacţii (cognitive, afective, motrice); deplină 
responsabilitate pentru ceea ce întreprind. 
 Profesorul este cel care, ţinând seama de logica învăţării, orientează ceea ce elevii au de 
făcut, devine ghid al demersului lor euristic, canalizându-i în direcţia obţinerii rezultatelor aşteptate, 
în loc de a le impune într-o manieră directă, dinainte stabilită cu mai multă sau mai puţină 
rigurozitate. 
În literatura de specialitate se apreciază că profesiunea didactică nu se poate restrânge doar la cea de 
simplă sursă de cunoştinţe. Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică rămâne însă una 
dintre coordonatele de bază ale misiunii sale.  
 Asumându-şi o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conştientizeze că exercitarea lor 
depinde de personalitatea pe care şi-o modelează. În acest sens, un rol deosebit în exercitarea 
acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalităţii: cultura profesională, calităţile 
atitudinale şi cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite cunoştinţe să fie transmise de la o 
persoană la alta şi acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv format din 
încredere şi dispoziţie receptivă dintr-o parte şi din alta. 

Educaţia se sprijină pe patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să 
trăieşti împreună cu alţii şi a învăţa să fii. În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile 
globalizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, educatorii din învăţământ 
urmează să îndeplinească roluri noi. Aşa, de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului 
curriculum naţional, li se cere educatorilor din învăţământ să creeze activităţi (situaţii) de învăţare 
adecvate obiectivelor proiectate, ţinând seama, desigur, de natura subiectului lecţiei şi de 
particularităţile clasei sau ale grupei de elevi. Ideea nu este nouă în pedagogie, însă rolul 
profesorului este mai recent, el fiind astăzi formulat explicit şi specificat în documentele de 
proiectare didactică. Evident, cu cât situaţiile de învăţare vor fi mai bine alese sau imaginate de 
profesor, cu atât mai interesantă şi mai eficace în planul învăţării va fi activitatea de instruire. 
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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. 

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.  

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 deosebite, 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, dacă ştie să 
respecte elevul,  iar colectivul în care se află contează enorm. 
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82.  INIŢIATIVA DIDACTICĂ- PROVOCARE PENTRU CADRUL 
DIDACTIC 
 

                                                                  Pip.  Stăncilă Amelia Elena 
                                                                  Școala Gimnazială nr.1 Cetățeni (Șc. Prim. nr 2 Valea     

                                                   Cetățuii), Cetățeni, jud.Argeș 
 

          Unul dintre factorii determinanți care participă 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 puternică 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 nemaiavând 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. 
          Analfabetismul este în creștere, 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 de 
aceea nu pot să interpreteze texte la prima vedere. Misiunea dascălului este una dificilă deoarece 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 echipă 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 calculatorului 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 propriile valori, atitudini și /sau 
comportamentale în ceea ce privește actul și stilul de învățare. 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 stilurilor 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, respectarea programului și a termenelor stabilite, oferirea 
feedbackului, manifestarea încrederii în elevi și aşteptări înalte din partea acestora, dezvoltarea unui 
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mediu pozitiv de învățare, de cooperare, încurajarea exprimării elevilor, folosirea noilor 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 desfășurate în clasă, 
de a controla elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a 
obiectivelor ,precum și nivelul de performanţă al elevilor și de a evalua măsura în care scopurile și 
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, 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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83.  1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 

                                                     
Prof. înv. primar Livinț Adriana 

                                                        Liceul ,,Ștefan cel Mare’’ Codăești 
 

Astăzi, 1 Decembrie 2018, se împlinesc 100 de ani de la proclamarea Unirii Transilvaniei cu 
România, realizându-se statul naţional român unitar. Acest eveniment de o importanţă deosebită 
pentru naţiunea română a fost organizat de către Consiliul Naţional Român Central. 

Alba Iulia fusese aleasă de către Consiliul Naţional Român Central, pentru a adăposti între 
zidurile ei pe reprezentanţii poporului românesc din Transilvania, în cea mai mare zi din istoria 
acestui popor, pentru două pricini. La 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul, biruitor la Șelimbăr, îşi 
făcuse intrarea  în Alba Iulia. Ea a fost capitala strălucitului domn în timpul scurt cât el reuşise să 
săvârşească cea dintâi unire a Ţărilor Române. La 1784, pe acelaşi platou al Cetăţii, Horia şi Cloşca, 
sufereau supliciul frângerii pe roată, pentru că avuseseră curajul să ceară o viaţă mai bună pentru 
neamul lor. 

Pregătirea politică a Adunării a întâmpinat dificultăţi. Şedinţele preparatoare din cele două 
zile, care au precedat Adunarea, au fost foarte însufleţite. Discutându-se textul Rezoluţiei Unirii, 
redactat de Vasile Goldiş, unii susţineau ca Unirea să se facă pe baza proclamării autonomiei 
Ardealului. Tineretul, la care se adăugaseră şi delegaţii sosiţi din Bucovina şi Basarabia, susţineau 
unirea fără condiţii. Socialiştii, lucrând sub influenţa Budapestei, cereau republica şi-şi exprimau 
temerea de stările politice din vechiul Regat al României. În cele din urmă s-a stabilit o înţelegere, 
renunţându-se la toate părţile la punctele de vedere prea intransigente şi adoptându-se formula unei 
autonomii provizorii. Iuliu Maniu a explicat că e necesară o epocă de tranziţie, deoarece “nu se 
poate ca într-o singură zi, sau într-o singură oră, sau într-un moment dat, să punem la o parte o 
stare de lucruri veche şi să înfăptuim una nouă”. Deci, nu e vorba de a pune condiţii la Unire, ci a 
constata necesitatea unei epoci de tranziţie. 
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Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă sărbătorească, în prezenţa a peste 
100000 de oameni, sosiţi din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Au venit 1228 de delegaţi 
oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 comitate româneşti, apoi 
episcopii, delegaţii consilierilor, ai societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi institutelor 
pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare . 
Delegaţia Sighişoarei a fost condusă de către dr. Toma Cornea, delegaţia era compusă din dr. Ioan 
Ioanovici, Vasile Udrea, protopopul Demetriu Moldovan şi pr. Onoriu Sasu din Daneş. Dr. Toma 
Cornea a devenit membru al Mareului Sfat Naţional Român Toate păturile sociale, toate interesele 
şi toate ramurile de activitate românească erau reprezentate. 

În acest timp, , delegaţii ţin adunarea. Pe podium, între steagurile tuturor naţiunilor aliate, 
iau loc fruntaşii vieţii politice şi intelectuale a românilor şi delegaţii Bucovinei şi Basarabiei, care 
au ţinut să aducă salutul ţărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a statului român. 

Bătrânul Gheorghe Pop de Băseşti, la vârsta de 83 de ani, a avut fericirea să prezideze 
Adunarea de la Alba Iulia, rostind la sfârşitul ei cuvintele biblice ale dreptului Simion: „Acum 
slobozeşte, Stăpâne,  pe robul tău în pace, căci văzură ochii mei mântuirea neamului românesc!" 

Într-o atmosferă înălţătoare, în mijlocul aprobărilor unanime şi a unui entuziasm fără 
margini, Ştefan Cicio Pop arată împrejurările care au adus ziua de astăzi, Vasile Goldiş expune 
trecutul plin de suferinţe şi de glorie al naţiunii române de pretutindeni şi necesitatea Unirii, Iuliu 
Maniu explică împrejurările în care se înfăptuieşte Unirea, iar socialistul Jumanca aduce adeziunea 
la Unire a muncitorimii române, care se simte una cu întreg neamul românesc. 

Rezoluţia Unirii e citită de Vasile Goldiş: “Adunarea naţională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia 
în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor 
teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al 
naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.” 

Restul rezoluţiei cuprinde programul de aplicaţie: autonomia provizorie a teritoriilor până la 
întrunirea Constituantei, deplină libertate naţională pentru popoarele conlocuitoare, deplina libertate 
confesională, înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii publice, reforma 
agrară radicală, legislaţie de ocrotire a muncitorimii industriale. Adunarea naţională doreşte ca 
Congresul de pace să asigure dreptatea şi libertatea atât pentru naţiunile mari cât şi pentru cele mici 
şi să elimine războiul ca mijloc pentru reglementarea raporturilor internaţionale. Ea salută pe fraţii 
lor din Bucovina, pe naţiunile eliberate cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă şi ruteană, 
se închină cu smerenie înaintea acelor bravi români care şi-au vărsat sângele în acest război pentru 
libertatea şi unitatea naţiunii române, şi în sfârşit exprimă mulţumirea şi admiraţia sa tuturor 
puterilor aliate. 

La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluţiei, Unirea 
Transilvaniei cu România era săvârşită! 

Adunarea a ales, pe 2 decembrie, organismele care conduceau Transilvania până la 
integrarea ei în statul român, Consiliul Dirigent,cu rol executiv, având în frunte pe Iuliu Maniu, şi 
Marele Sfat Naţional, cu rol legislativ, condus de Gheorghe Pop de Băseşti, ambele cu sediul la 
Sibiu. A fost aleasă delegaţia românilor transilvăneni care pe 11 decembrie a prezentat Actul Unirii 
regelui Ferdinand I la Bucureşti. Delegaţia a fost compusă din episcopul ortodox Miron Cristea, 
episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Vasile Goldiş şi Alexandru Vaida-Voevod. Actul Unirii a fost 
sancţionat de rege în aceeaşi zi. 

"...Marea Unire din 1918 a fost şi rãmâne pagina  sublimã a istoriei româneşti. Mãreţia ei 
stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui 
guvern, a niciunui partid; este fapta istoricã a întregii naţiuni române, realizatã într-un elan 
ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii 
politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.”  

LA MULŢI ANI ROMÂNIA ! 
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84.  AUTOEVALUAREA. MODALITĂŢI DE AUTOEVALUARE LA 

ELEVI 
                                                                                          

Prof.  înv. primar Teodoru Alina 
                                                                             Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

             
  Cuvinte cheie: feedback, deprinderi autoevaluative, autoaprecierea rezultatelor şcolare, 
autonotarea controlată. 
 Autoevaluarea, ca proces de comunicare a elevului cu sine are largi valenţe formative, 
întrucât feedbackul oferit de evaluare nu mai este unidirecţional, orientat spre cadrul didactic, ci 
generează schimbări interne, personale, puternice la nivelul individului supus educaţiei, elevul. 
Astfel, intervenţia reglatoare a cadrului didactic îşi diminuează din importanţă, aducându-se în prim 
plan nevoia găsirii căilor optime pentru formarea deprinderilor autoevaluative ale elevilor. 
Efectele benefice ale autoevaluării sunt resimţite pe mai multe planuri. Pe de o parte, cadrul didactic 
primeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, pe de altă parte elevul înţelege nevoia 
efortului pentru atingerea obiectivelor stabilite, îşi cultivă motivaţia faţă de învăţătură şi capătă o 
atitudine responsabilă de adevărat subiect al acţiunii pedagogice, de participant activ la propria sa 
formare. 
             Extrem de important în formarea abilităţilor şi deprinderilor autoevoluative ale şcolarilor o 
constituie interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează cadrul didactic. Pentru a 
ajunge la aceasta se impune respectarea unor condiţii şi accentuarea unor activităţi precum: 

o prezentarea la început a obiectivelor curriculare de atins şi, eventual, a itemilor luaţi în 
calcul la evaluare; 

o încurajarea elevilor pentru a discuta despre modul de rezolvare a sarcinii de lucru şi despre 
efectele formative asupra lor; 

o stimularea evaluării, autoevaluării şi interaprecierii în cadrul grupului. 
             Cultivarea capacităţii autoevaluative la elevi devine necesară şi din considerente care 
privesc organizarea activităţii şcolare. Se are în vedere numărul, relativ mare, de elevi, dintr-o clasă, 
a căror evaluare poate diminua sensibil, mai mult decât este de dorit, timpul necesar activităţii de 
instruire-învăţare, numărul redus de ore pe săptămână la unele discipline, încărcarea programelor 
care obligă la utilizarea timpului disponibil pentru verificări. Asemenea circumstanţe reduc sensibil 
posibilitatea ca educatorul să evalueze performanţele elevilor astfel încât să determine  cât mai 
exact evoluarea acestora în activitatea şcolară. 

Autoevaluarea, ca proces de autocunoaştere a propriei personalităţi, este o capacitate care 
„se formează”, nu este un „dar”. Ea nu este, deci, numai mijloc utilizat în activitatea didactică, în 
scopul ameliorării acesteia, ci, în acelaşi timp, este şi obiectiv al procesului de formare al elevilor. 
Cercetările întreprinse în acest sens au condus la concluzii încurajatoare privind formarea la elevi a 
capacităţii de autoevaluare. Totodată, este demonstrată posibilitatea educării capacităţii de 
autoaprecierie la elevi, pe baza însuşirii de către aceştia a criteriilor care legitimează judecăţile de 
valoare emise. Este relevant efectul pozitiv pe care exerciţiul autoevaluării îl produce asupra 
activităţii de învăţare a elevilor. 
            Acţiunile de autoapreciere a rezultatelor şcolare, de către elevi: 

o influenţează pozitiv motivaţia şi atitudinea acestora faţă de învăţare, le oferă satisfacţia 
muncii rodnice împlinite şi îi face încrezători în forţele proprii; 

o semnalează dificultăţile cu care se confruntă elevii, erorile pe care le comit; 
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o în acelaşi timp, permit îmbunătăţirea stilului educatorului în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemului de notare. 

            Dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare este favorizată / stimulată de promovarea 
strategiei evaluării formative(pe secvenţe relativ mici de activitate). Numărul mare al verificărilor 
pe care le implică strategia menţionată face nu numai oportună, ci chiar necesară recurgerea la 
autoaprecierea de către elevi a rezultatelor obţinute în învăţare. 
            Educarea capacităţii de autoapreciere are efecte pozitive şi în planul dezvoltării unor 
atitudini colegiale, de înţelegere şi întrajutorare între elevi. Aprecierea corectă a colegilor şi a 
propriilor rezultate favorizează dezvoltarea relaţiilor intercolegiale şi totodată formarea unei corecte 
imagini de sine din partea fiecărui component al grupului de clasă. 
            Recurgerea sistematică la autoaprecierea rezultatelor constituie un exerciţiu util şi eficace de 
dezvoltare la elevi a „capacităţii valorizatoare”- obiectiv formativ de certă însemnătate pentru 
devenirea acestora. 
           Pe lângă efectele pe care le produce, autoevaluarea are  şi evidente avantaje comparativ cu 
evaluarea efectuată de către alte personaje. În acest sens, informaţiile dobândite de institutor prin 
evaluarea rezultatelor obţinute de elevi în învăţare, la care se adaugă observaţiile efectuate asupra 
procesului de instruire, constituie punct de plecare în analiza acţiunii care a condus la rezultatele 
măsurate şi, prin urmare, temei pentru ameliorarea activităţii viitoare în toate componentele ei. 
            Capacitatea de autoevaluare a elevilor nu este, prin urmare, numai efectul indirect al 
aprecierilor operate de către educatori,”efect al modelului”, ci devine chiar un obiectiv al activităţii 
de formare a subiecţilor; prin autonotare, educabilii sunt conduşi la înţelegerea criteriilor de notare, 
la înţelegerea că nota atribuită semnifică o apreciere şi este o consecinţă firească, inevitabilă, care 
însoţeşte toate activităţile omului, îndeosebi pe cele întreprinse deliberat. 
            Autoevaluările, ca şi interevaluările, dobândesc o mai mare consistenţă atunci când în 
sprijinul realizării lor se stabileşte un punctaj(minim şi maxim) şi/sau o grilă de evaluare. 

Autoevaluarea are un impact pozitiv asupra învăţării, a performanţelor obţinute. 
            Aprecierea colegilor prin clasificare este mai exactă decât aprecierea prin notă, iar în cazul 
elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, clasificarea este mai uşoară şi mai exactă decât 
notarea. 
            Perceperea globală a pregătirii unui elev, a rangului acestuia în ierarhia componenţelor 
clasei este mai exactă decât aprecierile privind pregătirea la diverse discipline opţionale(notarea 
acestora). 
            Aprecierea globală este mai uşoară şi mai precisă decât aprecierea la diverse discipline. 
            Aprecierile elevilor asupra performanţei unui coleg sunt mai exacte când urmează după 
aprecierea educatorului, şi invers. 
            Aprecierile emise de elevi pe baza unor indicatori sunt mai exacte decât cele emise în 
absenţa indicatorilor. 
            Evaluările operate de elevii clasificaţi în primul sfert al clasei sunt mai exacte decât ale celor 
din ultimul sfert al clasificării, ceea ce conduce la concluzia :”să nu pui preţ şi să nu ceri unui prost 
să evalueze ceea ce el însuşi nu cunoaşte”. 
             În general, problematica autoevaluării se corelează cu cea a interevaluării. Nota comună o 
constituie antrenarea elevilor în realizarea actului evaluator privind propriile lor rezultate  
sau pe cele ale colegilor. Ambele vizează formarea capacităţii de valorizare a rezultatelor activităţii 
de învăţare. Ceea ce le distinge sunt”obstacole” pe care le au de depăşit în cazul”autoevaluării”, 
obstacolul este reprezentat de „imaginea de sine”, în timp ce cazul ”interevaluării este reprezentat, 
cel mai adesea, de relaţiile interindividuale dintre educabili”. (I.T. Radu „Evaluarea şi autoevaluarea 
în activitatea didactică”-studiu). 
           Modalităţi de autoevaluare la elevi.  
           O modalitate de evaluare cu largi valenţe formative o constituie autoevaluarea elevilor.                          
Autoevaluarea poate să pornească de la autoaprecierea verbală şi autonotarea supravegheată 
eventual de profesor. Pentru perfecţionarea practicilor de evaluare, urmează o centrare pe obiective 
mult mai bine determinate. Trecerea de la evaluarea produsului la evaluarea procesului modifică 
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însăşi funcţiile evaluării. Evaluarea procesului devine un moment central si permite un demers 
circular sau în formă de spirală, prin care se asigură ameliorarea din interior a întregului sistem. În 
timp ce evaluarea tradiţională, menită a garanta obiectivitatea, este pusă în situaţia de exterioritate 
în raport cu ceea ce urmează a fi evaluat, demersul sistemic se bazează pe autoevaluare, ea însăşi 
asociată unei deschideri. La limită se poate ajunge la o evaluare fără judecare, fondată numai pe 
constatări. Altfel spus, obiectivul evaluării nu constă în a raporta o acţiune educativă la un ansamblu 
de valori, mai mult sau mai puţin absolute, în vederea unei condamnări sau aprobări, ci de a ajunge 
la o deschidere suficient de sistematică pentru a putea percepe legăturile între diferite elemente şi, în 
caz de necesitate, de a acţiona asupra unora dintre ele pentru a le modifica pe altele.  
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85.  ORIENTĂRI ACTUALE ŞI TENDINŢE ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Prof. Nicolae Maria 
Şc. Gimnazială ”Alexandru Costescu” Bucureşti 

 
Prin sistemul educațional se asigura dreptul fiecărui copil de a avea o educație de calitate ce 

presupune o evaluare a învățământului prin prisma cerințelor înaintate față de școlile prietenoase 
fata de copil. Conceptul de şcoli prietenoase faţă de copil ce este promovat la nivel internațional, are 
in centrul atenţiei cinci dimensiuni: incluziunea si echitatea; eficacitatea învăţării; siguranţa, 
protecţia şi sănătatea elevilor; egalitatea genurilor; implicarea elevilor, familiilor şi a comunităţilor 
în viaţa şcolii. 

Educaţia fizică în şcoală contribuie nu numai la condiţia fizică bună și sănătatea elevilor 
dar, ajuta de asemenea copiii să înțeleagă mai bine activitatea fizica, cu urmări pozitive pentru 
întreaga lor viață. Determină transferul unor cunoștințe și deprinderi ca, spiritual de echipa și fair-
play-ul, cultivă respectul, conștientizarea socială, oferă o înțelegere generală a “regulilor jocului”, 
termeni pe care elevii îi pot folosi și la alte discipline școlare sau în alte situații de viață. 

In contextual actual, când societatea românească tinde spre a deveni o societate 
educațională, învățământul românesc trece printr-o perioada de revalorizare și de compatibilitate cu 
etape similare din alte țări, îndeosebi din spațiul european. Ca latura importanta a procesului 
instructiv-educativ, educația fizică și sportul are contribuții specific la toate competentele cheie 
specifice învățământului obligatoriu în Europa și, implicit în România ce conduce la redefinirea 
modelului disciplinei, aducându-și contribuția alături de celelalte arii din planul de învățământ, la 
educarea și instruirea copiilor conform exigențelor sociale actuale. Educația fizică în școală asigură 
formarea de cunoștințe, deprinderi practice și intelectuale, precum și însușirea de valori etice, ce 
contribuie la dezvoltarea capacității de integrare socială a copiilor. Copiii care participă la lecția de 
educație fizică reacționează printr-o conduită complexă ce înglobează deprinderi motrice, condiție 
fizică, cunoașterea și plăcerea pentru mișcare.  

Profesorii de educație fizică trebuie să fie  preocupați în  permanență să asigurare un 
conținut atractiv al lecțiilor organizate, astfel încât, educația fizică școlară să pună bazele educației 
fizice permanente  ce înseamnă un stil de viață, un mod de a acționa și a gândi în beneficiul propriu 
și în interesul societății. Procesul instructiv-educativ continuat duce la educația permanentă în 
scopul de a satisface exigențele desăvârșirii personalității umane în funcție de exigentele fiecărui 
stadiu de dezvoltare, răspunzând în același timp cerințelor unei lumi în transformare.  
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 In ciclul primar educația fizică, ca disciplină a planului de învățământ, se situează printre 
obiectivele primordiale, având în vedere rolul ei în dezvoltarea fizică generală, a stării de sănătate, 
înarmarea elevilor cu deprinderi, cunoștințe, priceperi, cu ajutorul cărora, ei vor opera pe parcursul 
ciclurilor de învățământ. Tot la  clasele mici, se pun bazele sportului de performanță. Prin testările, 
probele și normele de control efectuate se pot depista elevii cu reale aptitudini pentru practicarea 
diferitelor ramuri sportive. Este o plăcere să începi ciclul gimnazial cu o clasa instruită, bine 
pregătită, care poseda toate cunoștințele necesare desfășurării în bune condiții a orelor de educație 
fizică.  
 Educația fizică contribuie la pregătirea unui tineret capabil, sănătos și puternic ce se poate 
integra în societatea modernă, favorizând starea de sănătate, sporirea capacității de efort prin 
exersarea funcțiilor vitale și de adaptare la mediul înconjurător precum și formarea deprinderilor de 
igienă individuală și colectivă, constituind motive fundamentale ale societății și valorii educației 
fizice.  
 Educația fizică are și sarcina de a contribui la dezvoltarea componentelor și trăsăturilor de 
personalitate pe care le vizează procesul de pregătire intelectuală și sistemul general de instruire și 
educație.  
 O particularitate importantă a fenomenului educațional, în etapa actuală, este caracterul 
permanent, prezența lui în întreaga existență umană. Creșterea evidentă a rolului educației fizice în 
dezvoltarea copiilor impune sporirea activităților prin care aceasta se poate realiza, respectând 
metodologia, conținutul și obiectivele propuse la acest nivel. ”Se considera că activitățile în afara 
orelor obligatorii pot constitui un mijloc de educare a personalității copiilor în formare, în acest 
scop putând fi elaborate programe ce vor cultiva onestitatea, respectul pentru sentimentele proprii și 
a celorlalți din grup, grija pentru ceilalți și autodisciplina.” - Moldovan , E. , (2007) – Aspecte 
relevante psihosociale ale activităților de educație în aer liber în procesul educațional. 
 Realizarea sarcinilor ce revin educației fizice în școală este condiționată de cunoașterea și 
respectarea particularităților de vârstă ale elevilor, de alegerea unor tematici corespunzătoare, de 
aplicarea celor mai bune mijloace, metode și procedee de lucru; pentru o predare corectă cât și 
pentru o competența de observare a muncii elevilor trebuiesc însușite indicațiile tehnice referitoare 
la executarea corecta a conținutului activității de educație fizică. 
 Dimensiunea temporală a educației fizice impune reconsiderarea acesteia ca activitate, în 
sensul prelungirii de la etapa școlarității la celelalte etape de dezvoltare, astfel încât să însoțească 
copilul de azi pe toata perioada vieții.  
 Pretutindeni în țările cu un grad mare de civilizație educația rămâne tributară idealului 
antic”mens sana in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp sănătos). Existența orelor de 
educație fizică și sport în școală este necesară pentru a stimula mișcarea în rândul elevilor și chiar 
performanța sportivă. Fiecare copil are dreptul la o educație care îi oferă accesul la cunoștințe de 
natură să îl ajute să cunoască și să înțeleagă lumea în care trăim, să-și dezvolte potențialul și 
gândirea autonomă, dar și la practicarea mișcării și a sportului.  
 Autonomia în educația fizică și sport presupune un anumit grad de independență în 
condițiile unor capacități și cunoștințe în autoorganizare, autoconducere și autoevaluare, specifice 
procesului ce se desfășoară. Putem vorbi de autonomia profesorului de educație fizică în raport cu 
trei elemente: programa de specialitate, metodologia de îndeplinire a obiectivelor și planificarea 
activității. 
 Autonomia subiecților poate fi prin conducerea anumitor verigi ale lecției, organizarea 
spațiului de desfășurare, supravegherii și acordării ajutorului unor colegi care execută, arbitrarea 
unui joc bilateral sau a unei întreceri.  

Existența unui anumit grad de libertate în lecție reprezintă un demers important în formarea 
capacității de practicare independentă a activităților fizice. 
 Domeniul timpului liber este cu siguranță unul dintre cele mai dinamice domenii, marcând 
în ultima vreme o ascensiune fără precedent în ceea ce privește oferta de practicare a exercițiilor 
fizice. Societatea modernă, prin mutațiile sale culturale, a impus mai multe modele de loisir, ca 
termen generic acceptat, influențate de cadrul social, tradiții, valori, morale, religioase, etc. 
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Activitățile acestea capătă un rol deosebit de important în sistemul programelor extracurriculare, 
obiectul activității lor fiind formarea, continuarea formării elevilor cu competențe deosebite din 
punct de vedere al cunoașterii, al orientării profesionale eficiente și ca posesori ai unui 
comportament civic elevat.  
 Marea varietate a mijloacelor de lucru din activitățile motrice  de timp liber, poate asigura 
“trasee personalizate”, conduse atent de specialiști astfel încât, satisfacției de moment să-i 
corespundă beneficii pe termen lung în ceea ce privește starea de sănătate, eficienta în plan social, 
reușita socială, etc. 
 Activitățile de educație fizică și sport se organizează și desfășoară în conformitate cu 
prevederile programei școlare elaborate de MEN, iar pentru formele de organizare a activităților de 
educație fizică și sport ce nu beneficiază de programe școlare, catedrele de educație fizică și 
sport/profesorii de educație fizică și sport elaborează și supun avizării Inspectoratului școlar 
programe ce vor fi avizate de către acesta. Pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 
comisiile metodice de educație fizică și sport, în funcție de exprimarea opțiunilor elevilor și 
părinților acestora, vor stabili forme de activitate și conținuturi pentru care au optat elevii în cadrul 
curriculumului la decizia scolii.  

Activitățile de educație fizică și sport organizate în regim extracurricular,  cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, trebuie să aibă un caracter diversificat și continuu și să cuprindă 
majoritatea copiilor/elevilor din unitatea de învățământ.  

Activitatea sportivă reprezintă alternativa educativă la tentațiile negative ale străzii, 
prostituție juvenilă, infracționalitate și vagabondaj ce pot fi diminuate prin aceste  programe, cu 
deosebire în perioada școlarității. Misiunea sistemului românesc de educație fizică și sport este de a 
contribui prin metode, tehnici și mijloace specifice la educația copiilor cu finalități biologice, 
psihologice și sociale; sănătatea fizică, psihică și creșterea calității vieții reprezintă puncte 
importante ale misiunii educației fizice și sportului în România. Rezolvarea situației îngrijorătoare 
privind sedentarismul, obezitatea - ca o consecință a acestuia, consumul de alcool și droguri, 
necesită măsuri ferme în ceea ce privește introducerea unui număr mai mare de ore de educație 
fizică pe săptămână în școală, începând de la clasele primare, precum și programe speciale de 
practicare a activităților sportive în regim extracurricular. 
 

 
86.  ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE 

 
Prof. înv. primar Subțire Ramona 

Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj, Jud. Timiș 
 

Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care învățătorul/profesorul îi ajută pe elevi 
să acceadă la cunoaștere și să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, 
aptitudinile, sentimentele și emoțiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex și circular  de 
metode, tehnici, mijloace de învățământ și forme de organizare ale activității, complementare, pe 
baza cărora învățătorul/profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu 
eficiență a învățării. 

În plan didactic, strategia face parte din metodologia, arta profesorului de a conduce, rezolva 
situații de instruire. Așadar, este un fapt de management instrucțional.  
 Pentru a pune în evidență personalitatea fiecărui elev, învățământul românesc trebuie adaptat 
la cerințele fiecărui elev, să poată îmbina practicile tradiționale cu cele moderne, să realizeze un 
echilibru între munca individuală și munca în echipă. Se știe că metodele individualizate  pot 
valorifica la maximum potențialul elevilor, dar pentru a crea un mediu social propice intensificării 
relațiilor în clasa de elevi, avem nevoie de metode de grup.  
 Noile cerințe socio-umane și schimbările apărute în plan social au determinat educația 
școlară să-și redefinească propriile țeluri și să asigure o nouă direcție instruirii și formării educative 
în așa fel încât absolvenții să fie pregătiți pentru a face față complexității problemelor. 
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Conștientizarea rolului ce-i revine a făcut ca practica școlară să-și schimbe orientarea, să pună în 
prim-plan dezvoltarea capacităților intelectual-acționale și a proceselor mintale ale subiectului în 
formare, înaintea transmiterii cunoștințelor, fără a minimiza importanța acestora din urmă. Astfel, 
metodele clasice ce tratau grupul de subiecți în formare ca pe un tot unitar au fost treptat înlocuite 
cu metode centrate pe elev, metode ce se pliază pe stilul propriu al elevului, pe ritmul personal de 
învățare și pe capacitatea de înțelegere a fiecăruia. Odată cu aceste metode, elevul a devenit punctul 
de plecare al educației și nu cunoștințele profesorului. Cele mai importante obiective ale educației 
sunt de a perfecționa abilitățile elevilor de a achiziționa cunoștințe și de a-l pregăti pentru viață. 
Orientarea spre învățământul centrat pe elev este relevantă prin activitățile de consiliere, orientare și 
mobilitatea elevului, dar și prin faptul că acesta devine partener activ în evaluarea calitativă și 
conturarea propriului traseu formal.  
 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 elevilor, 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, capacitatea de a 
accepta noul și o mare flexibilitate în concepții. 
 Rolul cadrului didactic în realizarea învățământului centrat pe elev este de îndrumător, de 
coordonator pentru dobândirea competențelor. Profesorul, valorizat până acum, este direcționat spre 
un profesor care facilitează învățarea elevului, depășind rutina dictatului și implicarea elevului 
printr-o învățare activă în construirea propriei formări.  
 Metodele centrate pe elev impun o astfel de planificare în care obiectivele propuse trebuie să 
fie clare și realiste, să asigure formarea competențelor de specialitate pe domeniu. Cadrul didactic 
trece de la rolul de furnizor de informații la rolul de organizator, coordonator, formator și consilier, 
în același timp realizând o relație de comunicare bilaterală bazată pe respect, empatie, încredere și 
considerație reciprocă. Extrem de important este dozarea materialului de predat, stabilirea 
priorităților și a așteptărilor în funcție de potențialul real și capacitatea de învățare a elevilor, 
cunoașterea acestora sub aspect cultural, a intereselor și aptitudinilor.  
 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 elev, profesorul devine coparticipant alături de 
elev, la activitățile desfășurate. El însoțește și încadrează elevul pe drumul spre cunoșatere.  

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

Esențial la metodele activ-participative este faptul că acestea țin seama de elevul real, cu 
particularitățile personale, cu resursele intelectuale și procesele mintale proprii, care reușește să se 
implice activ în actul învățării.   

Printre cele mai utilizate metode activ-participative se numără : metoda CUBULUI, metoda 
PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE,  metoda R.A.I.. 

Metoda CUBULUI este folosită în cazul în care se dorește explorarea unui subiect / a unei 
situații din mai multe perspective. Ea oferă posibilitatea de a dezvolta competențele necesare unei 
abordări complexe și inovatoare.  

Avantajele acestei metode sunt:  
• Determină participarea conștientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în rezolvarea 

sarcinilor; 
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• Permite diferențierea sarcinilor de învățare; 
• Formează deprinderi de muncă intelectuală; 
• Stimulează gândirea logică a elevilor; 
• Crește responsabilitatea elevului față de propria învățare, dar și față de grup; 
• Sporește eficiența învățării – elevii învață unii de la alții, dezvoltă abilități de comunicare și 

cooperare. 
Dezavantajele sunt: 

• Rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp; 
• Se crează un zgomot oarecare; 
• Nu există un control precis asupra calității/cantității cunoștințelor dobândite de fiecare elev. 

Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE (”Thinking hats”) 
Această metodă stimulează creativitatea participanților care se bazează pe interpretarea de  

roluri în funcție de pălăria aleasă. Sunt șase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, 
roșu, galbe, alabstru, verde, negru. Membrii grupului ăși aleg pălăriile și vor interpreta astfel rolul 
precis, așa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanții sunt liberi să spună ce 
gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care definește rolul. 
Se împart cele 6 pălării gânditoare elevilor și se oferă cazul supus discuției pentru ca fiecare să-și 
pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată individual sau mai mulți elevi pot răspunde sub aceeași 
pălărie. În acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în 
asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta fiecare câte o pălărie de aceeași culare, fiind 
conștienți de faptul că: 

• Pălăria albastră – clarifică 
• Pălăria albă – informează 
• Pălăria verde – generează ideile noi 
• Pălăria galbenă – aduce beneficii 
• Pălăria neagră – identifică greșelile 
• Pălăria roșie – spune ce simte despre … 

Metoda R.A.I. are la bază stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica 
(prin întrebări și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat. Denumirea provine de la inițialele cuvintelor 
Răspunde – Aruncp – Interoghează și se desfășoară astfel: la sfârșitul unei lecții sau secvențe din 
lecție, institutorul împreună cu elevii săi aruncă o minge mică de la un elev la altul. Cel care aruncă 
mingea trebuie să pună o întrebare din lecția predată, celui care prinde mingea. Cel care prinde 
mingea răspunde la întrebare și apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Elevul 
care nu cunoaște răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. 
Acesta are ocazia de a arunca încă o dată mingea, și, deci, de a formula o nouă întrebare. În cazul în 
care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaște 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 nici un răspuns conduce treptat la rămânerea în joc a celor mai bine 
pregătiți. 
 Metoda R.A.I. este folosită la sfârșitul lecției, pe parcursul ei sau la începutul activității, 
când se verifică lecția anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii a 
eventualelor lacune în cunoștințele elevilor și a reactualizării ideilor – ancoră. 
 Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

- Ce știi despre ……………? 
- Care sunt ideile principale ale lecției ………..? 
- Care este importanța faptului că ………..? 
- Cum justifici faptul că …………………..? 
- Care crezi că sunt consecințele faptului că …………? 
- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată …..? 
- Ce ți s-a părut mai interesant……..? 
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Putem concluziona că, pentru atingerea obiectivelor prin aplicarea metodelor centrate pe 
elev, trebuie să existe o complicitate între cele două roluri, atât ale profesorului, cât și al elevului. 
Doar manifestând interes pentru propria formare, elevul poate deveni partener activ al cadrului 
didactic pe parcursul procesului de predare-învățare-evaluare și va reuși să-și aducă aportul la 
realizarea învățământului centrat pe nevoile proprii, dar și a societății în care se formează.  
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87.  STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU LECTURĂ 

                           ROMAN RODICA  
LICEUL TEORETIC  „MIRCEA ELIADE”  LUPENI 

 
 Din cele mai vechi timpuri, cartea a fost considerată o modalitate revoluționară de 
transmitere a informațiilor și a ideilor. Toate ideile valoroase născute pe parcursul civilizației umane 
au ajuns până la noi, în mare parte, prin intermediul cărții, istoria cărţii împletindu-se de milenii cu 
istoria civilizaţiei umane.          
 Dacă nu ar fi existat cartea, în mod cert omenirea ar fi rămas la stadiul de comunicare oferită 
de picturile și simbolurile rupestre sau inscripționate pe papirusuri. Cărții i se datorează  păstrarea  
informaţiilor, fiind  în continuare capabilă să transforme şi să surprindă fiinţa umană cât mai variat, 
oferind  cunoştinţe, informaţii, învăţăminte și fiind, în același timp, generatoare de emoţii de toate 
tipurile.             

 Ca suport de scriere, cartea are o istorie veche de 5.000 de ani. Omul a căutat şi a dezvoltat 
diverse forme pentru transmiterea informaţiilor pe suport de scriere, ajungând de la tăbliţele de 
argilă din Mesopotamia la e-reader-urile şi tabletele performante, disponibile astăzi în toate ţările 
civilizate. Suntem obişnuiţi cu gândul că omenirea este în continuă schimbare şi continuu progres. 
 Cartea, este în plin proces de modernizare. Multe persoane, în special tinere,  nu au 
frecventează biblioteca, întrucât  au găsit un mijloc mai bun şi mai comod de a accesa informaţiile 
de care au nevoie și anume, bibliotecile virtuale.        

 Trăim într-o eră a electronicii, în care totul se desfășoară foarte rapid pe zi ce trece. 
Cărţile pe suport digital au început să joace un rol important în revoluția digitală continuă din 
mediul informațional. Se poartă discuții aprinse pe teme referitoare la faptul că locul cărții 
tradiționale va fi luat de cartea digitală sau electronică. Cărțile digitale au multe avantaje, în sensul 
că pot fi accesate şi multiplicate mai uşor, pot fi stocate într-un spaţiu infinit mai mic şi sunt mai 
disponibile. Acestea sunt mai ieftine deoarece nu necesită costuri de tipărire ca în cazul cărților 
tradiționale. În plus, se găsesc  cărţi online gratis, comparative cu cele care sunt tipărite și au  prețuri 
destul de mari. Pe lângă aceste aspecte, cartea digitală oferă şi rapiditate,  informaţia putând  fi 
obţinută fără a pleca de acasă sau de la serviciu.       
 Solicitând elevilor să compună un eseu pe o anume temă, este facil să găsească un magazin 
virtual, să caute online după cuvintele dorite și să cumpere cartea potrivită. Un alt avantaj este acela 
care place ecologiştilor, în sensul că e-book-urile nu necesită un consum ridicat de resurse, care 
constau în echipament profesional de tipărire, cerneală, hârtie, mâna de lucru și nu în ultimul rând, 
în tăierea unui număr foarte mare de copaci, reducând consumul de masă lemnoasă și protejând 
astfel pădurile.  

Cartea digitală este  cartea viitorului, viitorul format al literaturii, care nu i trebuie să ocupe 
spații imense de depozitare, sau nu cere condiții speciale pentru a nu se deteriora hârtia scrisă, 
întrucât totul încape într-un calculator de mărimea unei foi, sau pe un compact disc de mărimea 
unui sfert de foaie.           
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 Cartea digitală este disponibilă pentru un număr infinit de cititori. Ea nu mai trebuie 
cumpărată, căutată prin rafturile prăfuite sau împrumutată. Prin intermediul ei se pot păstra cele mai 
vechi cărți. De asemenea, poate fi citită ușor și care are parte de o prezentare grafică de excepție, 
comparativ tiparului clasic. Este cel mai bun mijloc prin care o carte rară poate fi multiplicată, fără 
a fi necesară tipărirea acesteia în mai multe exemplare. Un număr infinit de persoane poate citi 
aceeași carte în același timp, și acesta, datorându-se faptului că poate exista pe calculatorul fiecărei 
persoane.     

Pe lângă avantajele menționate mai sus, se poate adăuga faptul că scrierea unei cărți 
tradiționale cere mai mult timp pentru redactare, comparativ cu timpul relative mai scurt pentru a 
scrie o carte digitală, având în permanență posibilitatea de a corecta, adăuga, modifica, astfel încât 
să nu fie afectat textul sau aranjamentul textului în sine.       
 Se vorbea  într-o vreme  despre efectul negative asupra vederii, în ceea ce privește cititul de 
pe monitor sau de pe tablete şi eReadere, dar și  această problemă a fost soluţionată în timp de 
companiile producătoare, prin folosirea unui  tip de display diferit, numit eInk (e-cerneală sau 
„cerneală electronică”), care face posibilă  transformarea cititului  de pe acest tip de display foarte 
asemănător cu cititul dintr-o carte tipărită şi care  are o tendinţă redusă de a cauza probleme oculare 
în comparaţie cu celelalte display-uri.        
 Un alt aspect este legat de confortul de zi cu zi. În acest format, cărţile sunt mult mai 
accesibile şi „mai portabile”, ceea ce reprezintă un factor foarte important. În ceea ce privește 
formatul, există posibilitatea de a modifica mărimea şi culoarea literelor, de a varia intensitatea 
iluminării ecranului. În acelaşi timp, semnele de carte nu mai sunt necesare, fiecare carte memorând 
pagina la care copilul a  rămas cu lectura. Acest format este ideal şi pentru studiul individual, 
existând posibilitatea de a căuta în text și de marca, chiar mai mult,  unele programe de stocat cărţi 
electronice au dicţionare și motoare text-to-speech.       
 Un dezavantaj al cărții electronice este acela al pirateriei și al faptului că fără curent orice 
bibliotecă virtuală  este nulă, lucru care face ca posteritatea să nu mai poată beneficia de ceea ce era 
stocat acolo.             
 De mai bine de 25 de ani computerul  a pătruns în învăţământ. La început el era gândit ca un 
instrument de lucru pentru aşa numitele laboratoare de informatică, unde aveau acces elevii care se 
pregăteau în acest domeniu, pentru ca mai apoi să aducă o adevărată revoluţie conceptuală în 
educaţie. Astfel, computerul a devenit un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele 
din programă. Odată cu conştientizarea faptului că un asemenea avantaj poate fi folosit în favoarea 
învăţământului s-a pus problema de a redefini un mediu, pe care majoritatea elevilor îl cunosc deja 
şi în care se simt în largul lor, într-un spaţiu de studiu, problemă complexă care cerea un răspuns 
multidisciplinar. Extraordinara dezvoltare a tehnologiilor multimedia contribuie şi ea, facilitând 
apariţia unui domeniu nou, softul educaţional, o foarte interesantă legătură între programare 
informatică, psihopedagogie şi diverse materii din curricula, care astăzi depăşeşte timpul 
experimentelor, fiind pe cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta 
educaţională.    

Tehnologiile informaţiei şi comunicării sunt instrumente de utilitate universală, fiind necesar 
să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire şi comportament care permite cadrelor didactice 
să facă faţă oricărei noi cerinţe. Fiecare profesor  capătă o formaţie de bază în domeniul TIC.  
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie sunt acum mai accesibile tinerilor decât oricând, în 
special acasă, unde accesul la calculatoare şi Internet continuă sa crească.   

TIC este din ce în ce mai importantă pentru şcoală, atât pentru elevii care sunt la început de 
drum, cât şi pentru elevii ale căror studii pot include elemente vocaţionale, pentru elevii cu nevoi 
speciale sau handicap medical, care îi împiedică să urmeze o clasă obişnuită. Trăim într-o societate 
modernă activă, cu influenţe media dominante, iar educaţia este nevoită să ţină pasul cu tehnicile 
moderne. Astfel, în activitatea didactică la clasă folosim din ce în ce mai mult softul  educaţional. 
 În acest an școlar, am clasa  a II-a. Întrucât predarea şi învăţarea se fac integrat,  softurile 
educaţionale se dovedesc a fi cu prisosință extrem de utile, deoarece micuții elevii sunt captaţi de 
imaginile viu colorate. În același timp, ei sunt stimulaţi de interdisciplinaritate şi interactivitate. 
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Astfel, softul educaţional are un impact pozitiv asupra elevului de clasă pregătitoare. Prin prisma 
perceperii informației într-un mod distractiv a informaţiei şi prin participarea activă la lecţie, oferim 
copilului şansa de a reţine informaţia mult mai uşor. Utilizarea soft-urilor educaţionale la clasă  se 
dovedeşte a fi un instrument eficient de învăţare, care determină apariţia unor modificări 
semnificative în achiziţia cunoştinţelor şi în atitudinea faţă de învăţare a copiilor, contribuind la 
dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţare şi la îmbunătăţirea rezultatelor obţinute.  
 Pe de altă parte, totuși este greu să luăm o carte virtuală  într-un mediu lipsit de tehnologie. 
Fac referire aici la persoanele care nu îşi permit investiţia unui computer, laptop sau tabletă. Astfel, 
în mediu şcolar timpuriu, tot cărţile tradiţionale sunt mai potrivite pentru că acestea oferă copilului 
un suport real, concret, care permite stimularea tuturor simţurilor şi care nu se opreşte doar la văz, 
ca în cazul mijloacelor digitale. Manualele au și suport digital, însă pentru o mai bună cunoaștere și 
o mai bună stimulare neurosenzorială tot cartea este cea care oferă mirosul, atingerea texturii, 
aprecierea greutății. S-a dovedit științific că citirea unui text de pe device este mai greu de reținut, 
decât ceea ce citim de pe hârtie.          
 Multă vreme se credea că tehnologiile vor înlocui marca bibliotecii – cartea tipărită. Însă, 
acum se insistă mai puțin pe această idee. Nimic mai adevărat că tehnologiile își au rostul lor. Cu 
toate acestea, nu pot fi un substituent definitiv al cărții și al lecturii.  Atât una, cât și cealaltă pot fi 
practicate cu succes atât în spațiul virtual, cât și în spațiul fizic al bibliotecii.    

Să nu uităm deci că de generaţii întregi, lectura a reprezentat calea cea mai sigură a 
progresului şi a perfecţionării individului, iar cartea un însoţitor de valoare inestimabilă a existenţei 
omului. 
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88.  UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI A SOFTULUI 

EDUCAȚIONAL ÎN INSTRUIREA ELEVILOR CU CES 
 

Prof. Sima Roxana Mihaela,  
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Iași 

 
În ultimul timp utilizarea calculatorului a devenit tot mai frecventă în cadrul activităţilor de 

instruire în şcoli. 
            Astfel aproape toate studiile arată avantajele utilizării calculatorului, în raport cu altă 
metodă, atitudinea copilului faţă de calculator fiind una pozitivă cu atât mai mult cu cât ajută la 
reducerea timpului de studiu. 

În sens larg prin  „soft educaţional” se înţelege un program proiectat care poate fi folosit în 
instruire/învăţare. 

După funcţia pedagogică specifică pe care o au în cadrul procesului de instruire/învăţare, 
soft-urile educaţionale se clasifică astfel: 

 softuri de exersare care sunt prezentate ca un supliment al lecţiei din clasă şi urmăresc 
exerciţiul individual necesar pentru însuşirea unor informaţii, pentru formarea unor 
deprinderi specifice, şi care permit totodată copilului să aibă mereu şi o evaluare exactă a 
răspunsului; 

 softurile interactive care sunt folosite pentru predarea informaţiilor noi, permiţând un dialog 
între programul respectiv şi copil asemănător dialogului profesor elev din clasă; 
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 softurile de simulare care permit reprezentări controlate  prin intermediul unui model cu 
comportament asemănător; 

 softurile de testare a cunoştinţelor care sunt diverse deoarece, depind de mai multe elemente 
cum ar fi, momentul testării, scopul, feedback-ul oferit; 

 jocurile educative  sunt softuri cu jocuri ce implică rezolvarea unor probleme de către copil 
de obicei folosind simularea unui fenomen real; 
În învăţământul cu cerinţe educative speciale, utilizarea calculatorului şi a softului 

educaţional se face în funcţie de posibilităţile de învăţare a fiecărui copil, de interesul pe care acesta 
îl are pentru munca la calculator şi nu în ultimul rând, se ţine cont de vârsta pe care o are copilul cu 
CES. 

În ultimii ani, studiile făcute au scos la iveală faptul că numărul copiilor de vârstă preşcolară 
care prezintă probleme comportamentale, ori emoţionale a crescut. De asemenea există mai mulţi 
copii cu tulburări de limbaj, de atenţie sau hiperactivi cu care trebuie lucrat în mod special. 
Limbajul reprezintă un element important al adaptării copilului la cerinţele grupului, acesta 
permiţând copilului să-şi exprime părerile, gândurile, să coopereze cu cei din jur. 

Softurile alese în procesul de instruire/învăţare urmăresc atingerea unor obiective clare şi 
sunt stabilite de către cadrul didactic cu care lucrează, pe înţelesul copilului şi având în vedere un 
anumit interval de timp. Dezvoltarea limbajului şi integrarea socială reprezintă elemente importante 
la vârsta preşcolară. 

Atât preşcolarii, cât şi elevii trebuie să facă faţă unor informaţii diverse şi uneori abundente, 
ceea ce poate conduce la o atitudine de refuz din partea acestora de a participa la activităţi, sau mai 
mult din cauza supraîncărcării transmiterii cunoştinţelor, să apară înţelegeri greşite, confuzii sau 
chiar epuizare fizică şi motivaţională. 

Pentru a fi în acord cu copiii cu care lucrăm este bine să-i ascultăm plini de înţelegere, acesta 
fiind un mecanism eficient de comunicare, însă puţini sunt cei care îl folosesc, fiind conştienţi de 
adevărata lui valoare. 

Formarea competenţelor copilului prevăzute în programa şcolară, nu depinde doar de 
metodele tradiţionale de predare, ci şi de folosirea eficientă a instruirii asistate de calculator. 

Pentru a utiliza eficient soft-urile educaţionale în primul rând trebuie să existe în instituţia de 
învăţământ echipamente hard şi soft necesare, apoi cadrele didactice trebuie să cunoască metoda 
instruirii asistate de calculator, să o accepte şi să o folosească ca pe o alternativă la metodele 
tradiţionale şi nu în cele din urmă să cunoască bine avantajele şi limitele utilizării acestei metode 
didactice. 

Întregul material format din imaginile unor obiecte reale, prezentate în soft-urile 
educaţionale, ajută la dezvoltarea imaginaţiei copilului, a gândirii, stimulează memoria, ajută la 
dezvoltarea spiritului de observaţie cu condiţia ca acesta să ştie să le descrie şi mai apoi 
să  interpreteze ce a văzut. 
 Softurile educaţionale se pot folosi cu succes în activităţile corectiv-recuperatorii desfăşurate 

cu copiii. Astfel CD-uri cu poveşti româneşti şi jocuri interactive, jocurile PitiClic pentru 
preşcolari şi DubluClic  pentru elevii din clasele I-IV care au avizul MECI, jocurile logice 
folosind personaje din poveste, Cifrele, Literele, Animalele (şi sălbatice),  Logopedics, sunt 
doar câteva din exemplele de softuri educaţionale care au fost folosite în activităţile cu copiii 
cu CES şi care au contribuit la stimularea generală a cunoaşterii şi a comunicării, la 
dezvoltarea abilităţilor ludice în context interactiv precum şi la optimizarea stărilor afectiv-
motivaţionale ale copiilor cu CES. Optimizarea instruirii – elevul primeşte informaţia prin 
intermediul mai multor canale (video, audio, text) ceea ce reprezintă un avantaj în asimilarea 
mai uşoară a informaţiilor; 

 Înţelegerea proceselor complexe imposibil de descris cu creta şi tabla – prin vizualizarea 
diferitelor informaţii, elevii pot înţelege mecanismul de funcţionare al diferitelor procese; 

 Atractive şi uşor de utilizat – datorită unei interfeţe prietenoase şi uşor de utilizat; 
dar şi pentru  profesori: 
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 Calitatea şi eficienţa cursurilor creşte – noile soluţii pedagogice bazate pe cele mai moderne 
tehnologii permit profesorului să creeze materiale educationale interactive; 

 Participare activă a elevului – datorita metodelor de predare moderne; 
 Feedback rapid – prin intermediul testelor interactive se poate observa gradul de asimilare a 

cunoştinţelor; 
 Posibilitatea de a demonstra fenomene greu de experimentat cu ajutorul materialelor 

didactice tradiţionale; 
 Flexibilitate şi scalabilitate – posibilitatea de a crea propriile planuri de lecţii sau de a 

reutiliza planuri de lecţii predefinite care să se potrivească stilului de predare al fiecărui 
profesor. 
Din experienţa didactică, am observat că, utilizând soft-urile educaţionale ca măsură de 

recompensă a implicării active a copiilor în sarcina dată pe parcursul unui interval de timp, aceştia 
pot fi mai uşor dirijaţi spre comportamente dezirabile, decât dacă aş fi cerut acelaşi lucru prin 
metode tradiţionale. Bineînţeles că am ţinut cont şi de faptul că utilizarea excesivă a calculatorului 
poate crea o oarecare dependenţă, motiv pentru care folosirea softului educaţional s-a făcut sub 
supraveghere strictă din partea mea şi doar pe anumite segmente ale activităţilor desfăşurate cu 
copiii. 

În concluzie, folosirea softului educaţional în activităţile cu copiii nu trebuie să fie 
considerat un moft  ci mai degrabă o modalitate atractivă de predare, modernă şi în conformitate cu 
„societatea informaţională” în care trăim. 

În societatea de azi rolul şcolii dar şi al profesorului s-au schimbat şi se schimbă mereu. 
Profesorul nu mai este văzut ca o sursă de informaţii care „ştie tot şi poate tot” ci ca un intelectual 
cu roluri şi funcţii în permanentă schimbare: facilitator al învăţării, un confident al copilului, un 
model, un mentor, un evaluator, un manager şi multe altele, pe care acesta trebuie să le ocupe  şi să 
dea dovadă de eficienţă maximă. Lucrând cu alţii înseamnă să lucreze cu cunoaşterea, cu 
tehnologia, cu informaţia dar mai ales cu şi în cadrul societăţii. 
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89.  TEHNICI DE GESTIOANARE A TIMPULUI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

Prof. înv. primar Acsinte Mihaela 
Școala Gimnazială nr.1Manoleasa, Jud. Botoșani 

 
Criza de timp este și va fi tot mai mult factorul principal  care va impune regândirea 

concepției privind proiectarea și evaluarea programelor de studiu. 
Excesul cantitativ și accentul pe ocuparea a cât mai mult timp sunt încă reperele  care 

ghidează, direct sau indirect, întocmirea planurilor de  învățământ și a programelor școlare. 
Distribuirea cantității de timp pentru învățare (a numărului de ore) pe discipline, pe arii 

curriculare și pe ansamblul curriculum-ului nu se are în vedere în mod  explicit,ansamblul 
activităților de învățare desfășurate de elevi, ci numai activitățile de predare/învățare desfășurate în 
școală.  

 Evaluarea elevilor pierde legătura cu evaluarea procesului de învățământ,  ea nu mai este un 
indicator al eficienței acestui proces, ci doar un indicator care poate reflecta  cel mult capacitatea 
profesorului de a acapara cât mai mult din timpul de  studiu individual al elevilor. Cauza acestor 
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fenomene nu trebuie plasată în mod pe seama profesorilor, deși în mod evident ei au răspunderi 
mari în acest sens.  În fapt, profesorii sunt, de cele mai multe ori, ob1igați să procedeze în acest fel, 
atât  datorită programelor supraîncărcate (care nu pot fi ,,parcurse"  în limitele numărului de ore 
alocat disciplinei), cât și datorită lipsei unei proiecții unitare și coerente a resurselor  de timp pe 
ansamblul planului de învățământ și pe ansamblul activităților (colective si individuale) de învățare 
desfășurate de elevi. 

În distribuirea numărului de ore pe discipline de învățământ se pornește de la premiza-
potrivit căreia importanță unei discipline este data de numărul de ore pe care îl ocupă în planul de 
învățământ  ceea ce este fals din punct de vedere pedagogic.  

Această  mentalitate se transferă  și în structurile de coordonare, la nivel de sistem, așa încât 
lupta pentru ore a fost și este încă unul din factorii explicativi pentru structura planurilor de 
învățământ. 

Consumul de timp pentru predare si învățare  nu este încă luat în considerare ca un criteriu 
de evaluare a eficienței procesului de învățământ si a rezultatelor școlare ale elevilor.  

Din aceasta perspectivă, criteriul eficienței poate fi reformulat astfel: 
"O activitate este cu atât mai eficientă  cu  cât produce rezultate cantitative și calitative 

sporite cu un consum de timp cât mai redus". 
FORME ALE MUNCII IN GRUP  
În cadrul procesului instructiv-educativ la orele de matematică am format echipe de elevi 

pentru: 
. activități practice 
. colecționarea și prelucrarea informațiilor 
. dezvoltarea imaginației și a creativității în realizarea posterelor 
. creșterea implicării în rezolvarea exercițiilor și problemelor. Rezolvările de exerciții și 

probleme constituie piatra de încercare a cunoștințelor de matematică. Ele presupun 
operaționalizarea cunoștințelor însușite prin efectuarea conștientă și repetată o unor operații și 
acțiuni mintale și practice în scopul formării de priceperi și deprinderi. 

Exersarea în contexte diferite - alte forme de organizare - facilitează apariția posibilităților 
de transfer a cunoștințelor. 

Metodele aplicate pentru înlăturarea inhibiției și a nesiguranței în rezolvarea problemelor 
(adică pentru creșterea implicării în rezolvarea problemelor) sunt: metoda "bulgărelui de zăpadã" și 
metoda "buzz-grups". 

Organizarea clasei în astfel de grupuri este avantajoasa pentru ca oferă, tuturor elevilor 
posibilitatea de a se implica în dezbaterea și rezolvarea problemei. 

Mini grupurile formate au de rezolvat aceeași sarcina: rezolvarea unei probleme (dar de 
complexitate diferită în funcție de obiectivul urmărit de profesor la grupul respectiv: înlăturarea 
inhibiției, creșterea siguranței,...). 

În funcție de situații, se poate desemna sau afla un lider de grup, pentru ca fiecare membru 
își aduce contribuția la rezolvarea temei. 

După rezolvarea problemei, rezultatul este prezentat de un elev desemnat aleator. 
Răspunsurile elevilor pot deveni subiectul unei dezbateri. 
Tema: Rezolvarea de exerciții și probleme 
Clasa: toate clasele 
Categoria/tip de lecție: exersare, fixare 
Obiective operaționale: 
O1 - înlăturarea inhibiției în procesul rezolvării problemelor 
O2 – creșterea siguranței în procesul rezolvării problemelor 
O3 - participarea la activitățile grupului 
O4 – creșterea nivelului de încredere între membrii grupului 
O5 - intensificarea eforturilor pentru un scop comun 

Strategia didactică: 
. Sistemul metodologic: metoda ,,buzz - groups" 
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. Sistemul mijloacelor de învățământ: fișe de lucru diferențiate 

. Forme de organizare a activității elevilor: grupuri de 4-5 elevi (grupe formale sau grupe informale 
în funcție de scopul urmărit) 
. Evaluarea: - chestionar al rolurilor în cadrul echipei 
Desfășurarea lecției 
ACTIVITATEA 
PROFESORULUI 

ACTIVITATEA ELEVILOR OBSERVAŢII 

Elaborarea fișelor de lucru 
diferențiate 

 O1, O2 

Formarea grupurilor formale cu 
stabilirea liderilor 

Rezolvarea exercițiilor sau 
problemelor propuse 

O1, O2, O3, O4 , O5 

Alegerea elevului care prezintă 
rezolvarea 

Participă la dezbateri O2 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Bucoş, Muşata; Chiş V., 2013, Management curricular, vol.I, Editura Paralela 45, Piteşti 
2. Gherguţ A., 2007, Management general şi strategic în educaţie, Editura Polirom, Iaşi 

 
 

90.  SPECIFICUL  RECEPTĂRII  TEXTULUI  EPIC  ÎN  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR-STUDIU 

 
                             Înv. Arhire Sorina,  

Școala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni 
 

La vârsta  şcolară  mică,  contactul  nemijlocit  cu  opera  duce  la formarea  şi  consolidarea  
deprinderilor  de  citire  corectă,  conştientă  şi  nuanţată,  îmbogăţirea  substanţială  a  
vocabularului,  activizarea  şi  nuanţarea  fondului  lexical al  copilului,  însuşirea  structurii  
gramaticale  corecte  a  limbii,  prin  perfecţionarea  deprinderii  de  citire  şi  lucrul cu  manualul  ca 
principal  instrument  de  muncă  individuală.  

Deci,  receptarea  operei  literare  solicită  spiritul  creator  al  cititorului,  gustul  şi  interesul  
acestuia  pentru  literatură.  De  aceea,  începând  încă  din  ciclul  primar,  trebuie  să  obişnuim  
elevii  să  audă,  să  vadă,  să  selecteze,  să  se  identifice  cu  textul,  să  participe  intelectual  şi să  
trăiască  afectiv,  numai  astfel  putând  să  decodeze  mesajul  operei  literare.   
  Susţinând  ideea  introducerii  elevilor  din  ciclul  primar  în  analiza  textelor  de  citire  în  
funcţie  de  diversitatea  lor, de  apartenenţa  lor  la  un anume gen  sau specie  literară, nu  se  are  
în vedere  renunţarea  la  metodele  specifice  lecţiilor  de  citire  în  ciclul  primar.  Lectura  
explicativă  rămâne  metoda  care  poate  asigura  atât  dezvăluirea  mesajului  unui  text,  cât  şi  
familiarizarea  elevilor  cu  instrumente  ale  muncii  cu  cartea.  Componentele  lecturii  explicative  
oferă  resurse  multiple  de  valorificare  deplină  a  conţinutului  unui  text  de  citire,  indiferent  de  
genul  sau  specia  din care  face  parte. 
   Literatura ca  ramură a artei  reprezintă  obiectul  investigării  didactico-metodice,  o  viziune  
modernă  pentru  procesul  restructurării  însuşirii  de  către  elev  a  specificului  literaturii.  În  
acest  context  problematic,  apare firesc  întrebarea:  cu  ce  trebuie  să  se  ocupe  metodica  
literaturii  în  şcoală:  cu  predarea  sau cu  receptarea  literaturii?  Prin  predare  se  înţelege,  în  
general,  emiterea  de  informaţii  despre  o  anumită  realitate,  proces  în  care  emiţătorul  deţine  
un  rol  activ,  iar  cel  ce  ascultă  un  rol  pasiv.  Or,  cum  s-ar  vorbi  de  predare  în  cazul  unei  
partituri  muzicale,  al  unui  tablou  sau,  în  ceea  ce  ne  interesează  aici,  al  unui  text  literar  
care  implică  universuri  imaginare,  fictive,  menite  să sensibilizeze  cititorul,  să-i  stimuleze  
imaginaţia?  În  nici  un  fel.  În  cazul  predării  unei  opere  literare, este  vorba  despre  
transmiterea  unor  impresii  sau  judecăţi  critice  ale  emiţătorului  cu  dorinţa  de  a  fi  învăţate  de  
elevi  ca  unicele  interpretări  posibile,  ceea  ce  este  iarăşi  un  nonsens.  Prin  limbajul  ei  
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conotativ,  literatura  favorizează  lecturile  multiple,  în  funcţie  de  gradul  receptivităţii  literar-
artistice  a  cititorilor. O  metodică  modernă  a  însuşirii  limbajului  specific  al  literaturii  trebuie  
să se ocupe de  procesul  receptării  artistice  a  operelor,  de  metodele,  procedeele  şi  mijloacele  
specifice  ale  acestui  proces,  de  înlesnirea  contactului direct al elevului cu opera literară. 
  Închegată   şi  unitară,  fiind  rezultatul  unui  proces  unic  de  creaţie,  opera  literară  în  
general,  şi  cea  epică  în  special  are  elementele  componente  într-o  legătură  indestructibilă,  
detaliul  şi  părţile  fiind  armonizate,  esenţiale,  de  neînlocuit.  Înlocuindu-se  semnificativ,  părţile  
unei  opere  literare  se  cheamă  şi  se  leagă  reciproc,  luminând  întregul.  Receptarea  textului  
epic  cere  evidenţierea  unor  caracteristici  ale  operelor  literare  în  funcţie  de  specie,  dar  şi  
realizarea,  în  acelaşi  timp,  a  unora  dintre  obiectivele  cognitive  (a  cunoaşte,  a  aplica,  a  
analiza,  a  sintetiza)  şi  afective (a  reacţiona,  a  recepta,  a  valorifica,  a  interioriza  valorile)  
ale  educării  şi  instruirii  în  literatura  română.  Textul  trebuie  adus  în  universul  sensibil  al  
elevilor,  să  se  folosească  criterii  de  investigare  şi  valorificare  a  operelor,  de  descoperire  şi  
apreciere  a  gândurilor  şi  sentimentelor  încorporate  creaţiei.  Metodologia  modernă  a  receptării  
optime  a  unui  text  epic  trebuie  să  ţină  seama  de  principiul  tratării  diferenţiate  a  textelor,  de  
principiul  analizei  simultane  a  relaţiei  dintre  conţinut  şi  expresie,  de  principiul  participării  
active,  conştiente  şi  creatoare  a  elevului,  toate  acestea  ducând  la  o  viziune  analitică  şi  
sintetică  a  operei  literare. 
  Pornind  de  la  aceste  considerente  teoretice  şi  metodice  în  acelaşi  timp,  în  cercetarea  
întreprinsă  am  pornit  de  la  următoarea  ipoteză:  dacă  în  cadrul  orei  de  Limba  şi  literatura  
română  se  vor  lucra  intensiv  texte narative,  aplicând  oră  de  oră  teste  formative  şi  utilizând  
în  mod  creator  lectura  explicativă,  se  va  îmbunătăţi  în  mod  real  capacitatea  de  receptare 
activă  a  textelor  epice. 

 Faptul  că  elevii  mici  pot  descoperi  diferite  semnificaţii  ale  situaţiilor  prezentate  
impune  să  organizăm,  pornind  de  la  alcătuirea  planului  de  idei,  momente  de  adâncire  a  
analizei  textului,  de interpretare  a  faptelor,  de  cunoaştere  a  personajelor  prin  acţiunile  lor,  de  
reliefare  a  plusului  pe  care îl aduc mijloacele artistice pe linia realizării şi transmiterii mesajului.  
Toate acestea constituie sarcini de bază pentru receptarea eficientă a textului  epic. 

 Pentru  realizarea  cercetării  am  folosit  următoarele  metode: observaţia,  conversaţia,  
metoda  analizei  produselor  activităţii  şi  cercetării  documentelor,  metoda  testelor. 

 Experimentul  s-a  desfăşurat  în  trei  etape:  etapa  iniţială,  constatativă; etapa  formativ-
ameliorativă  şi  etapa  finală.  Eşantionul  de  control (clasa  de  control)  s-a  ales  din aceeaşi  
unitate  de  învăţământ,  cu  elevi  având  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  intelectuală ca  
cel  al  elevilor  din  clasa  experimentală.  Se  ştie  din  practica  educaţională  că,  de  obicei,  
calificativele  ce  se  regăsesc  în catalog  cuprind  o  doză  de  subiectivism,  fiind  influenţate  de    
exigenţa  mai  mare sau  mai  mică  a  învăţătorului.  Din  acest  motiv, aplicarea  testelor  la  cele  
două  eşantioane  s-a  desfăşurat  în  aceeaşi  etapă  a perioadei  de  studiu,  au cuprins  probe  
gradate  ca  dificultate  prin care  s-au  verificat  cunoştinţele  şi  competenţele  elevilor  în  ceea  ce  
priveşte  receptarea  cu  succes  a  unui  text  epic  şi  au  fost  evaluate  după  aceiaşi  descriptori  de  
performanţă  şi  de  către  acelaşi cadru  didactic. 

 Etapa  iniţială,  constatativă 
 În  această  etapă  am  aplicat  un  test  de  evaluare  iniţială,  elaborat  în  concordanţă  cu  

obiectivele  de  referinţă  ale clasei  a  III-a,  pentru  a se  stabili  nivelul  de  pregătire  al  elevilor. 
 Elevii  de  la  cele  două clase  au  fost  puşi  în  aceleaşi  condiţii  de lucru:  au  fost  testaţi  

în  aceeaşi  zi,  la  aceeaşi  oră,  li  s-a  acordat  acelaşi  timp  necesar  rezolvării  sarcinilor  de lucru,  
nu  li  s-au dat  indicaţii. 

 În  etapa  iniţială, constatativă  a  nivelului  de  cunoştinţe  literare  ale  elevilor  şi  aplicare  
a  lor  în  situaţii  practice,  de  evaluare,  rezultatele  au  indicat  că  elevii  ambelor   clase  au  
nivele  asemănătoare  de  pregătire,  fiind  omogene  din  acest  punct  de  vedere – condiţie  
esenţială  pentru  dezvoltarea  investigaţiei  propuse.  Rezultatele  iniţiale  evidenţiază  faptul  că  
doar  un  procent  de  72,72%  dintre  elevi -  pentru  clasa  experimentală  şi  74,48% dintre  elevi  - 
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pentru  clasa  de  control  demonstrau  un  nivel  ridicat  al  cunoştinţelor  în  ceea ce  priveşte textul 
epic  şi  receptarea  lui . 
  Etapa  formativ-ameliorativă 

 În   această  etapă, la clasa  de control   lecţiile   ce  aveau  ca subiect  un  text  epic  s-au  
desfăşurat  în  mod  obişnuit,  iar  la  clasa  experimentală  s-a  lucrat  intens  textul  epic,  s-a  
folosit  în  mod  creator  lectura  explicativă  şi  alte  metode  activ-participative,  jocuri  didactice,  
metode  moderne, interactive  care  să  asigure  o  învăţare  eficientă  şi  un  progres  real  al  
nivelului  cunoştinţelor. 

 La  lecţiile  de  literatură  în  care  se  studia  un  text  epic,  indiferent  de  specia  căreia  îi  
aparţinea,  am  aplicat  teste  de  evaluare  formativă  în  mod  periodic,  la  majoritatea  textelor  
studiate  şi  la  alte  texte  epice,  din  afara  manualului,  pe  care  le  studiasem  anterior  cu  elevii,  
folosind  în  mod  creator  lectura  explicativă  şi  alte  metode  activ-participative.  Aceste  texte  şi  
rezultatele  lor  mi-au  permis  cunoaşterea  imediată  a  greşelilor,  a  dificultăţilor  de  învăţare  ale  
elevilor,  îndreptarea   şi  eliminarea  lor  din  mers  prin  îmbunătăţirea demersului metodic  şi  a 
calităţii  metodologiei  aplicate. 

 Etapa  finală 
 În    această  etapă    am  propus  celor  două  eşantioane (clasa  de  control  şi  clasa  

experimentală)  acelaşi  test  de  evaluare  sumativă  aplicat  în  condiţii  similare;  am  înregistrat  şi  
prelucrat  rezultatele  obţinute  în  vederea  confirmării  sau  infirmării  progresului  prin  raportarea  
la  testul  iniţial  şi  la  obiectivele  stabilite  în  desfăşurarea  cercetării. 

 Concluzii: 
 În  etapa  de  evaluare  finală  a  nivelului  de  dezvoltare  a  capacităţilor  elevilor  de  

receptare  a  textului  epic,  de  lucru  individual  în  analiza  acestui  tip  de  text,  rezultatele  au  
indicat  o  creştere  semnificativă  la  clasa  experimentală.  Dacă  rezultatele  iniţiale  evidenţiau  
doar  un  procent  de  72,72%   pentru  clasa  experimentală  şi  74,48%  pentru  clasa  de  control  
de  realizare  a  sarcinilor  de  lucru  pentru  receptarea  optimă  a  textului  epic,  rezultatele  finale  
indică  o  creştere  la  82,72%   pentru  eşantionul   experimental  şi,  respectiv,  80,00%   pentru  
eşantionul  de  control. 

 Comparând  rezultatele  la  probele  date,  se  constată  că  performanţele  elevilor  clasei  
experimentale  sunt  superioare  celor  ale  elevilor  clasei  de  control,  care  la  începutul  perioadei  
aveau  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  în  ceea  ce  priveşte  receptarea  textului  epic.  
Lucrul  acesta  dovedeşte  faptul  că  aplicând  în  activitatea  instructiv-educativă  un  demers  
metodic  bazat  pe  folosirea  în  mod  creator  a  lecturii  explicative  în  ceea  ce  priveşte  
receptarea  textului  epic  în   şcoala  primară,  folosirea  unui  complex  de  metode  activ-
participative  şi  interactive  precum  şi  aplicarea  intensivă  a  unui  set  de  teste  formative 
specifice  fiecărei  specii  a  genului  epic,  se  vor  obţine  progrese  reale  în  ceea  ce  priveşte  
capacitatea   micilor  şcolari  de  a  recepta  eficient  şi  corect  mesajul  fiecărui  text  în  parte  şi  le  
va  fi  un  real  ajutor  în  munca  viitoare  cu  textul,  la  ciclul  gimnazial  şi  liceal. 
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91.  STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU LECŢIILE 

DE ISTORIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
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prof. înv. primar, Raizu Alina-Nadia 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

 “Poporul român n-a venit din afară, aici s-a născut…Un veac întreg, supuși și tăcuți, am 
purtat jugul, de un veac întreg limba noastră este oprită, un veac întreg cartea în limba natală a 
fost persecutată…” (Constantin Stere la deschiderea ședinței Sfatului Țării din 27 martie 1918) 

 
Cunoaşterea faptelor istorice reprezintă primul pas în studierea istoriei, gândirea elevilor 

fiind condusă de la cunoaşterea şi analiza faptelor la înţelegerea evoluţiei istorice. Paşii următori 
vizează asimilarea noţiunilor conceptelor istorice, ca instrumente de cunoaştere ştiinţifică 
aprofundată a fenomenelor şi proceselor istorice care au avut loc în plan naţional şi mondial.  

În lecţiile de istorie, principalele obiective ale învăţătorului sunt acelea de a trezi interesul şi 
curiozitatea elevilor faţă de istoria României şi de a înlesni asimilarea noţiunilor fundamentale de 
istorie prin cunoaşterea elementelor de istorie locală.  

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei de istorie în direcţia 
folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare-învăţare. Ele schimbă rolul profesorului în 
clasă, el devenind moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi 
interesului elevilor pentru istorie, ghid al elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, 
deprinderi şi cunoştinţe. Odată plasarea elevului în centrul activităţii, noile metode îi stimulează pe 
elevi să înţeleagă mai bine logica fenomenelor şi faptelor istorice, stimulează formarea de opinii 
personale argumentate, încurajează munca individual dar şi spiritul de echipă, contribuie la 
formarea de deprinderi şi atitudini durabile.  

Pentru exemplificare, prezint în continuare câteva metode care pot fi utilizate în orele de 
istorie.  

Brainstorming – Cunoscută şi sub numele de asaltul de idei, această metodă constă în 
formularea cât mai multor idei ca răspuns la o problemă sau situaţie enunţată. Este o variantă a 
discuţiei în grup având ca obiectiv producerea de idei noi sau găsirea celor mai bune soluţii pentru o 
problemă de rezolvat prin participarea membrilor grupului.  

Avantajele folosirii acestei metode sunt :  
 stimuleaz creativitatea în grup;  
 implic participarea activ a elevilor;  
 permite exprimarea personalitii i eliberarea de prejudeci;  
 exerseaz analiza i capacitatea de a lua decizii;  
 imprim dinamism leciei.  

Tema: Copilăria de ieri şi de azi  
Fiind două aspecte cuprinse în titlul temei, se împarte clasa în două grupe:  

- grupa 1 – Copilăria de ieri  
- grupa 2 – Copilăria de azi  

Sarcina: Exprimarea în sarcini scurte şi concrete a tuturor ideilor în legătură cu tema dată  
Se parcurg următoarele etape:  

 se scriu toate ideile pe o coal mare de hârtie;  
 se reiau ideile emise, pe rând, şi se grupează pe categorii sau cuvinte cheie;  
 se analizeaz critic, se evalueaz, se argumenteaz i se contraargumenteaz ideile emise 
anterior, la nivelul grupurilor;  
 se afieaz ideile rezultate sub form de propoziii.  

În cadrul unei asemenea activităţi se asigură:  
 implicarea activ a tuturor participanilor;  
 exprimarea personalitii;  
 exersarea creativitii i a unor atitudini deschise la nivelul grupului;  
 valorizarea ideilor fiecrui participant;  
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 eliberarea de prejudecăţi.  
Diagrama Venn este o metodă grafică prin care se compară evenimente, procese, faptei 

istorice şi personalităţi.  
Metoda poate fi folosită în:  

 activitile de învare; 
 activitile de fixare a cunotinelor;  
 evaluarea sumativ a unei unităţi de învăţare ;  
 tem pentru acas. 

Această metodă dezvoltă la elevi:  
 capacitatea de ierarhizare a unor termeni;  
 capacitatea de înelegere a relaiilor dintre dou sau mai multe noiuni, procese, evenimente;  
 capacitatea de rezolvare a unei problem sau situaii problem;  
 spiritul de analiz sistematic;  
 capacitatea de argumentare.  

Diagrama Venn reprezintă un organizator cognitiv format din două cercuri parţial suprapuse 
în care se reprezintă asemănările şi deosebirile între două aspecte, procese, evenimente istorice, 
idei, concepte.  
 în spaiul care se suprapun cele dou cercuri se scriu asemnrile;  
 în spaiile rmase libere se scriu deosebirile;  
 elevii pot lucra individual, în perechi sau în echipă.  
Tema: Dacii şi romanii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, institutorul 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 care asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a 
reactualizării ideilor – ancoră.  

Tema: Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare  
Pot fi sugerate următoarele întrebări:  
- Ce ştii despre Ştefan cel Mare?  
- Care este importanţa războaielor purtate de români împotriva turcilor?  

 

DACII 

 

DACII ȘI ROMANII         ROMANII  
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- Cum justifici faptul că după fiecare luptă câştigată, Ştefan cel Mare construia câte o 
biserică?  

- Care crezi că sunt consecinţele faptului că românii au luptat pentru libertate şi 
independenţă?  

- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată?  
- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus?  
- Ce ţi s-a părut mai interesant?  
- De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat?  
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1. Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenia 
democratică: demersuri didactice inovative, Bucureşti, Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti, 2006;  
2. Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 
Editura Aramis, Bucureşti, 2002;  
3. ***, Demersuri didactice la disciplina istorie. Ghid pentru profesori şi învăţători, Râmnicu 
Vâlcea, 2006; 
4. Otilia Păcurari, Anca Ţârcă, Ligia Sarivan, Stategii didactice inovatoare – suport de curs, 
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92.  STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Profesor pentru învățământul primar, Maria  Portase  

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, localitatea Vînători, județul Galați 
 
„… 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) 

 
Toți copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi dizabilitatea/ handicapul sau 

dificultăţile de învăţare. Astfel începe și se conturează idea unei școli deschise, flexibile, capabile să 
primească și să ofere educație de calitate copiilor cu dizabilități; integrarea acestora în învățământul 
de masă fiind condiția esențială și primul pas în ceea ce privește respectarea unui drept 
fundamental. 

Educaţia integrată vizează, așadar, includerea în structurile învățământului de masă a 
copiilor cu cerințe educative speciale, cu scopul de a oferi un climat prielnic dezvoltării armonioase 
și cât mai echilibrate a personalității acestora. 

Pe plan internațional se pot observa diferente majore în ceea ce priveste proporția copiilor 
cuprinși în structuri integrate sau în instituții de educație specială; explicația acestor diferente 
putând fi dată de unele deosebiri între tradiția și experiența privind política educațională din țările 
respective, deosebirile existente la nivelul curriculunului școlar, varietatea strategiilor de evaluare a 
randamentului școlar în sistemele de învățământ respective, a modalităților de interpretare a noțiunii 
de cerințe educative speciale sau flexibilitatea sistemelor privind transferul elevilor dintr-o clasă în 
alta. 

O analiză  mai amănunțită asupra posibilităților de aplicare a strategiilor de integrare școlară 
a copiilor cu cerințe  educative speciale, pe plan mondial, a permis evidențierea unor modele 
generale care pot fi sintetizate astfel: 
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 Modelul cooperării școlii obișnuite cu școala specială- în acest caz, școala obișnuită 
coordonează procesul integrării și stabilește un parteneriat activ între personalul didactic din cele 
două școli care vor experimenta și susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, 
stabilind împreună conținutul activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare 
folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. Avantajul acestui 
model este acela că permite valorificarea resurselor și experiențelor deja existente în cele două 
tipuri de școli, fără a necesita cheltuieli suplimentare. Totodată profesorii din școala specială 
beneficiază de posibilități de predare mult mai largi, iar cadrele din școala obișnuită se pot 
documenta asupra multiplelor aspecte legate de nevoile și posibilitățile reale ale unui elev cu CES. 

 Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in clasa obișnuită-presupune 
integrarea copiilor cu deficiențe în școli de masă unde să intre în relație cu copii normali, 
facilitându-se, cu sprijinul cadrelor didactice și cadrelor de specialitate din școală, o mai bună 
intercunoaștere  și relaționare între cele două categorii de elevi. 

 Modelul bazat pe amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de 
instruire și resurse pentru copiii cu deficiente, integrați individual în clasele obișnuite din școala 
respectivă. În acest caz profesorul care se ocupă de eleviii cu dizabilități este și profesorul  de 
sprijin care desfășoară activități cu aceștia, atât în spațiul special amenajat, cât și la orele de clasă, 
atunci când condițiile permit acest lucru. 

 Modelul itinerant- acest model favorizează integrarea într-o școală de masă a unui 
număr mic de copii cu CES, domiciliați la mica distanță școală și sprijiniți de un professor itinerant, 
ei pot astfel participa la activitățile școlii respective. 

 Modelul comun- este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că în 
acest caz profesorul itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiente dintr-un anumit areal și 
oferă servicii de sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, 
urmărește evoluția școlară a copilului și intervine atunci când apar problema de învățare sau 
adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 

Un criteriu fundamental de diferențiere a formelor de integrare se referă la durata prezenței 
copilului cu nevoi speciale în școala obișnuită. Astfel întâlnim: 

a) Forme de integrare total- elevul cu CES își petrece tot timpul la școala obișnuită, cu 
excepția eventualelor programe terapeutice care se pot desfășura în spațiul aceleiași școli. 

b) Forme de integrare parțială- elevul cu CES petrece doar o parte din timpul său în 
școala obișnuită, participând doar la anumite tipuri de activități  sau discipline unde poate face față, 
iar restul programului școlar îl desfășoară fie într-o unitate școlară specializată, fie într-un centru de 
zi. 

Procesul integrării educaționale a copiilor cu CES presupune elaborarea și aplicarea unui 
plan de intervenție individualizat, centrat pe folosirea unor modalități eficiente de adaptare a 
curriculumului și pe diversificarea ofertelor de învățare în cadrul lecțiilor. În acest scop, principalele 
strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din învățământul integrat se 
referă la: 
 selectarea unor conținuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi 

înțelese și însușite de copiii cu deficiente și renunțarea la alte conținuturi cu un grad ridicat de 
dificultate; 
 accesibilizarea întregului conținut printr-un proces de simplificare, astfel încât să fie înțeles 

și însușit de elevii cu CES; 
 diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES într-

o varietate de activități individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora și 
asigurării participării în mod eficient la activitățile desfășurate în învățământul obișnuit de masă. 

Fiecare copil cu nevoi speciale trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de 
recuperare, cares ă dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Când deficiența 
copilului este profundă sau când același copil prezintă dizabilități asociate, aceste dificultăți ale 
integrării sporesc, dar marea majoritate a copiilor cu CES prezintă forme ușoare, ceea ce le permite 
o adaptare, relativ bună, la comunicarea copiilor normali, mai cu seamă atunci când sunt îndeplinite 

216



 

condițiile enumerate mai sus. Întegrarea urmărește, pe de o parte, valorificarea la máximum a 
disponibilităților subiectului deficient, dar, pe de altă parte, antrenarea în mod compensatoriu a 
palierelor psiho-fizice care un sunt afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare ți 
să permită însușirea de abilități cares ă inlesnească integrarea eficientă in comunitatea normală. 

Succesul programelor de intervenție individualizate depinde, în mod esențial, de vârsta  
copilului; cu cât programul este aplicat la vârste mici și foarte mici, când copilul recepționează mai 
ușor influențele externe, cu atât șansele de reușită sunt mai mari, iar urmările provocate de natura 
deficiențelor vor scădea simțitor, fiind posibilă chiar di de către personalul școlii și a comunității 
respective.spariția unor efecte traumatizante pentru echilibrul psihic al copilului. 

Decizia asupra integrării unui copil cu CES în învățământul de masă se ia pentru fiecare 
copil în parte în urma unei expertize complexe asupra copilului, a consultării factorilor direct 
implicați în acest proces și a evaluării situațiilor de risc. Asumarea deciziei de școlarizare a 
copilului într-o formă de învățământ aparține în primul rând familiei, dar mai ales specialiștilor care 
evaluează și atribuie un anumit diagnostic copilului. 

Generalizarea educației integrate în școlile de masă trebuie să fie precedată de aplicarea 
unor proiecte-pilot în școlile respective pentru a evalua potențialul de acceptare a acestei practici de 
către personalul școlii, familiile elevilor din școală și resursele existente la nivelul unității școlare și 
a comunității respective. În plus, proiectele-pilot de integrare a unor copii cu CES trebuie 
monitorizate permanent de personalul specializat în domeniul psihopedagogiei speciale care pot 
interveni atât în sprijinul elevilor și a părinților, cât și în sprijinul cadrelor didactice și a conducerii 
unității respective. 

În concluzie, este evident faptul că nu pot exista modele care să răspundă în totalitate la 
problemele și nevoile copiilor cu deficiențe integrați în învățământul de masă. În plus apar 
probleme care țin de contextul socio-economic, geografic, al sistemului de învățământ  și care 
trebuie luate în considerare. Nu trebuie ignorat faptul că pot exista situații în care copiii cu 
dizabilități să nu se poată integra în școlile de masă, fiindu-le mai bine în școli speciale sau pot 
exista părinți care să se opună cu stăruință integrării. Trebuie să luăm în considerare faptul că 
fiecare elev este unic și are propria valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul 
de învățare. Învățarea este și ea unică pentru fiecare copil în parte, în funcție de stilul, ritmul, 
nivelul său de învățare și de dezvoltare, caracteristice și particularitățile sale, aptitudinile, 
așteptările, experiența sa anterioară.  
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93.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
  

Prof. înv. primar. Petrescu Ana – Maria 
Şcoala Gimnazială Nr. 4, Lugoj 

   
Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp  al informației, al 

complexității. De aceea, investiţia în inteligenţă, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, 
a grupurilor va fi extrem de rentabilă în viitor. 
  Copilul este un proiect “aruncat” în lume, aflat într-o stare de “facere”, pentru ca apoi, 
devenit adult, să se formeze continuu de-a lungul vieții. 

Rolul învățătorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important. Punându-
și elevii în situații variate de instruire, el transformă școala “într-un templu și un laborator” (M. 
Eliade). 
            A educa un copil înseamnă a-l învăţa să construiască o cunoaştere care nu va fi mâine nici 
cea a educatorului, nici cunoaşterea copilului, ci o alta, “produs al competenţei şi libertăţii sale” (G. 
Deledalle, 1994). 
            Predarea este o artă şi nu o ştiinţă. Predarea include emoţii care nu pot fi sistematic 
provocate şi folosite ca şi valori umane care se află dincolo de domeniul ştiinţei. Predarea nu e o 
reacţie chimică, ea este asemănătoare creării unei picturi sau elaborării unei piese muzicale sau, la 
nivel mai de jos, ca aranjarea unei grădini ori alcătuirea unei scrisori către un prieten. 

În desfăşurarea procesului de învăţământ trebuie să organizăm lecţii cu structuri elastice, în 
funcţie de elementele noi, pe care le impun obiectivele urmărite, conţinuturile, metodele şi 
mijloacele de învăţământ folosite. 

Experienţa mi-a demonstrat că în realizarea unui învăţământ activ, formativ, un rol 
important îl are munca independentă a elevilor. Îmbinarea formelor de activitate frontală cu cea pe 
microgrupuri şi individuală, crează posibilităţi largi pentru mobilizări multiple şi variate ale elevilor 
în procesul învăţării. 

Nu se poate vorbi de activizarea elevilor, fără a se avea în vedere individualizarea procesului 
de predare-învăţare şi evaluare. De fapt este vorba de o activitate diferenţiată pe fondul unei 
individualizări corect practicată. Individualizarea şi tratarea diferenţiată a elevilor constituie două 
dintre strategiile de ameliorare a randamentului şcolar şi de înlăturare a insucceselor 

Pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi este necesară utilizarea la clasă a unor tehnici sau 
metode specifice. Menţionez, în acest sens, unele metode mai puţin aplicate în activitatea la clasă, 
cum ar fi eseul de cinci minute, atelier literar pe roluri, continuarea unei poveşti, scaunul 
intervievatului, cvintetul ş.a. 
            Scaunul intervievatului s-a potrivit foarte bine la lecţiile de limba română, mai cu seamă 
după lecturarea unui text nou şi explicarea cuvintelor şi expresiilor, în locul acelui şir de întrebări 
adresate de învăţător, pentru a se asigura de înţelegerea de către elevi a conţinuturilor. La fel de bine 
se potriveşte, însă, şi în cadrul reactualizării, în locul tradiţionalei conversaţii care întotdeauna se 
desfăşura în sensul învăţător-elevi, mai rar elevi-învăţător şi aproape niciodată elev-elev. De 
asemenea, această metodă se poate folosi şi la sfârşitul lecţiei, pentru realizarea feed-back-ului. 
            În mod practic se numeşte un elev care, luând loc pe un scaun în faţa clasei, va juca rolul 
unuia dintre personaje, pe care şi-l alege sau îi este propus de învăţător. Colegii săi trebuie să-i 
adreseze întrebări, jucând rolul unor mici “reporteri” . Li se va recomanda să evite întrebările 
care  primesc răspunsuri de genul: “da/nu”,fiind îndrumaţi să adreseze întrebări cu răspunsuri 
argumentative de genul: “de ce ?”, “cum ?”, “din ce cauză ?”. 
            Utilizând metoda “scaunul intervievatului”, oferim şi elevilor timizi prilejul să-şi întrebe 
colegii, cu speranţa că în curând vor avea curaj să pună întrebări şi învăţătorului.. 
   Eseul de 5-10 minute 

Scopul eseului este să convingă şi să aibă în vedere: 
-         prezenţa a două argumente; 
-         claritatea îmbinării argumentelor; 
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-         relevanţa exemplelor care au stat la baza argumentelor(exemple din lectură); 
-         exprimare clară, critică, originală. 

Compuneri ale elevilor adunate într-o carte 
La fiecare unitate de învăţare am abordat atât textul liric cât şi cel narativ. 
Pe suportul fiecărei lecţii, am urmărit: 

-         formarea capacităţii de lectură (citire); 
-         formarea capacităţii de comunicare; 
-         elemente de construcţie a comunicării. 

Fiecare temă nouă a fost propusă elevilor la începutul săptămânii sau a unităţii de învăţare. 
În orice comunicare, absolut toate discuţiile se făceau pe tema dată. 

La sfârşitul fiecărei ore, am alocat minute pentru prezentarea unor creaţii în versuri sau în 
proză, cu acelaşi subiect (al unităţii de învăţare) 

Cu textele elaborate de elevi, pe tema dată, am hotărât să realizăm culegeri inedite cu aceste 
creaţii. 

Pentru a le da culoare, am ataşat şi desenele realizate de elevi în timpul activităţilor din 
cadrul grupelor sau în timpul liber (tot la aceeaşi temă) 

Rezultatul a fort 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. 

Au prins curaj, s-au implicat mai mult, chiar emoţional, participând la concursul epistolar 
“Scrisoare către personajul meu preferat” organizat de Poşta Română, unde au obţinut patru 
menţiuni. 

Aceste prezentări, sub atenta supraveghere a învăţătoarei şi a colegilor, au contribuit la: 
-         formarea capacităţii de comunicare; 
-         însuşirea elementelor de construcţie a comunicării (logică, bogată în expresii deosebite, corectă 
din punct de vedere gramatical, fluentă). 
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2.      M.E.C- Consiliu Naţional pentru pregătirea profesorilor”, “Ghid-Învăţarea activă”, Bucureşti, 
2001 
3.      WincenyOcon, “Învăţământul problematizat în Şcoala contemporană” 
4.      Ziemowit Wlodarski- “Legităţile psihologice ale învăţării şi predării”, E.D. P.,Bucureşti, 1980 
 
  

94.  TEHNICI ŞI PRACTICI POZITIVE PENTRU DEZVOLTAREA 
UNUI CLIMAT EDUCAŢIONAL AGREABIL 

 
Prof. înv. primar DOBREA MONICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” ONEŞTI, JUD. BACĂU 
 
         ,, Natura şi educaţia sunt asemănătoare. Într-adevăr, educaţia transformă pe om şi, 
transformîndu-l, îi conferă o nouă natură.”  Menandru 
 
         Prin esenţa sa, omul este o fiinţă socială. Existenţa lui nu este posibilă decât într-un mediu 
social rezultat al convieţuirii cu ceilalţi în procesul practicii sociale. 
         Pentru copil, în momentul naşterii socialul reprezintă un dat, ceva preexistent în care 
urmează să se integreze, dezvoltându-şi personalitatea, dar, în acelaşi timp, punându-şi amprenta şi 
asupra configuraţiei socialului. Acest social nu reprezintă ceva abstract, o totalitate indefinită, ci se 
prezintă sub forma unor colectivităţi, având o structură şi funcţii care nu se reduc la indivizii din 
care sunt constituite (familie, grupuri sociale, popor etc.). 
         Numai înserat în asemenea colectivităţi copilul se poate dezvolta normal, ca fiinţă umană, 
datorită efectului socializator al acestora. 
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        Noţiunea de colectiv cunoaşte o mulţime de sensuri, dintre care se distinge şi unul pedagogic 
care presupune reuniunea copiilor într-o unitate microsocială, în vederea desfăşurării activităţii 
instructiv-educative. 
         În calitatea sa de grup social, colectivul de elevi se prezintă şi funcţionează ca o unitate 
microsocială de-sine-stătătoare. Sintalitatea desemnează tocmai totalitatea trăsăturilor ce 
caracterizează un colectiv, concret, privit ca un tot, ca un întreg, prin care se deosebeşte de alte 
colective. Se impune cunoaşterea sintalităţii colectivelor de elevi şi a personalităţii fiecăruia dintre 
ei, acţiuni care se completează reciproc, fără să se confunde însă din punct de vedere al obiectivelor 
urmărite şi nici din punct de vedere al metodelor folosite. 
        Iată câteva dintre principalele metode şi tehnici de cunoaşterea a sintalităţii colectivului de 
elevi: 

- Observaţia psihosocială – constă în înregistrarea şi prelucrarea datelor despre colectiv 
obţinute în urma unui contact nemijlocit cu această realitate. Avantajul constă în faptul că 
învăţătorul este un coparticipant la viaţa şi frământările colectivului, prezenţa sa nu denaturează 
fenomenele şi manifestările ce se pretează observării nemijlocite. 

- Tehnicile sociometrice – reprezintă ansamblul de instrumente şi procedee destinate să 
înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea relaţiilor interpersonale din interiorul 
colectivului de elevi, cât şi aspecte privitoare la dinamica acestuia. Principalele tehnici sociometrice 
folosite în practica şcolară sunt testul sociometric, matricea sociometrică etc. 

- Metoda chestionarului – se bazează pe formularea unor întrebări la care elevii urmează să 
răspundă verbal sau în scris. Aceste întrebări se vor referi la diferite aspecte concrete privitoare la 
colectiv, cum ar fi relaţiile dintre liderii formali şi ceilalţi membri ai colectivului, relaţii care se 
stabilesc între membri colectivului etc. 

- Metoda aprecierii obiective a personalităţii – se urmăreşte cunoaşterea unor trăsături de 
personalitate pornind de la aprecierile pe care elevii înşişi sunt solicitaţi să le facă asupra propriilor 
colegi. Aplicată fiind asupra trăsăturilor caracteristice şi moral-volitive, vom putea cunoaşte unele 
aspecte privitoare la normele morale după care se conduce colectivul şi la locul pe care îl ocupă 
fiecare în ierarhia şi climatul moral al colectivului. 

- Metoda experimentului acţional-ameliorativ – este o expresie concludentă a 
interdependenţei dintre cunoaştere şi acţiune. 

   Toate aceste metode se află într-o strânsă interdependenţă. Educatorul este cel care decide  
asupra corelării dintre aceste metode pentru ca astfel cunoaşterea să nu stagneze. Numai 
cunoscându-ne foarte bine colectivele de elevi putem crea un climat educaţional care să permită o 
relaţionare formativă ce va avea ca efect creşterea randamentului şcolar. 
        Climatul constituie o caracteristică definitorie a grupului, un factor important în obţinerea 
performanţei, un atribut managerial care afectează randamentul profesional la toate nivelurile.  
         În ceea ce priveşte climatul educaţional, cadrul didactic este cel care reuneşte toate resursele 
materiale şi umane, resursele logistice de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o 
manieră proprie la nivelul clasei pe care o conduce. 
        Pentru a-mi asigura reuşita în dezvoltarea unui climat educaţional agreabil voi încerca să 
răspund la o serie de întrebări-cheie: 
        Cum să ne cunoaştem elevii? 
        Motivul pentru care pornesc de la această întrebare în dezvoltarea unui climat educaţional 
plăcut este acela că odată cunoscut stilul de învăţare sau tipul de inteligenţă dominant sau motivaţia 
pentru învăţare a unui elev, urmează să dezvolt materiale de învăţare adecvate lui şi să dezvolt noi 
abilităţi care să-i fie utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea. De noi depinde să asigurăm un 
mediu educativ securizat, de încredere, în care fiecare să se simtă acceptat, valorizat şi nu judecat. 
Mai adaug şi faptul că avem responsabilitatea cunoşterii elevilor pentru a le descoperi şi dezvolta 
potenţialul şi pentru a-i ajuta pe ei să se cunoască. 
       La acesată întrebare voi încerca să răspund prin exemple clare şi practice. 
       Exerciţii de prezentare a elevilor: 
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- Istoria numelui – învăţătorul poate să înceapă prin a spune de unde are prenumele, a cui a 
fost  

preferinţa (a mamei/a tatălui), ce semnificaţie are numele, dacă i-a plăcut întotdeauna sau cum altfel 
i-ar fi plăcut să îl cheme, dacă are un alint preferat/nepreferat. Acest prim pas va sparge gheaţa şi 
apoi se numeşte un elev care va continua în acelaşi mod. Se vor numi între ei până când se prezintă 
toţi elevii clasei. 

- Activităţile preferate (interese, pasiuni)- fiecare elev(ă) îşi va realiza , de preferat pe o hârtie  
colorată, o „carte de vizită” originală prin care va putea face cunoscute celorlalţi colegi preferinţele 
sale de petrecere a timpului liber. După prezentarea cărţilor de vizită, ele pot fi expuse. O 
modalitate mai antrenantă poate fi şi afişarea acestora pe unul dintre pereţii clasei, urmând ca, pe 
rând, să se descopere despre cine este vorba în acea carte de vizită. 

Exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere: 
• Ce avem în comun cu ceilalţi? Ce ne deosebeşte? 
• Discurs pe covoraşul roşu etc. 
  O altă întrebare importantă la care trebuie să răspundem cu multă responsabilitate dacă ne  

dorim ca să ne desfăşurăm activitatea educativă într-un climat cât mai agreabil este: Cum 
colaborăm cu familiile elevilor? 

  Implicarea familiei cere energie şi efort din partea ambilor parteneri şi trebuie considerat un  
element legitim al educaţiei care influenţează dezvoltarea elevilor şi învăţarea.  
        Enumăr câteva recomandări pentru cadrele didactice cu privire la relaţionarea lor cu părinţii 
elevilor: 

• Solicitaţi părinţii să vă comunice: 
- nevoile lor de informaţii (despre şcoală, clasă, cadre didactice, comportamentul copilului lor, 

progresele obţinute de copil etc.); 
- date despre copil: cum se comportă acasă, relaţiile cu alţi copii, cum învaţă acasă, regulile de 

disciplină pe care le respectă şi cele pe care nu le respectă); 
- temerile pe care le au în legătură cu şcoala. 
• Practicaţi politica uşilor deschise. Invitaţi părinţii la activităţi variate, nu doar la şedinţele cu  

părinţii. Vor înţelege mai uşor obiectivele şi practicile dumneavoastră. Explicaţi-le părinţilor cum şi 
când pot veni la şcoală să vă întâlnească, vorbiţi-le despre modul cum faceţi anunţurile pentru 
părinţi şi despre regulile clasei. 

Oare este suficient cât pot afla răspunzând la aceste două întrebări astfel încât să mă 
declar pe deplin cunoscătoare a elevilor mei? Îi înţeleg eu oare suficient de bine? Probabil că 
fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă. Dar poate că nu 
întotdeauna am ştiut să ne racordăm predarea la nevoile, interesele şi profilul de inteligenţă al 
elevilor. 
          Teoria Inteligenţelor Multiple este rezultatul unor îndelungate cercetări în studiul profilelor 
cognitive ale copiilor supradotaţi, autişti, savanţi, idioţi, oameni cu dificultăţi în învăţare, a 
persoanelor aparţinătoare a diferite culturi. Una dintre concluziile la care ajunge Howard Gardner 
sugerează faptul că inteligenţa este localizată pe diferite zone ale creierului care sunt conectate între 
ele, se susţin una pe alta, dar pot funcţiona şi independent dacă este nevoie. Această teorie nu 
schimbă ceea ce avem de predat, ne ajută doar să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, ne ajută 
să înţelegem faptul că elevii pot fi deştepţi în diferite feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta să 
evolueze în mod diferit. 
         În acest context, derivat din teoria lui Gardner, misiunea cadrelor didactice este de a 
dezvolta strategii de predare care să permită elevilor să îşi demonstreze modalităţile multiple de a 
înţelege şi valoriza propria lui unicitate. 
         Nu mai puţin importantă este cunoaşterea inteligenţei emoţionale şi sociale a elevilor care 
este abilitatea individului de a recunoaşte, identifica, conştientiza, exprima şi controla emoţiile. 
Folosirea inteligentă a emoţiilor înseamnă stăpânirea impulsurilor emoţionale, receptivitate la 
sentimentele celuilalt, citirea emoţiilor celorlalţi, asigurarea echilibrului emoţional personal, 
gestionarea şi negocierea conflictelor, păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive. 
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        Experţii recomandă cadrelor didactice, consilierilor şcolari, părinţilor să dezvolte 
oportunităţi educaţionale în domeniul socio-emoţional pentru că astfel va creşte capacitatea elevilor 
de a învăţa, vor primi instrumente prin care pot aspira la realizările propuse şi vor fi abilitaţi să 
experimenteze şi să obţină satisfacţii personale. 
        Înţelegerea şi managementul emoţiilor cuplate cu abilităţi sociale de a relaţiona efectiv cu 
ceilalţi, de a negocia, de a rezolva creativ problemele sociale, de a fi efectiv lideri şi colaboratori, de 
a fi asertivi şi responsabili sunt în opinia cercetătorilor competenţe sociale şi emoţionale. Acestea 
pot fi învăţate şi dezvoltate la orice vârstă, dar cu cât implicarea în programe de dezvoltare socială 
şi emoţională se produce cât mai devreme, avantajele sunt mai mari. 
         Cum găsim modalitatea cea mai potrivită de a motiva elevii dintr-o clasă, ţinând cont de 
faptul că aceştia au personalităţi diferite, stiluri diferite de învăţare şi sunt sensibili la forme 
diferite de motivare? 
         Ştim că apelul la motivaţia intrinsecă este cea mai eficientă formă de mobilizare a elevilor. 
Pe de altă parte din cauza a numeroase responsabilităţi şi obiective didactice, a programelor 
încărcate şi a specificului unor discipline şcolare, cadrele didactice nu pot oferi elevilor numai 
sarcini şcolare interesante sau plăcute, care să activeze forme intrinseci de motivare. De cele mai 
multe ori sarcinile şcolare sunt formulate în termeni de obligaţii extrinseci, elevii trebuie să se 
achite de ele fie că le face plăcere fie nu. Este uşor să propunem folosirea metodelor intrinseci de 
motivare, dar este destul de greu de aplicat astfel de metode, de particularizat pentru situaţii sau 
discipline diferite. 
        Cheia pentru implicarea activă în învăţare este de a înţelege preferinţele pentru învăţare, 
stilul de învăţare, cu influenţe pozitive sau negative asupra performanţelor elevilor. 
       Stilul de învăţare... 

- se referă la „simpla preferinţă pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte ceea ce 
am învăţat”. 

- ne arată calea şi modalităţile în care învăţăm. 
- implică faptul că indivizii procesează informaţiile în diferite moduri: latura cognitivă, 

elemente afective-emoţionale, psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de 
învăţare. 

   Stilul de învăţare poate afecta rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările 
demonstrează că atât elevii cu rezultate slabe cât şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi 
îmbunătăţească performanţele şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de 
învăţare. 
         Identificarea şi recunoaşterea stilurilor de învăţare 
        Se poate realiza prin: 

- observarea şi analiza propriilor experienţe de învăţare; 
- caracterizarea stilului de învăţare; 
- aplicarea unor chestionare specifice; 
- discuţii cu specialişti de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică; 
- informarea cu privire la stilurile de învăţare din dorinţa de autocunoaştere (puncte tari şi 

slabe ale stilului personal de învăţare); 
- participarea activă la activităţile practice cu această temă, cu precădere la cele de consiliere 

şi orientare. 
Aşa cum elevul are un stil personal de învăţare, cadrele didactice au diferite stiluri de 

predare. 
Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităţilor de acţiune ale cadrului didactic în  

situaţii specifice de lucru cu elevii. Este importantă conştientizarea stilurilor de predare, care 
asemenea stilurilor de învăţare au un caracter unic, personal, cu o anumită dominantă. Este de dorit 
ca stilurile de predare să se adapteze stilurilor de învăţare practicate de elevi, ca dovadă a 
flexibilităţii şi eficienţei intervenţiilor cadrelor didactice. Tocmai de aceea necesitatea dezvoltării 
profesionale continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 
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Metodele de predare trebuie să întâlnească nevoile specifice ale varietăţii stilurilor de 
învăţare de care să beneficieze toţi elevii clasei. 
       În procesul de cunoaştere al elevilor instruirea diferenţiată este răspunsul pe care îl dă 
fiecare cadru didactic la nevoile lor. Ea este ghidată de principiile diferenţierii: 

- Conţinutul, procesul şi produsul instruirii se diferenţiază după profilurile de inteligenţă, 
nevoile şi interesele elevilor. 

- Parcurgerea materiei se face în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor. 
- Evaluarea este continuă, notarea nu este permanentă. 

Aplicarea principiilor de instruire diferenţiată se realizează prin strategii de instruire care  
demonstrează: 

- O nouă viziune a cadrului didactic asupra clasei; 
- Noi roluri asumate de către învăţători şi elevi; 
- Folosirea unei diversităţi de metode, tehnici şi procedee de instruire. 

Instruirea diferenţiată nu se identifică cu strategiile folosite şi nici cu un model de predare. 
Este mai mult decât atât, este un mod de gândire despre predare şi învăţare care pleacă de la nivelul 
de disponibilitate al elevilor, interes, nevoi, profil de învăţare. Proiectarea şi planificarea lecţiilor au 
ca punct de plecare elevul, stadiul în care se află el în diferite momente. Introducerea dezvoltării 
elevilor în scheme rigide nu mai funcţionează. 
      Dacă reuşim să răspundem la toate întrebările dezvoltate anterior, putem spune că ne 
cunoaştem elevii care formează clasa pe care o coordonăm. Şi dacă reuşim să le cunoaştem toate 
particularităţile, putem propune un demers didactic care să îi antreneze şi să le trezească interesul. 
Numai aşa, cred eu, că se poate dezvolta un climat educaţional agreabil, în condiţiile actuale din 
învăţământul primar românesc. 
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95.  ϹUNOAŞTЕRЕA ЕLЕVULUI –  CODIŢIЕ FUNDAMЕNTALĂ ÎN 
VЕDЕRЕA FOLOSIRII CORЕCTЕ ŞI ЕFICIЕNTЕ A 

MЕTODЕLOR DIDACTICЕ 
 

MALANCA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN CEL MARE” VASLUI 

 
Obiеϲtul ϲunoaştеrii în rеlaţia ϲadru didaϲtiϲ-şϲolar arе în vеdеrе реrsonalitatеa ϲoрilului şi 

aϲеlе рroϲеsе ϲarе intеrvin dirеϲt în рroϲеsul dе еduϲaţiе: intеligеnţa, mеmoria, atеnţia, 
ϲrеativitatеa, motivaţia. 

Ρеrsonalitatеa еstе ϲеa mai ϲomрlеxă şi adеsеori ϲеa mai dramatiϲă rеalitatе umană ϲu ϲarе 
luăm ϲontaϲt şi ре ϲarе urmеază s-o influеnţăm, s-o amеliorăm sau s-o sϲhimbăm. Εa rерrеzintă  
рrinϲiрalul ghid în modеlarеa ϲonϲrеtă a omului. Νumai ϲunosϲându-i laturilе, struϲtura, finalitatеa 
vom рutеa sеlеϲta şi utiliza ϲеlе mai рotrivitе miϳloaϲе , mеtodе, рroϲеdее dе influеnţarе еduϲativă.
 Ρеntru a ϲunoaştе şi aрrеϲia ϲorеϲt реrsonalitatеa еlеvului din реrsреϲtiva рroϲеsului 
instruϲtiv-еduϲativ trеbuiе să avеm în vеdеrе trăsăturilе şi ϲalităţilе formalе, dinamiϲo-еnеrgеtiϲе 
(tеmреramеntal), dе ϲonţinut, soϲio-moralе şi axiologiϲе (ϲaraϲtеrul) şi asреϲtеlе instrumеntalе, 
реrformanţialе alе реrsonalităţii (aрtitudinilе). 
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Τеmреramеntul sе rеfеră la dimеnsiunеa dinamiϲo-еnеrgеtiϲă a реrsonalităţii şi sе еxрrimă 
atât în рartiϲularităţi alе aϲtivităţii intеlеϲtualе şi alе afеϲtivităţii, ϲât şi în ϲomрortamеntul еxtеrior, 
motriϲitatе şi mai alеs vorbirе, ϲееa ϲе favorizеază limbaϳul şi ϲomuniϲarеa didaϲtiϲă . 

Ρеntru un еduϲator еstе imрortant să stabilеasϲă daϲă un ϲoрil еstе aϲtiv sau nu şi daϲă еstе 
еmotiv sau nu. Daϲă un ϲoрil еstе aϲtiv, еl ar рutеa fi harniϲ, еnеrgiϲ, indifеrеnt dе gradul dе 
еmotivitatе, iar daϲă еstе inaϲtiv, ar рutеa fi lеnt, lеnеş, fără iniţiativă. Ϲoрilul еmotiv va avеa 
rеaϲţii еmoţionalе рutеrniϲе, va fi imрliϲat afеϲtiv în tot ϲееa ϲе faϲе, în timр ϲе la un ϲoрil 
nееmotiv astfеl dе manifеstări vor fi minimе. Аϲеstе ϲaraϲtеristiϲi sunt dеstul dе еvidеntе în 
ϲomрortamеntul ϲoрiilor înϲă dе la vârstе miϲi, astfеl înϲât еduϲatorii рot lua măsurilе nеϲеsarе 
stimulării, utilizării şi ϲontrolului aϲеstora. Ϲoрiii aϲtivi vor fi oriеntaţi sрrе aϲtivităti utilе, 
valorizatе soϲial şi sе va tеmреra tеndinţa aϲеstora dе a lua hotărâri рriрitе. Inaϲtivii au nеvoiе dе 
stimularе ϲonstantă, binе dozată şi dе un рrogram dе luϲru striϲt suрravеghеat. Sălăvăstru Dorina 
subliniază valoarеa munϲii în gruр реntru tеmреramеntеlе nееmotivе şi inaϲtivе, în timр ϲе реntru 
altе tiрuri, еfеϲtеlе munϲii în еϲhiрă sunt disϲutabilе, dе еxеmрlu, sеntimеntalii sе intеgrеază mai 
grеu în gruр şi рrеfеră să luϲrеzе singuri. 

Ρutеm să sрunеm ϲă tеmреramеntul, ϲa subsistеm al реrsonalităţii, sе rеfеră la o sеriе dе 
рartiϲularităţi şi trăsături înnăsϲutе ϲarе, nеimрliϲând rеsрonsabilitatеa individului, nu рot fi 
valorizatе moral, dar sunt рrеmisе imрortantе în рroϲеsul dеvеnirii soϲio-moralе a fiinţеi umanе. 
Ϲunoaştеrеa tеmреramеntului еlеvilor еstе o ϲondiţiе a tratării lor difеrеnţiatе în рroϲеsul instruϲtiv-
еduϲativ şi a adaрtării ϲеlor mai еfiϲiеntе mеtodе în dеrularеa aϲtivităţii. 

Ϲaraϲtеrul еstе un subsistеm rеlaţional-valoriϲ şi dе autorеglaϳ  al реrsonalităţii şi sе еxрrimă 
рrintr-un ansamblu dе atitudini-valori. Sе au în vеdеrе atitudinilе stabilе, dеfinitorii реntru un 
anumit еlеv  şi ϲarе sе întеmеiază ре ϲonvingеri рutеrniϲе. Аtitudinеa еxрrimă o modalitatе dе 
raрortarе faţă dе anumitе asреϲtе alе rеalităţii şi imрliϲă rеaϲţii afеϲtivе, ϲomрortamеntalе şi 
ϲognitivе. 

Formarеa atitudinilor, еlеmеntеlе struϲturalе рrinϲiрalе alе ϲaraϲtеrului, imрliϲă mеtodе şi 
tеhniϲi sреϲifiϲе. Ϲomрlеxitatеa şi uniϲitatеa fiinţеi umanе nu реrmitе formularеa şi rеϲomandarеa 
unеi singurе stratеgii. Fiеϲarе domеniu al viеţii arе рartiϲularităti şi limitе imрosibil dе ϲuрrins în 
sϲhеmе tеorеtiϲе. Litеratura рsihoреdagogiϲă ϲе рrivеştе aϲеst subiеϲt еstе rеlativ rеstrânsă, unеlе 
înϲеrϲări fiind lеgatе dе motivaţiе, intеrеsе asрiraţii şi atitudini, рrivatе ϲa faϲtori motivatori în 
ϲontеxtul aϲtivităţilor şϲolarе şi ϲarе influеntеază suϲϲеsul şi реrformanţa. 

  Τrăsăturilе dе ϲaraϲtеr sunt moduri rеlativе ϲonstantе dе a rеaϲţiona alе unеi реrsoanе în 
raрort ϲu rеalizarеa sϲoрurilor ϲătrе ϲarе asрiră . Εlе рot fi ϲonsidеratе într-o anumită măsură 
еxрrеsia atitudinilor ре ϲarе реrsoana lе arе fată dе еa însăşi.Τrăsăturilе fundamеntalе dе ϲaraϲtеr ϲе 
sе рot dеzvolta în рroϲеsul dе învăţământ sunt: ϲonştiinţa dе sinе, ϲonştiinţa morală, ϲaрaϲitatеa dе 
înfrânarе, inhibiţiе, реrsеvеrеnţa, ϲuraϳul, tеndinţa sрrе dominanţă sau sрrе suрunеrе, рrudеnţa. 

Dеosеbirеa dintrе trăsăturilе dе tеmреramеnt şi trăsăturilе dе ϲaraϲtеr ϲonstă în faрtul ϲă 
рrimеlе sunt înnăsϲutе iar ϲеlеlaltе sunt dobânditе sub influеnţa modеlеlor ϲulturalе dе 
ϲomрortamеnt şi a sistеmеlor dе valori ре ϲarе lе рroрunе soϲiеtatеa. Τеmреramеntul îşi рunе 
amрrеnta ре modul în ϲarе trăsăturilе dе ϲaraϲtеr sе еxрrimă în ϲomрortamеnt.  

Rеsресtarеa рartiсularităţilоr dе vârsta şi individualе еstе un рrinсiрiu nесеsar еduсării 
tuturоr dimеnsiunilоr dе реrsоnalitatе сu aрliсabilitatе nuanţată şi în aсеst соntехt. Сорilul, сu datul 
său еrеditar şi înnăsсut, сrеsсut şi еduсat în соndiţii dе mеdiu fiziс şi familial sресifiс, vinе la şсоală 
сu рartiсularităţilе salе individualе сarе sе сirсumsсriu, în сaz dе nоrmalitatе, сеlоr dе vârsta, fără a 
sе соnfunda сu aсеstеa. 

Ρartiсularităţilе dе vârsta rерrеzintă ansamblul сaraсtеristiсilоr се sе datоrеază mоdifiсărilоr 
şi transfоrmărilоr сarе au lос în оrganizarеa biоfiziоlоgiсă şi рsihiсă a individului în difеritе 
реriоadе alе viеţii salе. 

Ρartiсularităţilе individualе rерrеzintă ansamblul însuşirilоr biосоnstituţiоnalе şi рsihiсе рrin 
сarе un сорil sе dеоsеbеştе dе alţi сорii în aсееaşi реriоadă dе vârsta şi al aсеluiaşi stadiu dе 
dеzvоltarе. Dοi ϲοрii рοt fi asеmănătοri în ϲееa ϲе рrivеştе ϲaraϲtеristiϲilе gеnеralе dе vârstă, dar 
ехtrеm dе difеriţi în manifеstarеa ϲοnϲrеtă a aϲеstοra.  
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Dе la naştеrе şi рână la maturitatе, οmul străbatе un drum lung dе dеzvοltarе.  În dеϲursul 
anilοr, în viața ϲοрilului sе рrοduϲ transfοrmari fiziϲе şi рsihiϲе însеmnatе.  Αϲеstеa nu ϲοnstau 
dοar în adaοsul dе înălțimе şi grеutatе sau în simрla sрοrirе a ϲunοştinţеlοr şi dерrindеrilοr 
ϲοрilului.  Dеzvοltarеa ϲοрilului nu рοatе fi рrivită dοar ϲa un рrοϲеs dе sϲhimbări ϲantitativе, ϲi în 
dеzvοltarеa рsihiϲă sе рrοduϲ şi sϲhimbări ϲalitativе imрοrtantе . 

 Αşadar рrin dеzvοltarе trеbuiе să înţеlеgеm în рrimul rând transfοrmărilе ϲalitativе, dе 
natură fiziϲă şi рsihiϲă ϲе sе рrοduϲ în viaţa ϲοрilului.  Dеzvοltarеa рsihiϲă a ϲοрilului ϲοnstă, în 
рrimul rând, în ϲοmрliϲarеa şi adânϲirеa aϲtivităţii salе dе ϲunοaştеrе.  Еa sе ϲaraϲtеrizеază рrin 
mοdifiϲarеa rеlaţiilοr salе ϲu ϲеi din јur, рrin sϲhimbarеa atitudinii salе faţă dе mеdiul înϲοnјurătοr. 

 În stânsă lеgătură ϲu rеlaţiilе ре ϲarе lе arе ϲοрilul ϲu ϲеi din јur, sе dеzvοltă trерtat viaţa sa 
afеϲtivă, ϲu dеzvοltarеa sеntimеntеlοr şi atitudinilοr faţă dе οbiеϲtеlе şi fеnοmеnеlе rеalităţii.  
Рοrnindu-sе dе la aϲеastă bază, sе ϲοnturеază trерtat trăsăturilе dе ϲaraϲtеr alе ϲοрilului, 
реrfеϲţiοnându-sе şi aϲtivitatеa aϲеstuia.  La înϲерut, mişϲărilе salе sunt răsрunsuri simрlе, dirеϲtе 
la stimulări ехtеrnе şi intеrnе.  Αϲеstе aϲtе sе ϲοmрliϲă trерtat, ϲâștigând în рrеϲiziе şi ϲοοrdοnarе. 
Рutеm sрunе ϲă dirеϲţiilе рrinϲiрalе alе dеzvοltării рsihiϲе a ϲοрilului sunt: ϲοmрliϲarеa şi 
adânϲirеa aϲtivității salе dе ϲunοaştеrе, transfοrmarеa viеţii salе afеϲtivе, a rеlaţiilοr salе faţă dе 
mеdiul înϲοnјuratοr şi реrfеϲţiοnarеa aϲtivităţii în sеnsul dеzvοltării ϲοnduitеi vοluntarе. 

Ϲοрilul sе dеzvοltă sub influеnţa еduϲaţiеi şi a ϲοndiţiilοr dе viaţă.  Αϲţiunеa mеdiului sοϲial 
şi a еduϲaţiеi, nu sе dеsfăşοară însă ре ,,tеrеn'' gοl.  Еl sе naştе ϲu anumitе disрοziţii naturalе, ϲarе 
rерrеzintă рrеmizеlе dеzvοltării salе рsihiϲе.  Αϲеstе disрοziţii mοştеnitе nu ϲοnţin însuşiri рsihiϲе 
şi aрtitudini gata fοrmatе.  Еlе sе fοrmеază şi sе dеzvοltă, ре baza disрοziţiilοr înnăsϲutе, în 
рrοϲеsul aϲtivităţii, еduϲaţiеi şi instruirii. 

 Intrarеa în şϲοală ϲοnstituiе un mοmеnt imрοrtant în еduϲaţia şi dеzvοltarеa ϲοрilului.  Еl 
intra într-un ϲеrϲ dе rеlaţii nοi: ϲu învăţătοrul, ϲu еlеvii din ϲlasă şi, sрοradiϲ, ϲu ϲοlеϲtivul şϲοlii.  
Αрar ϲеrinţе nοi, ϲοрilul învaţă sistеmatiϲ, ϲu sеntimеntul tοt mai ϲlar ϲă dеsfăşοară ο aϲtivitatе 
sеriοasă, dе imрοrtanţă sοϲială.  Мοdul ϲum îşi îndерlinеştе οbligaţiilе dе еlеv, dеfinеștе рοzitia sa 
în sϲοala, în ϲοlеϲtivul dе ϲlasa şi în familiе . 

Соndiţia fundamеntală a unеi aсtivităţi еduсativе сu valеnţе în рlan mоral-сiviс еstе 
сunоaştеrеa aсеstоr рartiсularităţi, сunоaştеrе се trеbuiе să stеa la baza оriсărui dеmеrs еduсaţiоnal 
întrерrins dе сătrе еduсatоr. 

Dеşi рrоiесtarеa реdagоgiсă sе rеfеră la gruрul dе сорii, în ansamblul lui, învăţătоrul trеbuiе 
să aibă în vеdеrе aсţiunеa difеrеnţiată, dеtеrminată dе рartiсularităţilе individualе alе fiесăruia 
dintrе соmроnеnţii сlasеi, să aсţiоnеzе asuрra fiесărui сорil şi unеоri să intеrvină реntru a сеrе 
sрriјin familiеi sau реntru a соriјa unеlе influеnţе nеgativе vеnitе din рartеa aсеstuia. 

Сunоaştеrеa реrsоnalităţii сорilului nu rерrеzintă un sсор în sinе. Еduсaţia şi aсtivitatеa dе 
studiеrе şi сunоaştеrе a сорilului соnstituiе un рrосеs unitar, еduсatоrul сunоaştе сорilul еduсându-l 
şi-l еduсă mai binе сunоsсându-l. Νесеsităţilе сurеntе alе aсtivităţii instruсtiv-еduсativе imрun 
сеrinţa dе a сunоaştе сât mai binе реrsоnalitatеa ре сarе о рrеluсrăm, реntru a găsi miјlоaсеlе şi 
stratеgiilе сеlе mai еfiсiеntе dе aсţiunе. 

Аşadar, сорilul trеbuiе сunоsсut реntru a diriјa, сu сât mai multе şansе dе suссеs, 
dеzvоltarеa реrsоnalităţii lui. Моdеlarеa fiinţеi umanе în соnfоrmitatе сu sсорurilе рrорusе nu sе 
роatе rеaliza dесât ре baza сunоaştеrii есhiрamеntului biо-рsihiс al сорilului, рrin stimularеa 
роtеnţеlоr salе intеrnе şi рrin diriјarеa dеzvоltării aсеstuia în ritmuri „рrорrii”(„еduсaţia ре măsură” 
şi „şсоala ре măsură”). 

 Întrеaga aсtivitatе instruсtiv-еduсativă sе bazеază ре сunоaştеrеa реrsоnalităţii сорilului, 
„individualizarеa сa рrinсiрiu еduсativ” sрunе V. Ρavеlеsсu „imрliсă сunоaştеrеa struсturii 
реrsоnalităţii сеlui се urmеază să fiе еduсat, întruсât, реntru a оbţinе rеzultatеlе dоritе, trеbuiе să о 
fоlоsim în raроrt сu fiесarе сорil în рartе.” 

Didaсtiсa mоdеrnă sе bazеază ре raсоrdarеa aсţiunilоr instruсtiv-еduсativе la rеuşita şi 
роtеnţialităţilе сорiilоr, ре соnsidеrarеa рartiсularităţilоr dе vârsta şi individualе сa indiсatоr 
оriеntativ рriоritar. Сunоaştеrеa сорilului trеbuiе соnsidеrată сa рunсt dе рlесarе în оriсе aсţiunе 
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fоrmativă, stratеgia individualizării, еduсaţia şi învățământul nu-şi роatе јustifiсa mеnirеa şi nu-şi 
роatе dоvеdi еfiсiеnţa dесât ре baza unеi bunе сunоaştеri a сорiilоr. 

 Datоrită сaraсtеrului рrоsресtiv al еduсaţiеi, studiеrеa şi сunоaştеrеa реrsоnalităţii сорilului 
arе о nuanţă sосială. Ρrоtесţia реrsоnalităţii aсеstuia înсере din fragеdă сорilăriе. Dеsсhidеrеa 
роrţilоr sрrе сultură şi dеsсifrarеa dirесţiilоr dеzvоltării сорilului şi рrоiесtarеa nu роatе fi 
rеzultatul unеi simрlе insрiraţii, сi еa рrеsuрunе, сu рrесădеrе, studiеrеa şi сunоaştеrеa 
реrsоnalităţii сорiilоr. Şсоala trеbuiе să сunоasсă mоdul сum funсţiоnеază intеlесtul сорiilоr, să 
sеsizеzе mugurii înсlinaţiilоr lоr, să lе dеsсореrе sеnsibilităţilе, реntru a fi în măsură să faсă 
рrеdiсţii asuрra fiесărui сорil şi să-i dеsсhidă drumurilе fоrmativе în dirесţia înсlinaţiilоr lui. 

Ρrеосuрarеa реntru studiеrеa şi сunоaştеrеa реrsоnalităţii сорilului sе imрunе сu mai multă 
nесеsitatе la înсерuturilе ореrеi dе fоrmarе a aсеstuia. Învăţătоarеa рrеia сорilul dе la еduсatоarе сu 
о anumită ехреriеnţă dоbândită dе aсеsta (сunоştinţе, dерrindеri, соmроrtamеntе) şi сu о 
„biоgrafiе” a реrsоnalităţii dејa еlabоrată. Νu vоrbim dе nivеlurilе mai înaltе undе sе рrеdă ştafеta 
сu datе îmbоgăţitе, сu о соnturarе tоt mai рrесisă a реrsоnalităţii сорilului. 

În сорilăriе sе fоrmеază tоatе соnduitеlе adaрtativе dе bază, sе соnstituiе struсturilе 
еnеrgеtiсе mai imроrtantе (intеlесtualе, сrеativе), inсlusiv sосiabilitatеa, о sеriе dе aрtitudini, 
рrесum şi сaraсtеristiсilе соmроrtamеntеlоr dе bază, rеaсţiilоr afесtivе şi vоliţiоnalе. 

Асеasta соnduсе la aсhiziţii şi рrоgrеsе în sfеra соgnitivă, afесtivă şi рsihоmоtоriе a 
şсоlarului, рrесum şi în dоmеniul sосiabilităţii lui. Dесi, сunоaştеrеa сорilului trеbuiе mеnţiоnată 
рrin сunоaştеrеa viеţii lui, a faрtеlоr, a соmроrtamеntului сu сaraсtеr реrmanеnt сarе rеlеvă 
trăsăturilе сaraсtеristiсе alе реrsоnalităţii. 
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96. ACTIVIZAREA ELEVILOR PRIN FOLOSIREA METODELOR 
MODERNE ȘI PRIN STIMULAREA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ 

 
Hotnogu Alexandra-Elena,  

Școala Gimnazială Budila, Com. Budila, județul Brașov 
 

Integrarea elementelor specifice evaluării în ansamblul activității didactice, alegerea unor 
forme și metode de evaluare adecvate, interesul arătat față de activitatea elevilor, recunoașterea 
progreselor reprezintă preocupări fundamentale ale profesorului de limba și literatura română.  

Evaluarea reprezintă un aspect semnificativ pentru înțelegerea actului învățării, deopotrivă 
pentru cadrele didactice, elevi și părinți, iar relația învătare-predare evaluare trebuie abordată ca un 
tot unitar. Profesorul și elevul trebuie să devină parteneri deopotrivă în actul învățării și al evaluării, 
tinzând spre cooperare și completare. De asemenea, profesorul trebuie să își canalizeze atenția nu 
doar asupra elevilor cu un potențial intelectual ridicat, ci și asupra elevilor cu rezultate mai slabe 
cărora le va acorda o atenție specială atât în activitatea de predare-învățare, cât și în cea de evaluare.  

Prin organizarea activităților care presupun folosirea metodelor moderne, se urmărește 
crearea unei atmosfere care să favorizeze comunicarea, conlucrarea elevilor, formularea de 
întrebări, stimularea gândirii și găsirea de soluții. 

1. Metoda R.A.I. are la bază stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica 
(prin întrebări și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat. Denumirea provine de la inițialele cuvintelor 
Răspunde–Aruncă-Interoghează. Această metodă poate fi folosită la sfârșitul lecției, pe parcursul ei 
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sau la începutul activității, când se verifică lecția anterioară, înaintea noului demers didactic, în 
scopul descoperirii, de către profesor a eventualelor lacune în cunoștințele elevilor și a reactualizării 
ideilor –ancoră. 

Exemplificare: Clasa a V-a Subiectul lecției: Verbul Tipul lecției: de recapitulare și 
sistematizare a cunoștințelor. Putem aplica această metodă la începutul lecției, în momentul 
reactualizării cunoștințelor învățate anterior. Le explicăm elevilor în ce constă acest joc: este 
aruncat un obiect mic și ușor (de exemplu o minge) de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea 
pune o întrebare din lecția predată elevului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la 
întrebare și aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Elevul care nu cunoaște 
răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a formulat întrebarea. Acesta din 
urmă are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea și de a adresa încă o întrebare. Observație: În 
cazul în care cel care adresează o întrebare este descoperit că nu cunoaște răspunsul la propria 
întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. În cadrul acestei lecții, 
elevii pot pune următoarele întrebări: - Ce este verbul? - Care sunt timpurile modului indicativ? - 
Care sunt formele verbului adesena la timpul viitor? - Cum se formează timpul prezent? - Ce 
funcție sintactică îndeplinește verbul? - De câte feluri sunt verbele? Observație: Elevii foarte bine 
pregătiți, care au rămas în joc, au fost recompensați cu note. 

2. Jocul cartonașelor.  Fiecare elev are pe bancă un cartonaș verde și unul roșu. Profesorul 
formulează enunțuri adevărate sau false despre elementele specifice basmului, iar elevii ridică, după 
caz, cartonașele verzi (pentru Adevărat) și roșii (pentru Fals). a) Locul și timpul în care se 
desfășoară acțiunea din basm sunt imaginare. (A) b) Formulele inițiale au rolul de a indica ieșirea 
din lumea ficțiunii. (F) c) Pe durata acțiunii elementele reale se împletesc cu cele fantastice. (A) d) 
În basm apar doar personaje fabuloase. (F) e) Basmul are un final enigmatic, nefericit. (F) f) În 
basme apar frecvent cifre magice. (A) g) Trăsăturile specifice eroului din basmele populare 
românești sunt: forță și frumusețe fizică, generozitate, dragoste și respect față de semeni, spirit de 
dreptate. (A) 

3. Metoda cadranelor Clasa a VI-a Subiectul lecției: Opera epică în versuri. Fabula  
„Bivolul și coțofana” de George Topârceanu 

Obiective operaționale: să numească trăsăturile de caracter ale personajelor; să precizeze 
modurile de expunere prezente în text; să recunoască procedeele artistice specifice fabulei; să 
explice morala fabulei. Etape: 1. Se trasează pe tablă sau pe fișe două axe perpendiculare, în așa fel 
încât să apară patru cadrane. 2. Elevii citesc cu mare atenție fabula. 3. Elevii vor fi împărțiți în patru 
grupe, vor primi sarcini clare, precizându-li-se și timpul de desfășurare al activității. (15 minute) 
Grupa I notează în cadranul I- trăsăturile de caracter ale bivolului. Grupa a II-a notează trăsăturile 
de caracter ale cățelului. Grupa a III-a notează realizarea artistică a fabulei- moduri de expunere și 
figuri de stil. Grupa a IV-a explică învățătura care se desprinde din text. 

Grupa I. Trăsăturile bivolului: puternic, înstărit ,,gospodar cu greutate’’, tolerant cu coțofana 
,,îl apără de muște...’’, intolerant / neîndurător cu cățelul, ,, potaie’’, ,,cam ce slujbă poți să-mi 
faci?’’ Grupa a II-a. Trăsăturile cățelului: îndrăzneț, dar naiv profitor ,, e rost să mă plimbe și pe 
mine” Grupa a III-a. Moduri de expunere: narațiunea, monologul, dialogul, descrierea. Figuri de 
stil: personificarea, comparația, epitetul etc. Grupa a IV-a. Învățătura care se desprinde din text: Cei 
puternici îi tolerează pe cei inferiori lor atâta vreme cât pot profita de pe urma lor,dar nu-i acceptă 
când ei vor să profite. 

Profesorul monitorizează permanent activitatea fiecărei grupe de elevi, îi îndrumă pentru a 
se asigura că lucrează corect. Evaluarea activității: Fiecare grupă prezintă rezultatul la care a ajuns. 
Elevii de la celelalte grupe aduc completări. Profesorul corectează, la nevoie, răspunsurile elevilor, 
apoi le cere acestora să explice cum au colaborat, ce greutăți au întâmpinat, ce au învățat de la 
celelalte grupe și cât au reținut din ce s-a lucrat. Se apreciază activitatea fiecărei grupe și elevii sunt 
invitați să formuleze opinii despre modul în care s-a desfășurat activitatea. 

1. Metoda cubului Clasa a VI-a Operele literare: D-l Goe... și Vizită... de I.L. Caragiale  
Tipul lecției: mixtă Subiectul lecției: analiză comparativă între cele două schițe Mod de 
desfășurare: Elevii sunt împărțiți în șase grupe, fiecare grupă rezolvând cerințe în conformitate cu 
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fețele cubului. Fiecare grupă își desemnează câte un reprezentant. Profesorul explică elevilor în ce 
constă această metodă și cum vor lucra le urmărește modul de lucru al fiecărei echipe în parte, pe 
parcursul desfășurării activității. Grupa I: Descrieți spațiul și timpul din cele două opere studiate, 
folosind exemple concrete din text. Grupa a II-a: Analizați comportamentul lui Ionel din schița 
Vizită, respectiv pe cel al lui Goe din schița D-l Goe. Grupa a III-a: Comparați cele două opere 
literare, ținând seamă de trăsăturile schiței. Grupa a IV-a: Asociați personajele principale din cele 
două schițe cu alte personaje întâlnite de voi în opere literare studiate. Motivați alegerea făcută. 
Grupa a V-a: Aplicați: Imaginați-vă, în 10-15 rânduri, o continuare a schiței D-l Goe. Grupa a VI-a: 
Argumentați, în maxim 20 de rânduri, apartenența la genul epic a uneia dintre cele două shițe 
studiate. Observație: După terminarea sarcinilor de lucru, fiecare raportor al grupei a prezentat cum 
a rezolvat sarcina de lucru avută. Se aduc argumente și completări. Profesorul apreciază activitatea 
fiecărei grupe și îi invită pe elevi să formuleze opinii despre cele două schițe studiate. 

2. Metoda Gândiți - lucrați în perechi – comunicați. Această metodă a fost folosită 
frecvent și cu succes de mine în evaluarea cunoștințelor elevilor. Ea îmbină, într-o formă aparte, 
activitatea individuală cu cea în perechi și nu necesită foarte mult timp. Primul moment, cel 
individual, este important, deoarece obligă elevii să gândească asupra sarcinilor de lucru propuse, 
solicitându-le o formulare în scris a răspunsurilor. În etapa a doua, cea a activității în perechi, elevii 
își pot clarifica și completa răspunsurile, evaluarea cunoștințelor făcându-se în comparație cu cea a 
colegului de bancă. Exemplificare: Subiectul lecției: Sinonime. Antonime. Clasa a V-a 
Comunicarea sarcinii de lucru: Răspundeți în scris, pe caiete, la următoarele cerințe:  Activitate 
individuală. Timp de lucru -5 minute. 1. Scrieți cel puțin patru termeni din seria sinonimică a 
cuvântului a spune. 2. Alcătuiți enunțuri cu antonimele cuvintelor: domol, necăjit, laș, a pleca.  
Activitate în perechi. Timp de lucru -2 minute. Citiți colegului de bancă ce ați scris, completați 
răspunsurile, apoi comunicați răspunsul cu care sunteți de acord amândoi. Observație: această 
metodă s-a dovedit a fi utilă de fiecare dată, elevii reușesc să își completeze propriile opinii, 
răspunsuri prin discuție cu partenerul de comunicare în faza activității în perechi, apoi să comunice 
ceea ce au lucrat în scris. 

3. Metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat. Putem folosi această metodă atât în orele de 
limba română, cât și în orele de literatură, prin ea urmărind trecerea în revistă a ceea ce elevii știu 
deja despre tema ce urmează să fie discutată, apoi elevii formulează întrebări la care se așteaptă 
găsirea răspunsurilor în lecție. 
Exemplificare: Opera literară: D-I Goe… de I.L. Caragiale Tipul lecției: de comunicare și 
însușire de noi cunoștințe –prima oră Subiectul lecției: Date despre autor și operă. Se cere 
elevilor să formeze perechi și să facă o listă cu tot ceea ce știu despre scriitorul I.L. Caragiale. În 
timp ce elevii realizează lista, profesorul construiește pe tablă următorul tabel: ȘTIU VREAU SĂ 
ȘTIU AM ÎNVĂȚAT Profesorul cere perechilor să spună ce au scris și notează în prima coloană 
informațiile cu care tot grupul este de acord. După completarea primei coloane a tabelului, li se cere 
elevilor să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste întrebări pot apărea în 
urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produsul curiozității elevilor. Ele vor fi trecute în 
coloana din mijloc. 

În continuare, li se oferă elevilor fișa autorului și sunt solicitați să o citească individual. 
După lecturarea informațiilor, se va reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte și pe care le-
au trecut în coloana Vreau să știu. Se va verifica la care întrebări s-au găsit  răspunsuri și se vor 
trece în coloana Am învățat. În continuare, elevii vor verifica ce alte informații au găsit în fișă și 
care nu au legătură cu niciuna din întrebările puse la început și le vor trece și pe acestea în coloana 
Am învățat. În final, se vor trece în revistă, cu elevii, întrebările care au rămas fără răspuns și se va 
încerca, pe cât posibil, să se dea răspuns și acestora. 

În scopul optimizării procesului de predare-învățare-evaluare, noi, profesorii va trebui să 
căutăm în permanență cele mai eficiente metode, strategii pentru a activiza și a mobiliza elevul, 
pentru a forma competențe ce îi vor aduce acestuia rezultate bune și foarte bune la diferite evaluări.  
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Prin urmare, este important să dezvoltăm capacitatea de a studia continuu, să valorificăm la 
maximum potențialul fiecărui elev, dându-i ocazia de a se afirma, de a-și etala cunoștințele, dar și 
priceperile, deprinderile, abilitățile. 
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97.  NOI CĂI DE ABORDARE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE 
 

Prof. Alexe Claudia 
Şcoala Gimnazială Nr.142, București 

  
 „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”( I. Cerghit) 
 Metodele didactice reprezintă un ansamblu de procedee şi mijloace integrate la nivelul unor 
acţiuni implicate în realizarea obiectivelor pedagogice. Etimologia cuvântului delimitează 
semnificaţia termenului: metodă, în limba greacă, înseamnă cale spre (odos = cale, metha = spre). 
Conceptul pedagogic de metodă didactică defineşte o acţiune cu funcţie (auto) reglatorie proiectată 
conform „unui program care anticipează o suită de operaţii care trebuie îndeplinite în vederea 
atingerii unui rezultat determinat”. (De Landsheere, Gilbert) 

În ştiinţă, metoda este definită ca o „cale de cunoaştere” care produce informaţii, strategii, 
principii, legi, paradigme. În pedagogie, metoda devine o „cale” necesară pentru dobândirea 
cunoştinţelor şi capacităţilor proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ prin 
valorificarea principiilor specifice de proiectare şi de realizare a activităţii didactice, în termeni de 
comunicare – cunoaştere – creativitate. În ultima perioadă, metodologia didactică a înregistrat 
evoluţii spectaculoase aliniindu–se la situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale învăţământului 
contemporan. Se doreşte trecerea de la didactica „tradiţională” în care predarea a funcţionat ca scop 
în sine, fiind centrată pe „transmiterea”, „expunerea”, „comunicarea” cunoștinţelor, la învăţământul 
modern care caută să păstreze un echilibru între munca individuală şi lucrul în grup, să îmbine 
învăţarea individuală cu învăţarea interdependentă, prin cooperare sau colaborare, să asocieze 
exerciţiul individual exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi 
 Dacă în învăţământul tradiţional, principalele metode le constituie conversaţia,expunerea, 
demonstraţia, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştinţe, pasivitatea 
elevilor,învăţământul modern solicită aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă 
gândirea critică. 

Aplicarea acestor metode care generează învăţarea activă şi prin care elevii sunt iniţiaţi în 
gândirea critică nu este simplă ci necesită timp, răbdare, exerciţiu si este de preferat să se facă de la 
vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea trebuie să fie selectate şi utilizate în 
mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse, de specificul grupului educaţional şi nu 
trebuie să constituie un trend sau un moft al cadrului didactic.  
         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 

229



 

comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă 
şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe în didactica modernă, fiind 
fondat pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de învăţare 
pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului didactic 
(cel de emiţător), acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, determinat să 
memoreze şi să reproducă informaţia. 

Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în 
procesul de dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii 
critice. 

Acest model impune în activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii: 
profesor – elev, elev – elev, elev – profesor, aflate în opoziţie cu tipul unidirecţional profesor – elev 
ce caracterizează modelul standard. 
 Însă nu tot ce este vechi este neapărat şi demodat,după cum nu tot ceea ce este nou este şi 
modern. Mai uşor profesorului îi este in tipul de predare tradiţional, dar reforma în învăţământul 
românesc subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ 
spre cea formativă. Învăţământul tradiţional se focalizează pe aspecte cognitive ale elevului, 
urmărind pregătirea lui secvenţială pe discipline şcolare. Se ignoră armonizarea laturii cognitive a 
persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Învăţământul românesc trebuie să aibă ca 
scop nu doar absolvenţi bine informaţi,ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările 
sociale şi psihologice ale vieţii - pregătirea pentru viaţă a elevilor. 
   O metodologie de succes implică împletirea dintre cele două modele, având proporţii diferite 
între ele, în funcţie de obiectivele urmărite,de colectiv, de conţinuturile învăţării. 

Astăzi, competenţa profesională în învăţământ este mai complexă deoarece un cadru didactic 
responsabil atrage elevii, îi motivează, îi activează, îi încurajează pe cei timizi, retraşi, 
neîncrezători, să înveţe împreună cu ceilalţi şi totodată să–şi împărtăşească experienţele de învăţare 
şi cunoaştere, mai precis pune bazele învăţării prin cooperare. 

„Odată cu dezvoltarea cooperării sociale între copii (8–12 ani), copilul ajunge la relaţii 
morale noi, întemeiate pe respectul reciproc conducând la o anumită autonomie; activitatea în 
grup oferă de 4-5 ori mai multe posibilităţi de manifestare a elevului decât conducerea frontală în 
cadrul unei ore cu durată similară”. (J. Piaget) 

Astfel, această formă de învăţare este o continuă provocare pentru copii deoarece 
maximizează propria învăţare. Aşadar, beneficiile învăţării prin cooperare se pot rezuma la faptul că 
elevii învaţă: să ia iniţiative, să îşi construiască opinii, să le argumenteze şi să le împărtăşească, să 
asculte activ, să accepte opinii, să ofere sprijin şi să primească sprijin. 

Abilităţile cadrului didactic care promovează predarea–învăţarea prin cooperare într–un 
învăţământ modern ar trebui să fie: organizează şi dirijează învăţarea, o orchestrează şi o regizează; 
facilitează şi moderează activitatea de învăţare; ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să le explice; 
responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; formează, la elevi, unele abilităţi 
sociale care favorizează interacţiunea şi cooperarea în realizarea învăţării; acceptă şi stimulează 
exprimarea unor puncte de vedere diferite într–o problemă; este partener în învăţare; 

Metodele activ–participative solicită o bună organizare a situaţiilor de învăţare, elevii 
depinzând într–un mod pozitiv unii de alţii; această interdependenţă conducându–i la devotament 
faţă de grup. Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele 
utilizate. Studiind problema metodelor active, pedagogul B. F. Skinner „susţine folosirea metodei 
învăţământului prin acţiune, prin exerciţii spontane, independente; exerciţiile să fie mereu noi şi de 
dificultate crescândă, să trezească curiozitatea şi interesul elevilor”. 

Metodele de învăţământ bine alese şi aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale şi 
formative ale lecţiei şi ale activităţilor extraşcolare. Nicolae Iorga aprecia că „metoda cea mai bună 
are valoarea pe care i-o dă omul care o întrebuinţează. Ea nu are valoare generală democratică, 
prin care orice minte omenească ajunge a nimeri pe acelaşi la aceeaşi siguranţă în ţintă. Iar 
valoarea omului care întrebuinţează metoda atârnă, desigur şi de o anume inteligenţă, care nu e 
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apanajul oricui, dar atârnă şi de mijloacele pe care i le pune la îndemână numai cultură generală, 
multilaterală, dând trei virtuţi fără care nici ştiinţa în cel mai înalt sens al cuvântului nu se poate. 
Aceste trei virtuţi sunt: orizont, disciplină şi omenie”. 
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98.  ALIMENTAȚIA INTELIGENTĂ 
DE CE SĂ MĂNÂNC SĂNĂTOS? 

Profesor Ionaşcu Maria, Laborant Pruteanu Elena 
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Galaţi  

 
 Deoarece energia și substanțele necesare organismului sunt aduse în corp de hrană, 
alimentația are un rol important în asigurarea sănătății. Felul și calitatea alimentelor consumate sunt 
importante pentru activitatea zilnică a unui elev.  

O cantitate mică de hrană, lipsa substanțelor care cresc rezistența organismului față de 
factorii dăunători, vor duce la apariția unor disfuncții ale organelor interne, a unor boli de piele și la 
molipsirea mai ușoară în cazul bolilor contagioase. 

Supraalimentare va face ca hrana să fie depusă sub formă de grăsime (obezitate) iar 
mișcările să fie greoaie. Consumul prea mare de proteine (carne) poate să îmbolnăvească 
organismul iar consumul prea mare de dulciuri poate duce la diabet. 

Hrana unui copil este puțin diferită, sau ar trebui să fie diferită, de cea a adulților din jurul 
lor, deoarece aceștia au nevoie de mai multă energie pentru a crește, pentru activitățile școlare, 
pentru joacă. 

Alături de hrană, este la fel de importantă și hidratarea organismului. Nevoile de hidratare 
variază de la o persoană  la alta și consumul de apă este diferit. Apa poate fi luată direct din apa de 
băut dar poate fi obţinută și din diferite alimente solide sau lichide, în special fructe și legume. 

O alimentație unilaterală, înseamnă o alimentație bazată pe o singură grupă de alimente; ca 
de exemplu se cunoaşte existența unor ”oameni carnivori” și ”oameni vegetarieni”, asta însemnând 
că unor oameni le place să consume numai o categorie de alimente: carne sau vegetale. 

În copilărie, este necesară o alimentație variată care asigură organismului necesarul de 
substanțe,  de aceea o alimentație unilaterală sau insuficientă poate provoca tulburări de creștere sau 
de sănătate care nu vor fi observate imediat, ci după o mare perioadă de timp. Este important să se 
țină cont de faptul că alimentația din perioada de creștere va influența viața de adult.  Energia nu 
poate fi creată din nimic. Ea se transformă dintr-o formă în alta, iar pentru oameni suportul 
energetic este asigurat prin consumarea hranei, carbohidrații și lipidele fiind o sursă principală a 
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metabolismului muscular.  Proteinele au un aport mai important în faza de construcție și mai puțin 
în producerea energiei. După un efort mare, hrana trebuie să conțină mai multe minerale și vitamine 
decât de obicei, substanțe care se găsesc în cantitate mare în fructe și legume, în unt proaspăt, 
lactate, ouă,etc. 

Cele mai recente statistici, arată că unul din patru copii români suferă de obezitate, fapt care 
îi îngrijorează pe specialiști care au constatat că prevalența obezității s-a triplat în rândul noii 
generații, în ultimele trei decenii. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 1 din 3 copii 
cu vârsta de 11 ani este supraponderal sau obez. Problemele de greutate apărute la o vârstă 
fragedă afectează dezvoltarea fizică şi emoţională şi sunt asociate cu o serie întreagă de boli grave, 
precum boli de inimă, diabet, boli ale rinichilor. 

Cele mai multe produse de pe piaţă sunt îmbogăţite cu zahăr şi conţin diferite „E-uri”, din 
care foarte puţine inofensive. Prelucrarea şi procesarea suplimentară a produselor, consumul lor pe 
termen lung, duce la îngrăşare excesivă.  

Ne întrebăm, de ce obezitatea şi diabetul sunt în continuă creştere, cazurile de îmbolnăvire 
fiind depistate şi la copii cu vârste din ce în ce mai mici. Alimentaţia incorectă este motivul. La 
nivel mondial, cifrele privind incidenţa obezităţii, sunt îngrijorătoare, fiecare a trei-a persoană este 
supraponderală sau obeză, o arată un studiu publicat într-o revistă americană (sursa: 
https://m.stirileprotv.ro). 

Din păcate, ţara noastră are cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul nedepistat la timp, 
iar în cele mai multe cazuri, boala este provocată de obiceiuri nesănătoase, instalate încă din 
copilărie declară pentru cotidianul „Adevărul” medicul Corina Zugravu, specialist în alimentaţia 
publică. Obezitatea infantilă a ajuns la proporţii alarmante în Uniunea Europeană, statisticile şi 
cercetările arată că 14 milioane de copii sunt supraponderali, numărul lor crescând anual cu 
400.000, motiv pentru care, campanii din toate ţările europene cer uniunii să recunoască obezitatea 
drept o boală cronică. 

Pe plan european, în prezent, România a ajuns pe locul al II-lea la obezitate infantilă, 
problemă ce s-ar rezolva prin educaţie şi singura variantă ar fi dacă familia copilului ar colabora 
permanent cu şcoala. 

Numeroase organizaţii au propus Ministerului Educaţiei şi Cercetării să se introducă în şcoli, 
programe, cursuri de educaţie nutriţională pentru clasele primare. Gustul pentru alimentaţia 
sănătoasă, consumul raţional şi corect al alimentelor care furnizează organismului necesarul de 
hrană şi energie, s-ar forma astfel de la cele mai mici vârste. (https://m.jurnalul.antena3.ro). 

Toate problemele legate de educaţia şi igiena alimentaţiei pot fi abordate conform programei 
şcolare la clasa a VII-a, la capitolul „Sistemul digestiv şi digestia la om”sau conform programei 
actualizate la clasa a VI-a la capitolul ,,Funcţia de nutriţie”. 

Nu este o noutate faptul că programa şcolară este depăşită, sufocantă, conform spuselor  
unor „specialişti”, faptul că aceasta nu mai corespunde cu necesităţile elevilor din ziua de azi. 

Rolul şcolii, dar mai ales al profesorului de biologie, medicului şi psihologului şcolii, este de 
a găsi soluţii de educare, de a rezolva prin educaţie, informare, diferite activităţi didactice şi 
practice, toate problemele elevilor legate de alimentaţia haotică, obiceiuri pe care, din păcate, le 
captează din cadrul familiei, al mediului social în care trăiesc. 

 Conform declaraţiei Laurei Capiţa, şefa Departamentului de curriculum de la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, se precizează faptul că textul programelor din România şi cel al programelor 
din alte ţări, în linii mari, nu este nici mai bun nici mai rău decât ale altora. Ce diferă însă mult este 
modul în care programele sunt puse la punct, sunt însufleţite prin ceea ce se întâmplă la clasă. Dacă 
se citesc aceste texte, se pot observa numeroase situaţii în care li se solicită profesorilor, adecvarea 
lor la specificul elevilor, alegerea unor teme sau activităţi care sunt semnificative din perspectiva 
relevanţei pentru elevi. Deci, profesorul poate orienta temele abordate conform programelor în 
vigoare, spre problemele actuale ale elevilor săi. 

Astfel în cadrul capitolului  „Funcţia de nutriţie”, se pot aborda teme, subiecte ce dezvoltă 
la elevi obiceiuri alimentare sănătoase, capacitatea de a selecta produsele alimentare sănătoase de 
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cele nesănătoase dar şi modul în care trebuie să reacţioneze atunci când li se oferă produse 
neconforme cu etichetele, produse alterate sau contrafăcute. 

În funcţie de timpul alocat în planificare acestui capitol, de modul de predare a părţii 
teoretice, de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, elevii pot fi implicaţi, în afara orelor de lucrări 
practice ştiinţifice şi experimentale, în jocuri didactice, jocuri de rol, dezbateri, conversaţii, studii de 
caz, întocmirea unor statistici la nivelul şcolii sau al comunităţii în care trăiesc, etc. Aceste metode 
şi tehnici didactice, pe lângă fixarea cunoştinţelor teoretice, urmăresc, dezvoltarea şi însuşirea unor 
abilităţi creative, practice, artistice, dezvoltarea capacităţii de a reacţiona ca atare atunci când sunt 
pe punctul de a le fi încălcate drepturile, de a primi un produs neconform cu eticheta, etc.  

În şcoala noastră, la orele de biologie şi nu numai, s-au realizat multe activităţi legate de 
această temă, elevii fiind implicaţi direct, uneori chiar alături de părinţi, coordonaţi de o echipă de 
cadre didactice formată din profesor de biologie, de chimie, laborant, medicul şi asistenta şcolii, 
psihologul şi în funcţie de natura şi tema activităţii şi de colaboratori de la diferite instituţii din 
cadrul comunităţii locale  (Protecţia Consumatorului, Poliţie, Licee cu profil alimentar, Facultatea 
de chimie, etc.).  

Conform programei, la acest capitol, nelipsite sunt lucrările şi experimentele de laborator în 
care se demonstrează compoziţia chimică a alimentelor şi necesitatea abordării unei alimentaţii cât 
mai variate, punerea în evidenţă a apei din alimente solide, a proteinelor, a amidonului, a sărurilor 
minerale, emulsionarea grăsimilor de către bilă, coloraţia specifică a glucidelor. 

Datorită unor metode simple,de analize de laborator, cu ajutorul unor substanţe simple, 
netoxice, uşor de procurat, şi a unor reactivi specifici, folosind sticlărie, ustensile şi aparatură din 
laboratoarele şcolii, elevii învaţă cum să deosebească produse alimentare contrafăcute şi cum să 
reacţioneze atunci când cumpără un astfel de produs. Pe lângă analiza chimică aceştia învaţă şi 
căror instituţii se pot adresa în cazul în care descoperă un produs neconform, care sunt paşii de 
urmat în rezolvarea situaţiilor în care cumpărătorul este cumva înşelat, (apelând la Protecţia 
Consumatorului). 

Dintre numeroasele activităţi în care elevii experimentează analize chimice,  se evidenţiază: 
- mini-sceneta  „Smântâna mincinoasă – vânzătoarea în flagrant!”) experiment 

ştiinţific şi distractiv „la scenă deschisă” realizată la iniţiativa laborantului şcolii, în care elevii au 
fost puşi,  printr-un joc de rol, într-o situaţie reală de a descoperi smântâna contrafăcută; 

- Testarea veridicităţii mierii de albine utilizând două metode convenţionale simple; 
- Analiza untului pentru a deosebi untul proaspăt de cel „reînprospătat” chimic; 
- PH-ul apei; Beneficiile apei alcaline sau bazice pentru sănătatea organismului; 

(confecţionarea testerelor din hârtie de filtru, şerveţele şi sucuri de diferite legume şi fructe) ; 
- Cafea veritabilă sau amestec? 
În cadrul altor activităţi, extracurriculare, extraşcolare (concursuri între elevii unei clase sau 

între clase, mese rotunde, dezbateri, sesiuni ştiinţifice, statistici, etc) elevii sunt invitaţi să realizeze 
în prealabil, un meniu din viaţa lor pe o perioadă de o săptămână, aducând apoi în discuţie, greşelile 
alimentare ale unora sau obiceiurile sănătoase ale altora,  încurajând perpetuarea lucrurilor pozitive 
în rândul tuturor elevilor din colectiv. Ca studiu de caz, se abordează tema „E-urile la şcoală”, 
desfăşurându-se o activitate care constă în colectarea timp de o săptămână a ambalajelor produselor 
alimentare consumate de elevi, la şcoală, analiza acestora în privinţa compoziţiei, a E-urilor 
inofensive  sau nesănătoase şi apoi prezentarea rezultatelor prin afişe informative, diagrame, 
panouri tematice,  etc. În urma acestui studiu, s-a evidenţiat faptul că majoritatea produselor conţin 
mai multe „E-uri” nocive pentru sănătate, sau că unele dintre produse aveau termenul de valabilitate 
expirat (ceea ce dovedeşte că  elevii nu erau obişnuiţi  să citească eticheta produsului), continuând 
să le consume regulat, demonstrându-se că elevii au o dependenţă ,,de gust” pentru anumite 
produse. 

Toate aceste activităţi variate, deşi sunt abordate prin metode şi tehnici didactice diverse,  
trezesc în elevi păreri contradictorii dar duc la acelaşi rezultat: învăţarea teoretică, ştiinţifică, 
practică a noţiunilor legate de alimentaţie, responsabilizare faţă de alegerea unui produs, asumarea 
efectelor apărute în urma consumului de alimente neadecvate, etc. 
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99.  TEMPUS MYTHICUM-TIMPUL MITIC 

 
PROFESOR,  ANCA- CORINA ANUȘCĂ-POPA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,MIHAIL SADOVEANU “ VASLUI 
   

 Apărut ca urmare a sesizării de către romani a repetării evenimentelor, calendarul, a 
evoluat de la rememorarea miturilor primordiale şi a manifestărilor sacre, la funcţia de instrument 
de măsurare şi jalonare a timpului istoric. 
 În primul calendar al romanilor, anul număra 355 de zile care erau împărţite în felul 
următor: lunile martie, mai, iulie şi octombrie aveau 31 de zile, februarie 28 de zile, iar celelalte 
luni câte 29. Pentru a ajunge la durata anului solar, la fiecare doi ani se mai adaugă încă o lună de 
22 sau 23 de zile. 
  Creştinii au început să măsoare timpul folosind calendarul introdus de împăratul Iulius 
Caesar la sfatul astronomului egiptean Sosigene în anul 46 î.Hr..Acesta era alcătuit din 365 de zile, 
dintre care lunile ianuarie, martie, mai, iulie, august, octombrie şi decembrie cuprindeau câte 31 de 
zile; februarie 28 de zile, iar celelalte luni câte 30 de zile. La fiecare 4 ani se număra încă o zi care 
era intercalată între 24 şi 25 februarie, ziua de 24 socotindu-se de două ori şi care fiind a şasea 
(sextum), se numea înainte de introducerea calendarelor “bisextum”, de unde provine şi numele de 
an bisect. De asemenea, calendarul iulian stabilea Anul Nou la 1 ianuarie, solstiţiul căzând pe 24 
iunie şi 25 decembrie, iar echinocţiile în 25 martie şi 24 septembrie. Cu toate că acest calendar era 
mai precis decât primul, el depăşea anul solar cu aproximativ 11 minute, decalajul crescând cu 
fiecare secol. 
 Abia în anul 1582 la 24 februarie papa Grigore al XIII-lea, îndemnat de astronomi, va fixa 
definitiv echinocţiul de primăvară la 21 martie, prin bula “ Inter gravissimas”, anul în cauză fiind 
scurtat cu 10 zile. Ţările catolice l-au adoptat imediat, pe când cele ortodoxe abia în secolul XX; 
România îl acceptă în 1919, iar Grecia în 1923.  
SĂRBĂTORI ROMANE– SĂRBĂTORI CREŞTINE 
 Deşi creştinismul a devenit religie de stat în Imperiul roman abia în 391 după convertirea 
pe patul de moarte, în 374, a împăratului Constantin cel Mare, el a întâmpinat destule greutăţi în 
răspândirea sa. Printre altele, această întârziere s-a datorat reticenţei Bisericii de a sărbători apariţia 
lui Dumnezeu din trup omenesc, simbol al păcatului. Din această cauză, la început, Naşterea sa 
celebra alături de Nunta Cana Galileii şi Botezul Domnului, primul şi ultimul eveniment fiind 
reunite într-o singură sărbătoare care purta numele de EPIFANIE (Arătarea Domnului) şi care era 
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stabilită la 6 ianuarie. Sărbătoarea propriu-zisă a naşterii lui Iisus conform Cronografului din 354 de 
la Roma, apare în jurul anilor 335 -336. 
               Dat fiind faptul că în Imperiul Roman existau foarte multe obiceiuri, Epifania şi Crăciunul 
au avut drept concurente o serie de sărbători precreştine foarte populare: Kalendae Januarii (1 
ianuarie); Lupercalia (15 februarie); Calendele lui Martie (17 martie); Palilia, sărbătoarea 
întemeierii Romei (21 aprilie); Consualia I ( 21 august); Consualia II (15 decembrie); Saturnaliile 
(17-23 decembrie);sărbătoare închinată zeului Mithra (25 decembrie). 
  Saturnaliile erau închinate zeului Saturn, divinitate agrară, protectorul holdelor şi 
semănăturilor, Sărbători care prin obiectul veneraţiei erau pe primul loc în topul romanilor. 
  Durata sărbătorilor a fost schimbată treptat de mai mulţi împăraţi până la forma finală 
hotărâtă de Domiţian la o săptămână. Acestea prilejuiau răgaz de odihnă, veselie, încetarea 
conflictelor şi războaielor, eliberarea sclavilor şi prizonierilor, dispariţia deosebirilor dintre stăpâni 
şi sclavi pentru câteva zile, egalitatea dintre cetăţeni. 
                 După bucuria şi libertatea fără margini care domneau în Imperiul Roman pe perioada 
Saturnaliilor, urma desfăşurarea cultului lui Mithra, zeul soarelui şi al luminii, în ziua Soarelui 
Neînvins (Dies Solis Invincti) ce coincidea cu ziua solstiţiului de iarnă, pe 25 decembrie. 
                Cultul Mithra a fost răspândit de către mercenarii oştilor romane şi generalizat în secolul 
al III-lea î.Hr., beneficiind, sub domnia împăraţilor Aurelian şi Diocleţian, de sanctuare şi temple în 
care aveau loc ritualurile de cinstire a zeului Soare pe care-l întruchipa. Însă ziua în care era oficiat 
cultul lui Mithra era o piedică pentru creştinii care la aceeaşi dată, 25 decembrie, serbau naşterea lui 
Iisus. Şi cum ipoteza dispariţiei unei sărbători atât de cunoscute în Imperiu nu este verosimilă, se 
crede că Biserica, îndeplinind schimbările necesare, a creştinat cultul marelui zeu al Soarelui. 
  O semnificaţie deosebită la hotarul dintre ani avea şi sărbătoarea zeului Ianus. Zeul cu 
două feţe, una pentru trecut şi una pentru viitor, era păzitorul porţii casei, iar venerarea lui era 
însoţită de o atmosferă asemănătoare celei Saturnaliilor. Numită Kalendae Januarii, sărbătoarea 
comporta, pe lângă obişnuitele ospeţe şi cântece şi spectacole de circ şi lupte de gladiatori oferind 
romanilor posibilitatea de a fi participanţi la aceste manifestări de la care nu lipseau nici întrecerile 
pe hipodrom sau festivităţile militare. Caracteristice sărbătorii erau prevestirile făcute în cadru 
ritualic prin care fiecare cetăţean putea afla ce-i rezerva noul an. 
              După lupte îndelungate duse de creştini împotriva sărbătorilor şi pentru adoptarea oficială a 
religiei, împăratul Iustinian  declară, în anul 429 d. Hr., ziua naşterii lui Iisus sărbătoare naţională. 
Începând din anul 567, când conciliul de la Tours hotărăşte cele 12 zile cuprinse între 25 decembrie 
şi 6 ianuarie zile sfinte ale religiei creştine, Crăciunul se va răspândi treptat în toată Europa. 
               Victoria creştinismului asupra datinilor păgâne nu a fost deplină întrucât şi în zilele 
noastre, în celebrarea evenimentelor  religioase s-au păstrat reminiscenţe ale obiceiurilor srăvechi. 
Amintim din acest punct de vedere tăierea porcului în ziua de Ignat, care este înfăptuită cu o 
adevărată ceremonie şi care îşi are originea în sărbătoarea Saturnaliilor. De la celebrarea zeului 
Mithra se pare că s-a păstrat obiceiul colacilor de Crăciun ce prin diferite părţi ale ţării imită în 
întregime soarele.La acestea se adaugă prevestirile şi vrăjile care se fac de Crăciun, colindatul, 
urările ce îşi au originea în ritualul sărbătorilor romane Kalendae Januarii… 
               Dacă despre originea anumitor obiceiuri rămase inserate în desfăşurarea evenimentelor 
creştine avem date destul de precise, în ceea ce priveşte etimologia cuvântului Crăciun, nici o 
ipoteză nu a fost acceptată în unanimitate de lingvişti. Dintre ipotezele emise asupra originii latine a 
cuvântului Crăciun ne referim la două pe care Petru Caraman, Aron Densuşianu, Ovid Densuşianu 
şi cea propusă de Pericle Papahagi. Prima,  se referă la substantivul creatio (creaţie, naştere) ce 
echivalează naşterea lui Iisus cu creaţia şi intrarea într-o nouă perioadă de timp. Această creaţie a 
timpului nou, prevestit de naşterea Mântuitorului, ar sta la baza cuvântului Crăciun. 
               Ce-a de-a doua ipoteză, considerată viabilă de către majoritatea lingviştilor, susţine 
descinderea cuvântului Crăciun din verbul calo, calere (a convoca), de la care s-a format 
substantivul calatio. Acest cuvânt desemna în timpul Imperiului Roman convocarea enoriaşilor de 
către preot la începutul fiecărei luni în vederea înştiinţării despre sărbătorile lunii. Consecinţa 
chemării se numea callatio, de la care ar deriva şi cuvântul românesc Crăciun. Ar exista şi ipoteza 
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conform căreia cuvântul Crăciun ar fi provenit din cuvinte slave, însă, după cum am văzut, nimic cu 
privire la acest lucru nu este sigur. 
                 Ceea ce trebuie să reţinem să reţinem şi să ne bucure în acelaşi timp, este că, problemele 
mai sus dezbătute,ne dezvăluie rădăcinile poporului nostru şi anume originea romanică. 
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100.  TEHNICI DE APLICARE A PLATFORMELOR 
EDUCAȚIONALE ÎN ORELE DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 
Prof. dr. Muntenașu Mariana,  

Șoala Gimnazială ,, Vasile Pârvan" Bârlad 
 

  Sistemul educațional din țara noastră își propune o adaptare permanentă la nevoile elevilor, 
utilizare cât mai largă a instrumentelor TIC și folosirea acestora pentru a facilita procesul instructiv 
– educativ și pentru a stimula interesul elevilor pentru activitățile didactice. 

   Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia 
trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl 
îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor 
cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei 
societăţi aflată într-o permanentă evoluţie.  

                      Profesorul de Educaţie tehnologică preocupat de dezvoltarea sa profesională şi de asimilarea 
uşoară şi în profunzime a cunoştinţelor specifice disciplinei de către elevii săi,  trebuie să-şi 
construiască demersul didactic pornind de la îmbunătăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor, 
vizând implicarea activă și practice-aplicativă a acestora în procesul de învăţare şi nu în ultimul 
rând pe utilizarea mijloacelor informatice  . 

   O modalitate eficientă de stimulare a motivației pentru învățare a elevilor o constituie 
utilizarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare.  

                          Lansată în august 2013 în Norvegia, în prezent platforma Kahoot! este folosită de peste 50 
milioane de oameni din 180 de țări. Aceasta platformă a fost proiectată pentru a fi accesibilă la clasă 
și în alte medii de învățământ din întreaga lume. Este o platformă care facilitează învățarea prin 
intermediul telefonului mobil,  a calculatorului și a internetului. Aplicațiile / Jocurile de învățare 
Kahoot! pot fi create de oricine (profesor sau elev), pe orice subiect al unei discipline de studiu, și 
pentru elevi de toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa 
folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop, tabletă, telefon mobil, care dispune de un browser 
Web.  

              Am  accesat această platformă, în acest an școlar, pentru disciplina educație tehnologică și 
am realizat teste pentru elevii din clasele V-VIII, pe care le-am aplicat în etapa de  fixare a 
cunoștințelor a unor activități didactice dar și la sfârșitul unor capitole. 

              Pentru utilizarea platformei trebuie respectați  următorii pași: 
1. Accesarea platformei KAHOOT și logarea pe platformă 
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2. Realizarea unui  test cu New K! sau accesarea celor create de dumneavoastră cu My Kahoot 
3. Derularea pe video proiector a testului  simultan  cu accesarea de către elevi pe telefon a 

platformei Kahoot 
4. Accesarea pe telefon, de către elevi, a platformei  Kahoot și introducerea numele și codul 

apărut pe ecran, aferent testului prezentat. 
5. Derularea testului pe calculator după apariția pe ecran a numelui tuturor elevilor înscriși . 

Întrebările din test  apar pe ecranul de proiecție al videoproiectorului iar ei apasă pe unul din cele 4 
chenare colorate de pe ecranul telefonului, corespunzătoare celor 4 variante de răspuns de la 
întrebarea din chestionar. Se punctează rapiditatea și corectitudinea răspunsului. 
         Înregistrarea răspunsurilor  rapide și corecte ale elevilor precum și clasamentul  după fiecare 
întrebare și la sfârșitul testului – se realizează în mod automat de către platformă. 
         Concluzii 
 Prin utilizarea acestei platforme am reușit să trezesc interesul  elevilor pentru actul didactic, 
să stimulez motivația pentru învățare, la disciplina educație tehnologică și să realizez implicarea 
activă  a acestora în actul didactic.   
 Prin accesarea Kahoot! am văzut elevi fericiți și dornici de a răspunde iar și iar întrebărilor 
formulate de cadrul didactic. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Kahoot! 
  

101. TEHNICI INTERACTIVE ÎN ORA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

                                                                Şaitoş Alina-Loredana,  
Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea 

 
Învăţământul modern este centrat pe elev şi are în vedere cele trei componente ale 

personalităţii sale: unicitate, diversitate, globalitate. De aceea,  clasa trebuie să fie vie şi deschisă 
către lumea înconjurătoare, urmărindu-se astfel implicarea şi responsabilizarea fiecărui elev. De 
asemenea, se încurajează atitudinea creativă a elevului şi chiar transpunerea acesteia în practică 
valorizând atât exprimarea orală, cât şi pe cea scrisă, artistică, matematică sau corporală. Elevul 
ajunge să fie creativ, deoarece ştie că acest comportament este dorit şi apreciat. 

Pentru ca toate acesta să se realizeze, comunicarea trebuie să fie una reală şi eficientă. Pe de 
altă parte realizarea competenţei de comunicare nu presupune doar cunoaşterea limbii şi a 
sistemului lingvistic, ci şi capacitatea de a comunica eficient într-un context dat.  

Un grad înalt de dezvoltare a acesteia presupune o manifestare bazată pe concentrare, linişte 
interioară, echilibru, libertate, prietenie, socializare şi autonomie. Am constatat că acestea sunt 
prezente în timpul activităților, care presupun într-o mai mare măsură un transfer afectiv de la 
profesor la elev, investiția sufletească primând în defavoarea celei teoretice. Elevii descoperă că 
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dascălul reprezintă un  colaborator, gata oricând să le ofere sprijin, să îi încurajeze și să îi determine 
să aducă frumosul de orice natură mai aproape pentru a le influența pozitiv viața.  

Îmbunătăţirea comunicării prin încurajarea cât mai multor tipuri de exprimare a fost urmărită 
prin aplicare unor tehnici moderne precum „întâlnirea de dimineaţă”, „textul liber” sau „ancheta 
documentară”. 

Întâlnirea de dimineaţă, s-a desfăşurat de fiecare dată când elevii aveau ca primă oră limba 
română. Pe de o parte aceştia, s-au deprins cu rigorile organizatorice, pentru a ne încadra în timpul 
propus, dar şi pentru a da şansa fiecăruia de a se exprima. Vorbind despre lucrurile pe care le 
consideră importante, elevii devin mai volubili şi capătă încredere în sine. Chiar dacă uneori 
întâmplările pe care le-au relatat au fost puerile, am încercat să fiu atentă la greşelile de exprimare, 
pentru a le corecta şi am găsit de fiecare dată un aspect pozitiv pe care l-am accentuat. I-am 
îndemnat pe copii să vorbească despre cărţile citite, pentru a le recomanda şi altora şi chiar am 
constatat că a crescut numărul celor care preferă acest subiect, precum şi al celor care citesc. Nu 
este mai puţin adevărat că în clasele mai mari, această întâlnire reprezintă pentru elevi o modalitate 
de a amâna începerea propriu-zisă a lecţiei, încercând să prelungească timpul alocat discuţiilor. 
Intervine aici măiestria profesorului, care, fără a jigni, fără a le lăsa elevilor impresia că ceea ce 
spun nu este interesant, trebuie să treacă la ceea ce şi-a planificat. Aşadar, comunicarea orală este 
valorificată în această situaţie, elevii învăţând să-şi folosească şi inteligenţa emoţională. 

Tehnica textului liber,  presupune ca elevul să scrie când vrea el, despre ce vrea el şi să 
prezinte în faţa clasei (dacă doreşte) creaţia pentru a se corecta, a se face eventuale modificări sau 
îmbunătăţiri şi chiar pentru a fi folosită ca text suport pentru diferite exerciţii. Ca profesor de limba 
română, acesta mi-a dat prilejul de a afla unele mici secrete din viaţa elevilor mei, de a descoperi 
adevărate talente sau de a exersa comunicarea scrisă.  

Spre exemplu, pornind de la textul elevei B.A., care îşi exprima emoţia prin care a trecut 
înainte de a şti nota obţinută la testul de limba română, dar şi bucuria pe care a trăit-o când a aflat că 
a luat cea mai mare notă, am discutat despre: cum ne pregătim pentru un test, ce simţim înainte de 
a-l da, cum ne controlăm emoţiile şi dacă ştim să ne evaluăm corect. Pe acelaşi text am reluat 
scrierea cu doi „i”, am rezolvat exerciţii care cereau recunoaşterea cazului şi a funcţiilor sintactice, 
indicarea gradelor de comparaţie sau introducerea unui numeral în context.  

Elevii sunt bucuroşi când văd că ceea ce au scris este apreciat de colegi şi folosit ca material 
didactic de către profesor. 
Ancheta documentară contribuie atât la exprimarea scrisă, deoarece elevul trebuie să se 
documenteze, să selecteze şi apoi să îşi noteze ceea ce va dori să  prezinte în faţa colegilor (singur 
sau împreună cu cei din echipă) cât şi la exprimarea orală prin prezentarea propriu-zisă. 

Am aplicat această tehnică de mai multe ori, dar mă voi referi aici doar la cea  folosită atunci 
când  am parcurs poezia ,,Copilărie” de Victor Eftimiu. Pentru că este scris din perspectiva omului 
matur, care regretă vârsta copilăriei, aveam nemulţumirea că textul este mai greu de înţeles pentru 
elevii care nu au cum să regrete o perioadă pe care chiar o trăiesc şi pe care unii de-abia aşteaptă să 
o depăşească, dorindu-şi să devină adulţi. De aceea m-am decis să-i implic pe părinţi. Cum ar fi fost 
mai dificil să-i aduc pe toţi părinţii la şcoală, am comunicat prin intermediul copiilor, care au avut 
de realizat o „anchetă” pentru a afla răspunsul la următoarele cerinţe: ce boacăne au făcut în 
copilărie, ce le plăcea să facă, ce au făcut sau fac aceştia din obligaţie şi ce regretă gândindu-se la 
vârsta copilăriei. Răspunsurile adulţilor au fost prezentate ora următoare, după ce, lucrând pe grupe, 
elevii le-au sistematizat. Ca aspecte generale, s-a constatat că nici părinţiilor nu le place întotdeauna 
să meargă la serviciu, să facă mâncare, iar în raport cu copilăria, de la lucruri personale, precum că 
nu au învăţat engleza sau nu au făcut un sport, majoritatea regretă că „a trecut prea repede”. Copiii 
au aflat lucruri noi despre părinţii lor, şi-au exprimat „grijile” specifice vârstei şi dorinţa de a fi 
înţeleşi de adulţi.  

Ancheta documentară ne-a ajutat să privim copilul şi adultul în paralel şi să observăm că 
primii au ca principală preocupare jocul, iar cei din urmă şi-ar dori să retrăiască vârsta copilăriei. 
Recitind poezia, elevii au găsit elemente comune cu cele observate de către ei, exprimate însă 
artistic. A fost punctul de la care am fixat anumite trăsături specifice ale poeziei, am învăţat despre 
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imagini artistice şi figuri de stil,  pe care copiii le-au exersat în propriile versuri care au avut ca 
model poezia lui Victor Eftimiu. 

Versurilor poeziei lui Victor Eftimiu sau ale propriilor creaţii le-au fost asociate desene. 
Am avut satisfacţia că fiecare elev a contribuit cu ceva la înţelegerea textului şi că a realizat 

propria creaţie; elevii au descoperit modul în care sentimentele sunt susţinute de figuri de stil: 
tristeţea eului liric (epitetul „tristeţe adâncă”), spontaneitatea, inocenţa  copiilor (comparaţia 
„râzând ca nebunii”), jocul ca dominantă a vârstei (repetiţia „când văd pe maidane copiii”). 
Ancheta documentară a fost realizată de fiecare elev în parte  şi valorizată în cadrul grupei, 
contribuind astfel cu toţii  la prezentările realizate de fiecare grupă în cadrul clasei. 
 În concluzie, prin tehnicile folosite le-am dat elevilor posibilitatea de  a-şi manifesta trăirea 
interioară şi temperamentul  contribuind  la dezvoltarea personalităţii lor, am crescut coeziunea 
colectivului de elevi,  am introdus un moment de relaxare, care însă a constituit o modalitate de 
consolidare prin repetarea sub altă formă a ceea ce s-a învăţat şi, nu în ultimul rând, am contribuit la 
îmbunătăţirea competenţei de comunicare, aceasta  exersându-se în primul rând în clasă, dar şi 
acasă. Astfel, elevul ajunge să se descopere pe sine, devine încrezător în propriile forţe şi capabil să 
descopere lumea iar dascălul contribuie la rezolvarea unei probleme a educaţiei, aceea de a găsi 
modul de a provoca setea de cunoaştere a copilului. 
  
BIBLIOGRAFIE: 
Bocoş, M   - Instruire interactivă. Repere pentru reflecţii şi acţiune, Ed.Polirom, Iaşi, 2013  
 
  

102. CADRUL DIDACTIC ȘI PROVOCAREA PREZENTULUI 
 

                                                                    Prof. Dede Mihaela Delia, Școala Gimnazială Budila 
Prof. Olaru Adriana Simona, Școala Gimnazială Budila 

 
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. 

239



 

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. 
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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. 
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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. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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103. CONECTAȚI –VĂ CU NATURA 
 

PREDA GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRUNDENI 

 
Incontestabil, spectrul problemelor ambientale marchează profund sfera activităţilor sociale. 

 Declarația Conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului ambiant (Stocholm) arată că 
"Protecţia mediului ambiant a devenit pentru umanitate o problemă esenţială, actuală de care 
depinde viitorul omenirii. Există largi perspective pentru îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi 
făurirea unei vieţi fericite". Acţiunea de protecţie a mediului se poate pe deplin realiza pe plan 
educaţional.  
 Condiţiile de sănătate ale fiinţei noastre sunt dependente de mediul în care trăim, în care 
lucrăm şi învăţăm, începând de la spaţiul în care locuim şi lucrăm, compoziţia aerului pe care îl 
respirăm, a apei pe care o bem, şi până la factorii climatici specifici zonei în care ne găsim. 
Acestora li se alătură şi factorii sociali, specifici societăţii umane, care au rolul lor în menţinerea 
stării de sănătate. 
 De aceea, cunoaşterea fenomenelor complexe din mediul tot mai viciat în care trăim, cu 
implicaţii negative asupra stării de sănătate, constituie cerinţe prioritare ce stau la baza studierii 
noţiunilor fundamentale de ecologie,  încă din învăţământul primar şi gimnazial, în scopul formării 
unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător. 
 Extinderea dimensiunii ambientale în reţeaua didactică, strategie confirmată de UNESCO, 
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este un obiectiv primordial  al educaţiei relative la mediu, având perspective certe în conştientizarea 
problemelor ambientale şi formarea atitudinii faţă de protecţia mediului ambiant.  
 Scopul cercetării rezidă în elaborarea, fundamentarea didactică şi estimarea eficienţei 
modelului  tehnologiei de realizare a educaţiei racordată la mediu prin implementarea  elementelor 
de protecţie a mediului, prin demers infuzional la predarea chimiei pentru gimnaziu. 
 Dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului în rândul copiilor se realizează 
implementarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediu a acestora, a părinţilor, cu 
implicarea membrilor comunităţii locale şi a membrilor şcolii. 
 Peste tot  în lume, educaţia de mediu este o prioritate a zilelor noastre. 
 Vârsta copilăriei este cea mai propice demarării activităţilor pentru educaţia de mediu şi 
trebuie să fie rezultatul lucrului în echipă, la care îşi aduc contribuţia familia, prietenii, administraţia 
locală şi şcolară. 
 Mediul înconjurător îi dă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou 
pentru el, de a descoperi lucruri care îi stârnesc curiozitatea, dorinţa de a le înţelege şi de a le 
cunoaşte mai bine. 
 Prin elaborarea lucrării de faţă, se doreşte să se descopere modalităţi uşor de aplicat în 
vederea dezvoltării la copii a sentimentelor pozitive faţă de natură, în condiţiile în care copiii sunt 
familiarizaţi cu noţiunile de ecologie şi protecţie a mediului. 

În prezent, conform estimărilor în cadrul proiectului TIMSS (Third International 
Mathematics and Science Study, 1997), 45 de ţări care studiază chimia la nivel preuniversitar au 
inclus în programul de instruire la chimie, compartimentul: „Problema mediului ambiant şi 
resursele naturale". În accepţia reformei învăţământului, aspectul ambiental a fost abordat în 
curriculum.  

Reperele teoretico-ştiinţifice despre protecţia mediului ambiant enunţate în curriculum au 
desemnat orientarea conceptuală respectivă la elaborarea manualelor la chimie, în care sunt 
introduse conţinuturi ambientale.  

Este necesară însă o reorientare integrală a implementării elementelor de protecţie a 
mediului în contextul procesului de predare a chimiei, asigurând o imagine reală a soluţionării 
problemelor mediului ambiant prin sistemul educaţional al ,,noilor educaţii” - educaţia relativă la 
mediu.  

Predarea chimiei în şcoală cu elemente de protecţie a mediului trebuie să demareze, odată cu 
studierea chimiei din ciclu gimnazial. Astfel elevii sunt familiarizaţi cu o „arie ambientală” ce va 
include următoarele concepte generale despre mediu şi protecţia mediului: ocrotirea şi conservarea 
mediului, cicluri biogeochimice, factori de mediu, combaterea, controlul şi prevenirea poluării 
mediului ambient, procese fizico-chimice în natură, legile fundamentale ale inactivării mediului etc. 

Elementele de protecţie a mediului ambiant imprimă cursului şcolar la chimie un caracter 
viu, flexibil cu care se poate opera în cadrul orelor de chimie, cât şi în afara lor, stimulând elevilor 
interes faţă de această disciplină. 

În prima parte a lucrării vor fi prezentate unele probleme generale privind protecţia mediului 
şi apoi rezultatele experimentului didactic. 

Incontestabil, problemele de mediu ambiant constituie la scară planetară, unul din dosarele 
cele mai acute, rare şi complexe ale contemporaneităţii. Problema complexă a mediului a urcat 
sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice, capacitând un volum impresionant de idei, 
întrebări, controverse interdisciplinare, argumente, care au conturat necesitatea unei abordări 
globale. Problema mediului ambiant, a protecţiei acestuia, este o problemă universală, deoarece ea 
se adresează unei entităţi (mediului ambiant), care în totalitatea sa este supusă procesului de 
degradare. Astfel, fenomenul de poluare a mediului este o problemă care priveşte nu numai un stat, 
ci toate statele lumii. Prin urmare, în faţa unei degradări de proporţii a planetei este necesară o 
protecţie globală, care ar putea fi făcută numai prin coordonarea planurilor tuturor statelor, şi mai 
ales, prin clădirea unei conştiinţe ecologice. De aceea, problema protecţiei mediului trebuie privită 
în ansamblul ei sub toate aspectele pentru a asigura viabilitatea societăţii umane pe termen lung.  
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Lansat cu genială perspicacitate de Gro Harlem Brundtland, conceptul de dezvoltare 
durabilă nu a rămas la umbra textelor, ci s-a strămutat incisiv în cea mai arzătoare actualitate, 
schimbând ierarhiile de valoare şi stilul de viaţă, aducând pe prim plan relaţia profundă şi complexă 
dintre dezvoltare şi mediul înconjurător, dintre calitatea activităţii umane şi conştiinţa planetară, 
care este ecologică.  

La Conferinţa ONU  pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, conceptul de 
dezvoltare durabilă a dobândit trei dimensiuni: socială, economică şi de mediu. Printre 
componentele esenţiale ale unei strategii pentru o dezvoltare durabilă a societăţii se numără: 
stabilizarea creşterii populaţiei, protecţia resurselor naturale cu reducerea dependenţei de petrol şi 
dezvoltarea resurselor energetice regenerabile, protecţia solului, protejarea sistemelor biologice, 
protecţia mediului împotriva poluării etc. 

Dimensiunile acţiunii omului asupra naturii au devenit comensurabile cu dimensiunile 
proceselor global-naturale, ceea ce poate aduce la dezechilibrul energetic şi genetic al naturii. 
Retrospectiv, natura nu este nimic altceva decât complexul abiogen şi biogen al Pământului cu 
interacţiunea reciprocă, privit ca o realitate obiectivă în plină mişcare şi transformare. 

Relaţia om-natură este încifrată în viaţa culturală, industrială, urbanistică etc., această relaţie 
conferind valenţe specifice întregului progres al evoluţiei sociale a omului. Deşi relaţiile om-natură 
sunt foarte recente faţă de vechimea naturii pe scară geologică, omul a reuşit prin supremaţia sa, să 
modifice peisajul în ultimii 250 de ani, într-o măsură mult mai mare decât s-a modificat acesta în 
milioane de ani pe cale naturală.  

Omul, care realizează progresul neîntrerupt al ştiinţei, tehnicii şi culturii, înregistreză 
rezultate spectaculoase în sporirea producţiei materiale şi spirituale. A sosit momentul ca oamenii să 
judece în spirit realist influenţele dezvoltării sale la nivel planetar asupra solului, apei şi aerului, 
componente ale mediului ce leagă indisolubil prezentul şi viitorul omenirii.  

Ocupând o dublă poziţie: „de component” al mediului şi de „consumator”, de beneficiar al 
mediului, omul are rolul esenţial de a controla progresul tehnico-ştiinţific şi de a impune 
reconsiderarea radicală a concepţiilor cu privire la locul societăţii umane în biosferă şi la modul în 
care trebuie explorate şi conservate în acelaşi timp resursele naturii, promovând o politică de mediu 
înţeleaptă şi realistă pe plan mondial şi naţional. 
Dezvoltarea  actuală a ştiinţei şi tehnicii, a cunoaşterii, permite ca în analiza raporturilor dintre om 
şi natură să se evidenţieze nu numai locul real şi obiectiv al omului în natura planetei naturale, ci şi 
în locul real şi obiectiv al naturii în viaţa omului şi a societăţii.  

Omul şi natura, societatea şi ambianţa sa totală, formează sisteme interdependente care la 
scară mică, dar foarte complexă, subliniază unitatea viaţă - mediu şi poziţia nonantropocentrică a 
omului în Univers. Protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale este una din 
problemele primordiale ale omenirii, pentru abordarea problematicii vizând protecţia mediului este 
importantă accepţia noţiunii de mediu. 

Mediul ambiant (lat. medium – condiţii ambientale) este un sistem cosmobiologic, un sistem 
de factori naturali sau creaţi de om, care condiţionează existenţa vieţii la diverse niveluri biologice, 
influenţează ecologic viaţa şi activitatea umană, dezvoltarea societăţii şi viaţa Pământului. 
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P – producători (plante verzi); 
 C – consumatori (animale şi alte organisme heterotrofe); 
 D – detritivori (remineralizează substanţele organice). 

Din punct de vedere al dimensiunilor, mediul ambiant reprezintă o categorie care este 
concepută sub două aspecte: 
1. Mediu general cu dimensiuni infinite, ce se desfăşoară din vecinătatea sistemului biologic 
considerat până în spaţiul cosmic. Pe fondul mediului general se diferenţiază mai multe tipuri de 
mediu, care pot fi clasificate după mai multe criterii: mediul acvatic, mediul terestru, mediul aerian. 
2. Mediul ecologic eficient, cu dimensiuni mai restrânse, inclus în mediul general, în care se 
diferenţiază subansamblurile de factori ecologici ce intervin direct în structura sistemelor vii (fig.1). 

În funcţie de influenţa umană se delimitează existenţa unui mediu natural şi a unui mediu 
artificializat. 
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104. EDUCAŢIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ 
 

Prof. Szekely Daniela Maria 
Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni, jud. Hunedoara 

 
Necesitatea educației permanente a fost intuită cu mult timp în urmă, înainte de a se 

constitui într-un principiu fundamental de abordare și considerare a educației contemporane. 
Comenius apreciaza că „pentru fiecare om, viața sa este o școală, de la leagăn până la mormânt”, 
considerând că „tot ceea ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, dobândim și posedăm nu este altceva 
decât o anumită scară pe care ne urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără să 
putem atinge vreodată suprema treaptă”.  

Învățarea inovatoare are menirea de a pregăti indivizii și societățile să acționeze în situații 
noi, presupunând autonomie și integrare informațională. În egală măsură, ea poate conduce la 
atitudini creative față de informațiile asimilate, situații, presupunând formulare și reformulare de 
probleme, dărâmarea clișeelor, ruperea structurilor închise. 
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Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii 
educaţiei, prin articularea celor trei ipostaze: educaţia formală, educaţia informală şi educaţia 
nonformală. 

Educaţia formală presupune:  
 desfăşurarea actului didactic în instituţii specializate;  
 obiective educaţionale clar formulate;  
 personal didactic specializat;  
 cunoștinţe sistematizate: orare, programe, manuale;  
 corelarea învăţării orientate cu învăţarea independentă;  
 proces de învăţare eşalonat, cronologic; - evaluare pe etape de şcolarizare 

Educaţia nonformală desemnează:  
 totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei;  
 realitate educaţională neformalizată dar cu efecte formative; 
 coordonarea activităţilor de specialişti, dar care “îşi joacă rolul mai discret, asumându-şi 

misiunea de moderatori” (Vaideanu,1988, p.231). 
Educaţia informală exprimă:  

 caracterul spontan al educaţiei, liber de orice formalizare; o achiziţie autonomă a persoanei 
dobândită în maniera întâmplătoare;  

 învăţare realizată în împrejurări diferite cu grad scăzut de prelucrare; 
 „comprimarea experienţei umane” 

 Didactica tradiţională concepe procesul de învăţământ mai ales ca activitate de predare (în 
care rolul esenţial aparţine cadrului didactic, centrat pe transmiterea de informaţie „gata făcută”, 
care trebuie doar memorată şi reprodusă fidel oportun de elev.  
 Didactica modernă relevă dualitatea predare-învăţare. 
 Rolul cadrului didactic nu se mai reduce la vehicularea informaţiei, ci el devine un 
organizator al predării şi al acţiunilor de învăţare. Didactica postmodernă abordează procesul de 
învăţământ pe axa predare-învãţãre-evaluare, procesul de învăţământ  fiind prin urmare un proces 
proiectat curricular, focalizat pe obiectivele educaţionale şi pe „realizarea corespondenţei 
pedagogice dintre obiective  - conţinuturi - metode de evaluare”.  
 Comparând abordările didactice de tip modern şi postmodern se poate remarca esenţa 
relaţiei predare - învăţare - evaluare, relaţie ce susţine şi oferă fundament paradigmei triangulare, ce 
dobândeşte caracteristici specifice prin transpunerea în cele trei contexte: formal, informal, 
nonformal. 
 Integrarea în sistem a formelor educaţiei este una din preocupările actuale. Cele trei forme 
de educaţie trebuie privite din perspectiva educaţiei permanente: 
 educaţia nu se mai poate reduce la instruirea de tip şcolar şi instituţiile de învăţământ ar 

pierde dacă s-ar izola de contextul cultural-educativ. De aceea cadrul formal trebuie să 
furnizeze ocazii pentru valorificarea informaţiilor achiziţionate în afara lui, chiar integrând o 
parte din conţinuturi; 

 cealaltă parte, a educaţiei nonformale, informale trebuie să răspundă diversităţii de nevoi, 
interese, aspiraţii ale indivizilor, să conducă la formarea unei viziuni unitare despre lume, să 
asigure coerenţă actului educaţional. 
Conţinutul învăţământului de mâine va fi însoţit de noi finalităţi, componente, concepte 

fundamentale: 
 el va fi un conţinut multidimensional, bazat pe integrarea celor de tip formal, nonformal şi 

informal, căci elevii de astăzi le utilizează explicit în autoeducaţie; 
 dintre modalităţile de integrare am putea aminti: ore educative axate pe probleme concrete 

ale realităţii înconjurătoare, ore consacrate sintezelor şcolare, activităţi pe echipe, folosirea 
metodelor care leagă învăţarea din clasă cu cea independentă, organizarea de activităţi 
opţionale sau extraşcolare, abordări interdisciplinare, consolidarea criteriilor de apreciere, 
promovarea educaţiei permanente, efectuarea unor activităţi în instituţii extraşcolare, 
atragerea mass-media în realizarea unor teme şcolare, integrarea în viaţa comunităţii etc. 
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 încercările de integrare a diferitelor tipuri de învăţări se fac atât din interiorul sistemelor 
educative, cât şi din exteriorul acestora 

  Corelarea şi coordonarea valenţelor multiple ale celor trei forme pe care le cunoaşte 
educaţia constituie o misiune complexă şi destul de dificilă, în condiţiile în care experienţele 
nonformale şi informale ale elevilor nu pot fi cunoscute în măsură necesară şi dorită de către şcoală.  
  Un lucru este cert: nici una din aceste forme ale educaţiei nu poate fi neglijată; toate au 
contribuţii asupra formării şi dezvoltării integrale a personalităţii celor educaţi. Fireşte, ponderea 
cea mai mare o are educaţia formală, procesul acesteia având loc în instituţii speciale, care 
valorifică tot ce oferă şi celelalte forme ale educaţiei. Toate sunt produsul epocii în care trăim şi 
răspund unor nevoi reale ale educaţiei. 
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105. IMPORTANŢA FOLOSIRII METODELOR INTERACTIVE 
 

      Prof. Păcurar Mirela Elena, Școala Gimnazială Budila 
Prof. Bordeanu Octavian Ștefan, Școala Gimnazială Budila 

 
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. 

În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de 
elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 

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.  

Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost proiectat şi creat  
după modelul de funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze trebuie 
să apăsăm butonul de pornire. În cazul în care învăţătoarea este „pasivă”, butonul „pornire” al 
creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de funcţionare de un 
soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie să facă unele 
conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. Când învăţarea este „pasivă”, creierul nu face aceste 
legături. Un computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul „salvare”. 
Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca. 

Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. Profesorii 
recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-să-ţi-arăt-cum”. Desigur că, prezentarea 
poate  face o impresie imediată asupra creierului, dar în absenţa unei memorii excepţionale, 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. 

Profesorul are misiunea de a stimula dorinţa de învăţare, adică de a face din ştiinţă o enigmă 
şi de a cultiva enigma cu bună ştiinţă, dezideratul fiind să-l înveţi pe elev să înveţe. Învăţarea 
devine astfel un proiect personal al elevului asistat de către dascălul (organizator, animator, 
manager) al situaţiilor de învăţare eficientă, iar şcoala un ansamblu de ateliere diversificate.  
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   Un profesor care foloseşte metode interactive ar trebui să fie: 
- un sfătuitor care îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să îşi prezinte 

propriul punct de vedere; 
- un animator care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materiale didactice şi 

prezintă scopurile învăţarii; 
- 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 o cere clasa; de aceea profesor –elev 
sunt responsabili de rezultatele muncii în comun.  
  Metodele interactive creează deprinderi, facilitează învăţare în ritm propriu, stimulează 
cooperarea şi nu competiţia, sunt atractive, pot fi abordate din punctul de vedere a diferitelor stiluri 
de învăţare. Receptarea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev–elev sau profesor - 
elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. O atenţie deosebită trebuie acordată stabilirii 
regulilor de lucru în grup şi apoi utilizării unor acţiuni specifice, cum ar fi : 

- momentul de activizare numit „spargerea gheţii”;  
- vizualizarea ca mijloc de receptare a cunoştinţelor în mod logic, plăcut, relaxant, ce duce la 

stabilirea de conexiuni multiple, conexiuni care devin baza unei învăţări mai trainice  
- valorificarea experienţei de viaţă a elevilor în cadrul activităţilor desfăşurate. 
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. 
Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât şi competiţia, ambele implicând un anumit grad de 
interacţiune. 

De exemplu,  jocul de rol se realizează prin simularea unei situaţii, care pune participanţii în 
ipostaze care nu le sunt familiare, pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţia respectivă şi să înţeleagă alte 
persoane care au puncte de vedere. 
Exemplu: Un joc de rol poate fi: liniile importante din triunghi discută  între ele - ce își spun? 
            Se împart rolurile, se stabileşte modul de desfăşurare al jocului, se pregătesc fişele cu 
descrierile de rol şi sunt instruiţi elevii cu desfăşurarea propriu-zisă. Fişele pot puncta câteva dintre 
proprietăţile pe care ,,actorii” le pot invoca: ,,noi, înălţimile suntem mai importante, pentru că 
ajutăm la calcularea ariilor” şi să ajungă la asemănări: ,,de fapt în triunghiul isoscel suntem surori 
gemene”, etc. După desfăşurarea jocului sunt utile următoarele întrebări:   

-  A fost o interpretare conformă cu realitatea?  
- Ce ar fi putut fi diferit în interpretare?  
- Ce alt final ar fi fost posibil?  
- Ce aţi învăţat din această experienţă? 

Procesul de predare – învăţare - evaluare înseamnă mai mult decât o mulţime de strategii de 
învăţare, iar unele metode ar trebui să facă parte din repertoriul fiecărui profesor. Una dintre aceste 
metode este Eseul de cinci minute. Este o activitate de scriere a unei reflecţii scurte despre o temă şi 
este un text scris informal - importante sunt ideile şi nu scrisul. 
Derularea activităţii: 

1.      Anunţarea elevilor să scrie foarte pe scurt despre subiectul propus 
2.      Anunţarea temei 
3.      Cronometrarea elevilor – cu acordarea unui minut în plus în caz de necesitate 

Elevii pot păstra eseul în propriul jurnal de învăţare sau să fie utilizat pentru evaluare. 
În cadrul procesului instructiv-educativ formarea unor competenţe matematice corecte 

constituie una dintre priorităţile demersului didactic proiectat şi dirijat de profesor. Astfel profesorul 
trebuie să adopte o atitudine creativă în abordarea situaţiilor de învăţare adaptându-le la realitatea 
educaţională a colectivului de elevi. În funcţie de structura colectivului de elevi, împletirea 
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metodelor şi formelor de activitate folosite de profesor în formarea competenţelor matematice 
asigură lecţiilor o atmosferă antrenantă, implicând masiv copiii în activităţile de învăţare. 
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106. IMPORTANȚA INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR 

 ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Profesor Partene Beatrice-Dorina,  
Școala Gimnazială Nr.1, Sat Blăgești, județul Vaslui 

 
Informatizarea societăţii determină pătrunderea calculatorului în instituţiile de învăţământ. 

Raportat la procesul de învăţământ, calculatorul constituie mijlocul de învăţământ cel mai nou şi 
mai complex.  El este utilizat în predarea informaticii, mijlocind învăţarea elevilor în utilizarea unor 
tehnici de comunicare, dar și în predarea celorlalte discipline şcolare, determinând o nouă formă de 
concepere şi realizare a învăţării, denumită instruirea asistată de calculator (IAC). 

 Astfel, calculatorul devine o resursă valoroasă, care generează o serie de avantaje, precum: 
posibilitatea de a furniza informații de calitate, în baza unor programe elaborate de echipe 
multidisciplinare; posibilitatea dirijării învăţării unui număr mare de elevi, acordându-le o asistenţă 
pedagogică de calitate, posibilitatea individualizării învăţării prin respectarea ritmului de lucru şi a 
nivelului de pregătire al fiecărui elev; posibilitatea de a realiza un învăţământ „la distanţă” pentru 
diferite categorii de elevi sau studenți. Prezenţa calculatorului în activitatea de instruire este din ce 
în ce mai frecvent întâlnită. Este vorba de o strategie de instruire cunoscută sub numele de instruirea 
asistată de calculator. 

Cu ajutorul calculatorului pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii, jocuri didactice, 
simularea unor procese,  itemi de evaluare/autoevaluare. Eficienţa instruirii asistată de calculator 
depinde de: 

 calitatea programelor  
  competenţele didactico-metodice şi tehnice ale cadrului didactic 
  competenţele tehnice ale elevilor 

Trăind în mileniul informaţiei,  prezenţa computerului şi a tehnologiei în viaţa noastră este  
un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai puţin performant, iar interesul pentru tehnologia 
informaţiei creşte constant, odată cu dezvoltarea  acesteia. 

 Întrucât cantitatea de informaţie pe care trebuie să o acumuleze în şcoală a crescut 
semnificativ în ultimii ani (şi este în creştere), elevul din ziua de azi se orientează către utilizarea 
computerului ca un mijloc de informare şi de asistare în procesul de învăţare. Surse de informaţie 
precum Internetul şi programele educaţionale sunt din ce în ce mai folositoare, numărul de 
utilizatori ai Internet-ului şi solicitările pentru soft educaţional aflându-se în ascensiune. 

Trebuie reținut faptul că Internetul este una dintre principalele surse de informare folosită în 
activitatea didactică. În consecinţă, „calculatorul” a devenit o necesitate pentru elevi şi profesori 
deopotrivă. 

Utilizarea computerului, fie el văzut ca o jucărie, instrument ajutător sau sursă de informare, 
este importantă într-o eră dominată de descoperiri şi progrese tehnologice, dar mai ales de nevoia de 
cunoaştere şi informare continuă în toate domeniile. 

Comparativ cu alte metode de predare, IAC este avantajoasă din mai multe puncte de vedere 
şi constituie un mijloc eficient de familiarizare a utilizatorului de orice vârsta cu un instrument 
necesar în activitatea profesională, socială, culturală din timpurile moderne. Dintre avantaje, putem 
enumera: 
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-  Uşurinţa în folosire şi obişnuinţa. Pentru a putea învăţa şi pentru a folosi aplicaţiile  
didactice pe calculator, elevul trebuie doar să ştie câteva lucruri de bază precum folosirea mouse-
ului şi a tastaturii sau navigarea prin link-uri, unele programe necesitând în plus cunoaşterea unei 
limbi străine precum limba engleza. 

- Permite organizarea şi sistematizarea rapidă a ideilor şi dezvoltă intuiţia.  Acest lucru  
depinde de conţinutul disciplinar şi de cât de bun este programul folosit. Învăţarea unui limbaj de 
programare este de tip relaţională, deci în acest caz documentaţia folosită permite fixarea regulilor 
de sintaxă şi a celor specifice limbajului într-un timp mai scurt. Acest lucru se întâmplă şi în cazul 
învăţării prin metode de comunicare orală, însa avantajul îl constituie descoperirea soluţiei de către 
elev, într-un timp mai scurt. 

-  Menţin atenţia prin interactivitatea şi atractivitatea conţinutului multimedia şi oferă un  
mod vizual de reprezentare a problemelor şi a soluţiilor acestora.  

Unele programe educative conţin mici teste (quiz-uri) la sfârşitul capitolelor sau a lecţiilor 
pentru recapitulare şi întărirea învăţării, pe care elevul le rezolvă individual, în ritmul propriu. De 
asemenea, softurile educaţionale oferă un suport motivaţional pentru elev, îl ajută să-şi găsească 
ariile de cunoaştere în care excelează. 

 Principiile didactice care se aplică foarte bine în instruirea cu ajutorul calculatorului sunt 
principiul intuiţiei şi principiul legării teoriei de practică, deşi unele programe pun mai mult 
aspectul pe teorie  ceea ce este natural în cadrul materiei pe care o prezintă. În prezent se consideră 
că procesul de învăţământ poate propune căi de învăţare eficiență prin valorificarea pedagogică a 
următoarelor principii cibernetice: 

1. Principiul transmiterii și receptării informației prin mecanisme specifice de programare și de 
comandă; 

2. Principiul prelucrării și stocării informației prin mecanismele specifice de organizare a 
materialului transmis și difuzat în secvențe și relații de întărire; 

3. Principiul autoreglării raporturilor dintre efectele și cauzele informației prin mecanisme 
specifice de conexiune inversă; 

4. Principiul asigurării concordanței dintre programarea externă și asimilarea internă a 
informației prin mecanisme specifice de individualizare a activității. 
Instruirea şi autoinstruirea asistată de calculator se referă la utilizarea calculatorului în 

procesul de învăţământ, în scopuri didactice. 
Introducerea calculatorului presupune o linie didactică bine precizată, cu orientări 

pedagogice, psihologice şi metodice; cadre didactice cu pregătirea necesară. 
          Această metodă valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de 
dirijare euristică şi individualizată a activităţii de predare/învăţare/evaluare (Văideanu): 
 organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui elev; 
 provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea 

unor lacune, probleme, situaţii-problemă; 
 rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea 

informaţiilor necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate de/prin calculator; 
 asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevului prin medierea resurselor autoreglatorii 

existente la nivelul calculatorului; 
 realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu; lecţii, 

grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare; 
 asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului. 
Obiectivele urmărite sunt: 
• să utilizeze calculatorul şi tehnologiile multimedia, ca o modalitate de comunicare în diferite 

situaţii; 
• să înţeleagă cum textul şi imaginile sunt folosite pentru informarea şi influenţarea 

oamenilor; 
• să înţeleagă că mijloacele multimedia pot influenţa limbajul nostru şi că pot schimba 

condiţiile de comunicare dintre oameni; 
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• să se orienteze singuri în cantitatea imensă de informaţii oferită de către calculator (în 
special pe Internet) şi să le dezvolte aptitudinea de a selecta şi evalua diversele tipuri de 
informaţii să selecteze cele mai optime programe software pentru predarea / evaluarea 
diverselor tipuri de informaţii. 
Instruirea asistată de calculator este o modalitate de instruire individuală a elevilor prin 

intermediul programelor pe calculator (denumite soft educaţional), care dirijează pas cu pas drumul 
elevului de la necunoaştere la cunoaştere prin efort propriu şi în ritmul său de învăţare. 
       Este o modalitate de instruire în care elevul parcurge in ritm propriu şi prin efort 
independent un conținut de instruire cu ajutorul unui program de un anumit tip care îi asigură 
posibilitatea autoverificării după fiecare pas şi îi oferă, prin tehnica de elaborare, condiţii de reuşită. 
Calculatorul are avantajul de a îmbina în modul cel mai corespunzător imaginea, sunetul şi 
comentariul, în aşa fel încât ele să îndeplinească reciproc fără a fi nevoie de o intervenţie 
concomitentă, ceea ce stimulează gradul de participare a elevului şi intensitatea activităţii pe care o 
depune mental. Instruirea asistată de calculator poate fi folosită la toate nivelurile de învăţământ, cu 
scopul formării tehnicilor de muncă intelectuale a elevilor. 

  IAC dezvoltă capacitățile individuale de planificare și organizare, stimulează spiritul de 
inițiativă și capacitățile individuale de activitate nedirijată de profesor, sporește încrederea în forțele 
proprii. Programul, prin ramificațiile sale, poate să ofere suport de instruire diferențiat, asigurând 
ritmul propriu de învățare, deoarece calculatorul permite înregistrarea vitei cu care elevul răspunde 
la solicitările oferite de softul educațional. 

Condițiile pentru difuziunea instruirii asistate de calculator în procesul instructiv-educativ al 
limbii și literaturii române sunt: adaptarea educației la necesitățile actuale și de perspectivă ale 
societății; îmbogățirea și modernizarea permanentă a metodelor de învățământ; realizarea de 
progrese în domeniul informaticii, al calculatoarelor și al tehnologiilor de comunicare. 
      Importanţa introducerii calculatorului în şcoală: reprezintă o strategie de lucru a 
profesorului şi a elevilor de tip interactiv, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării; se 
inserează în contextul învăţământului pe clase şi lecţii; simulează procese şi fenomene complexe pe 
car nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă; construieşte contexte pentru 
aplicaţii ale conceptelor, oferind celor ce studiază şi limbajul cu ajutorul căruia ei îşi pot descrie 
propria activitate. 
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107. INSTRUIREA  INDIVIDUALĂ  PRIN  TEME  DIFERENŢIATE 

 
Prof. Simona  Hohan   

 Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan„ 
Bârlad, jud. Vaslui 

 
Pentru a determina eficacitatea instruirii şi reuşita şcolară a tuturor elevilor la în condiţiile 

actuale ale învăţământului românesc, soluţia frecvent propusă este individualizarea şi motivarea 
învăţării în condiţiile instruirii dirijate diferenţiate în clasă şi în cadrul unor programe personalizate. 
Realizarea pare uşor imposibilă în şcolile de azi cu clase aglomerate, cu elevi care trebuie să 
continue studiul acasă pentru că timpul de învăţare în şcoală este prea scurt, cu elevi şi profesori 
navetişti pe distanţe destul de lungi, cu spaţii de lucru foarte limitate, cu dotări destul de precare. 
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În condiţiile în care societatea  universală devine din ce în ce mai pretenţioasă, selectând din 
ce în ce mai riguros valorile, eforturile elevilor de a face faţă competiţiei se măreşte. Prin structura 
anului şcolar, prin desemnarea clară a unor perioade de evaluare, consolidare şi sistematizare a 
cunoştinţelor, elevii au -cel puţin formal- posibilitatea să-şi însuşească noi cunoştinţe şi să le 
consolideze în cadrul orelor de curs, acordând cât mai puţin timp temelor pentru acasă. 

Se apreciază că toţi oamenii normali se nasc având un genofond în care dispun de toate 
capacităţile psihice necesare învăţării şi  supravieţuirii. Acestea variază, însă, considerabil în 
genotipul individual. Din acest motiv nu toţi elevii îşi folosesc aceste capacităţi într-un mod unic iar 
instruirea şi educarea trebuie să se desfăşoare în mod diferenţiat.  

 Există suficient de mulţi elevi care au nevoie de mai mult timp pentru însuşirea şi 
consolidarea cunoştinţelor predate în clasă, în cazul acestora recomandându-se teme uşoare care să 
nu depăşească  cerinţele minime ale programei de studiu.  

Nu se includ aici elevii cu cerinţe speciale pentru care planurile personalizate prevăd teme şi 
modalităţi de evaluare specifice. Trebuie, totuşi, admis că existenţa acestora face şi mai complexă 
organizarea strategiilor de lucru atât la clasă cât şi acasă , mai ales acolo unde familia nu se implică 
în supravegherea temelor copilului. 

S-ar putea crede că elevii foarte buni nu au nevoie de teme pentru acasă faţă de elevii cu 
oarecare deficienţe în activitatea de învăţare, care necesită  exersare repetitivă. Acest fapt este 
riscant întrucât lipsa de exerciţiu suplimentar poate să plafoneze nivelul de dezvoltare al elevilor cu 
potenţial mare de lucru. Acestora li se poate cere să lucreze suplimentar şi chiar pe nivel de 
dificultate sporit , menţinându-le concentrarea şi amplificându-le interesul. Mai mult de atât, elevii 
care primesc teme se vor simţi frustraţi/discriminaţi faţă de cei care nu primesc teme.  

Temele diferenţiate vor permite tuturor elevilor să lucreze în ritmul lor, în funcţie de 
capacităţile lor intelectuale. Un elev mai slab nu va putea face faţă temelor cu un grad sporit de 
dificultate abandonându-le, iar elevul foarte bun se va plictisi rezolvând cerinţe simple. 
   Instruirea individualizată nu trebuie, totuşi, să fie considerată ca un panaceu general.  Sunt 
cazuri în care instruirea diferenţiată la clasă se dovedeşte mai avantajoasă decât cea strict 
individualizată (exemplu: învăţarea limbilor străine, în care dialogul este esenţial; a sportului pe 
echipe; a activităţilor extradidactice) predarea diferenţiată oferind numeroase facilităţi de organizare 
a strategiilor de învăţare bazate pe comunicare şi inter-învăţare  (de grup, perechi, echipă). 

Proiectarea instruirii diferenţiate implică luarea în considerare a unor variabile. 
Prima tendinţă,  legată de tradiţiile şcolare şi prejudecăţile sociale, este aceea de a atribui  

ritmul de învăţare unor cauze naturale precum „coeficientul de inteligenţă”.  
Exceptând copiii speciali, care s-au născut cu unele deficienţe psihice, toţi copiii consideraţi 
„normali” dispun de toate capacităţile psihice implicate în activitatea complexă pe care o numim 
„învăţare”. Aceştia sunt capabili să înveţe şi să obţină performanţe şcolare cel puţin la nivelul unor 
standarde acceptabile (prestabilite sau nu prin curriculum şi precizate în programele analitice ale 
materiilor).  

Prin urmare “Teoria inteligenţelor multiple” este valabilă pentru majoritatea persoanelor 
deci toţi copiii care s-au născut normal sunt consideraţi apţi să înveţe ceva. 

Conform didacticii moderne, Individualizarea / Diferenţierea învăţării se poate realiza 
prin:  
- învăţământ particular cu meditator individual,  
- homeschooling sub îndrumarea familiei, 
- sisteme de învăţământ individualizate complet (nerealizabil în condiţiile sistemului organizat  pe 
clase, aşa cum este sistemul actual în ţara noastră şi nu numai), 
- programe aşa-zise “de compensare” (adică programe de recuperare/îmbogăţire a cunoştinţelor); 
- tratament pedagogic individual, 
-folosirea sarcinilor de lucru diferenţiate în micro-grupuri eterogene în clasa de elevi; 
-folosirea de sarcini diferenţiate în micro-grupuri omogene în funcţie de performanţă; 
-interînvăţarea în microgrupuri de elevi eterogene ca performanţe şi aptitudini ; 
- interînvăţarea în microgrupuri fals-eterogene (dar cu anumite aptitudini comune) 
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Temele de acasă trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 
• Să conţină lucruri folositoare pentru elevi (prin care să se consolideze cunoştinţele predate), 

dar şi atractive, interesante, cu caracter de joc şi descoperire; 
• Să conţină subiectele care să fi avut deja un echivalent lucrat în clasă. Tema pentru acasă nu 

trebuie să conţină cerinţe mai dificile decât exemplele rezolvate sau sarcini despre care 
elevii n-au auzit în clasă. Excepţiile pot fi doar pentru elevii superior dotaţi; 

• Să nu fie exagerate cantitatativ. Cu cât elevii au mai mult de scris pentru acasă, cu atât 
randamentul lor scade, la fel şi interesul pentru învăţătură. Ineficienţa mai poate fi corelată şi 
cu faptul că, în multe cazuri, părinţii contribuie la efectuarea temelor (datorită volumului 
mare de  lucru, a oboselii copilului, a dificultăţii cerinţelor, a participării la programe 
extraşcolare, etc.). Acest aspect poate duce la un cerc vicios de care copilul poate profita, 
reducându-şi propria sa contribuţie; 

• Să fie corectate cât mai curând după efectuarea acestora. Astfel elevul va afla unde a greşit, 
pentru a se corecta. El va avea astfel sentimentul că munca sa este considerată importantă, 
responsabilizându-l. (Aspectul este foarte puţin realizabil permanent în condiţiile numărului 
mare de elevi la clasă!) 

• Dacă tema a ridicat probleme la nivel de clasă/grup de elevi, este indicat a fi reluată în clasă, 
explicându-se modul de rezolvare al tuturor cerinţelor. Dacă după multiple astfel de reluări 
dificultatea persistă se poate subînţelege existenţa unor deficienţe care ţin de diverse cauze 
(atenţia şi interesul elevilor, maniera de predarea a noţiunilor, claritatea sau încadrarea 
conţinuturilor în limitele vârstei şi a capacităţii de înţelegere a elevilor, etc.) 
Ţinând cont de toate aceste considerente, temele pentru acasă pot fi clasificate:  

° de perfecţionare (pentru elevii foarte buni),  
° de consolidare (pentru elevii buni),  
° de recuperare (pentru elevii care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor)   
° facultative 
° suplimentare (extracurriculare) 

Elevii de excepţie care pot lucra cu mult peste nivelul manualului, dornici de a şti mai mult, 
de a cunoaşte, de a descoperi, vor fi îndrumaţi cum să cerceteze şi să se informeze singuri.  
Răspânditul obicei al folosirii de auxiliare de lucru (culegeri, caiete tematice, fişe suplimentare, 
etc.) determină pe majoritatea elevilor şi părinţilor să considere că este obligatorie achiziţia şi , 
implicit, efectele benefice. În realitate nu se obţine randament decât de la elevii care pot realmente 
să lucreze calitativ nu doar cantitativ mai mult. 

Într-o concluzie generală s-ar putea spune că prin instruirea individualizată şi temele 
diferenţiate profesorul îşi poate atinge principalul scop al activităţii: reuşita la învăţătură a tuturor 
elevilor săi. 

Dar această reuşită (mastery learning ) a elevilor în condiţiile actuale ale învăţământului 
românesc nu depinde doar de  cadrul legal-funcţional-organizatoric în care lucrează elevii ci şi de 
cel în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice. 

Se „vânează” cadre competente aptitudinal, superpregătite metodic şi știinţific, cu 
perfecţionarea actualizată în permanenţă, ultra rezistente neuropsihic şi cu condiţie fizică atletică, cu 
domiciliul în localitatea în care se află şcoala, fără preocupări sau obligaţii personale, în condiţiile 
în care cerinţele birocratice ale sistemului devin copleşitoare iar „goana după puncte” este primul 
ţel. 

Reuşita obţinerii atenţiei pentru fiecare elev în parte constă în posibilitatea profesorului de a 
rămâne doar cu sarcina sa primordială de muncă: lucrul la clasă. 
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108. MODERNIZAREA DESIGN-ULUI INSTRUCȚIONAL PRIN 
VALORIFICAREA NOILOR TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICĂRII 
 

Prof. Ioana Ionica 
Școala Gimnazială Nr.142, București 

 
Proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și operații deliberative de anticipare a 

activității instructiv-educative, de fixare mentală (și, de preferat, obiectivată  
într-un instrument didactic scris) a pașilor care vor fi parcurși în realizarea instrucției la nivel macro 
și micro. Proiectarea didactică reprezintă o acțiune continuă, permanentă, care precede demersurile 
instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora. 

Prefigurarea pașilor care vor fi parcurși în instruire și educare se realizează ținându-se cont 
de condițiile instruirii, de resursele existente etc. Astfel, în perspectiva organizării funcționale a 
procesului de învățământ, proiectarea didactică devine activitatea principală a cadrelor didactice, 
premisa și condiția necesară pentru realizarea de demersuri instructiv-educative eficiente. Pentru 
cadrul didactic, proiectarea presupune gândirea și prefigurarea procesului didactic, a strategiilor de 
instruire și autoinstruire, a modului orientativ în care se va desfășura activitatea instructiv-
educativă. Această problematică este ilustrată prin sintagma „design instrucțional”, prin care se 
înțelege actul de a anticipa, de a prefigura demersul didactic într-o modalitate operațională, în 
termeni care să îl facă traductibil în practică și care să evidențieze atât dimensiunea instructivă, cât 
și cea educativă a procesului didactic. Proiectarea activității didactice la nivel micro este foarte 
importantă deoarece: 

- Procesul didactic vizează ca elevii să realizeze anumite obiective prefigurate, iar atingerea 
lor nu se face întâmplător, ci doar printr-o activitate bine gândită anterior (absența anticipării 
demersului didactic determină un proces de predare-învățare-evaluare improvizat, întâmplător, fără 
scopuri clare); 

- Pentru realizarea obiectivelor sunt necesare resurse multiple și variate (timp, spațiu, 
mijloace, conținut) și eficiența activității depinde de modul în care sunt combinate și valorificate 
acestea; 

- Elevii obțin rezultate chiar dacă profesorii nu proiectează în scris activitatea, însă calitatea și 
cantitatea rezultatelor obținute poarte crește printr-o proiectare bună și o transpunere a acestui 
proiect în realitate; 

- Proiectarea constituie una dintre condițiile necesare unui demers didactic eficient; cu cât o 
activitate este proiectată mai minuțios, cu atât eficiența lecției poate fi mai mare; 

- După realizarea activității proiectate profesorul evaluează propria activitate, schimbă sau 
reaplică proiectul; 

- Pornind de la un proiect bine gândit și învățat, profesorul adaptează mai ușor prescripțiile, 
dialogul cu elevii, demersul didactic etc. decât dacă improvizează în totalitate și o situație 
neprevăzută îl poate bloca. Contrar unor păreri, proiectarea favorizează creativitatea profesorului în 
realizarea lecției, deoarece el gândește în avans un scenariu inedit la care poate adăuga 
spontaneitatea unor situații noi cu care se confruntă în clasă, inspirația de moment, unele decizii 
adoptate ad-hoc. (Bocoș, M., Jucan, D., 2007) 

 Așa cum am afirmat și mai sus, în proiectarea didactică profesorul trebuie să țină cont de 
nevoile de formare și educare ale elevilor pentru a reuși să-i pregătească eficient pe aceștia pentru 
societatea în care trăiesc. Societatea contemporană este una dinamică, fiind aflată într-o continuă 
schimbare și dezvoltare. Drept urmare, școala trebuie să țină pasul și să intregreze în procesul de 
instruire elementele noi aparținând tehnologiei informației și comunicării, dacă se dorește formarea 

254



 

unor indivizi capabili să se integreze eficient în structurile sociale și profesionale europene 
existente. Noile tehnologii ale informației și comunicării pot fi integrate cu ușurință în procesul de 
învățământ deoarece ajută la diversificarea situațiilor de învățare propuse elevilor și favorizează 
dezvoltarea unor abilități și competențe cheie, deci, se bucură de valoare psihopedagogică. 

Plecând de la ideea că instruirea asistată de calculator reprezintă „o metodă didactică care 
valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor 
tehnologii informatice și de comunicații caracteristice societății contemporane”, voi sublinia în 
continuare câteva dintre valențele formative pe care le îndeplinește softul educațional, mijlocul de 
învățământspecific acestei metodede instruire. Softul educaţional reprezintă un program 
informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice/ educative prin 
valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, care asigură: memorarea datelor, 
organizarea datelor în fişiere, gestionarea fişierelor, simularea învăţării, realizarea învăţării, 
evaluarea formativă a învăţării, controlul reglarea/ autoreglarea şi autocontrolul activităţii de 
învăţare/ educaţie.(Bocoș, M., Jucan, D., 2007) Explozia informațională, înregistrată în ultimele 
decenii, nu a rămas prin urmare fără consecințe nici în plan educațional. În momentul actual, se 
poate observa o abundență de softuri educaționale, din ce în ce mai interactive, mai complexe, mai 
antrenante, care stau la dispoziția cadrelor didactice dispuse să diversifice tipurile de experiențe de 
învățare pentru elevii lor.  

Proiectarea și derularea activităților instructiv-educative apelând la programe informatizate 
educative aduc o serie de avantaje în ceea ce privește procesul de învățare desfășurat de elev. 

 În primul rând, prezentarea informațiilor care se doresc a fi însușite de către elev este mult 
mai atractivă decât în cazul lecției desfășurate în mod tradițional. Elevul este atras de modalitatea 
inovatoare în care se desfășoară procesul de învățare, fapt care îi va suscita curiozitatea și interesul 
pentru activitate. De asemenea, implicarea afectivă a elevului în procesul de învățare va fi mai 
mare, lucru care îl va motiva suplimentar și îi va susține motivația pentru studiu.  

 Un alt avantaj al folosirii softului educațional pe parcursul lecțiilor derivă din caracterul său 
interactiv. Elevul are ocazia de a interacționa cu  computerul, un profesor atipic, care îi permite să 
formuleze o mai multe întrebări al căror răspuns poate fi găsit prin efort propriu de investigare. În 
plus, elevii au ocazia de a învăța exersând, de a se autoevalua, de a testa ipoteze și de a observa 
modul în care unele variabile influențează comportamentul unor structuri etc.  

 Faptul că rezolvarea sarcinilor de învățare este urmată, de cele mai multe ori, de un feedback 
imediat reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-și corecta greșelile în timp util. Primind un 
feedback imediat și concret/ specific, elevii evită acumularea unor lacune informaționale și 
procedurale, lacune care sunt cauze frecvente ale eșecului școlar în cazul instruirii tradiționale. 
Elaborarea unui răspuns greșit este imediat evidențiată și poate fi corectată ușor, fără a avea efecte 
negative asupra activității de învățare desfășurate de elev.  

 În continuare, softul educațional asigură atingerea unui deziderat important al educației în 
general, acela al individualizării învățării. Elevul are ocazia de a exersa ori de câte ori dorește/ are 
nevoie pentru a-și însuși cunoștințele și comportamentele reclamate de finalitățile educaționale, dar 
și oportunitatea de a lucra în ritmul propriu. Cu alte cuvinte, prin intermediul softului educațional 
elevul se autoinstruiește, încredințându-i-se totodată responsabilitatea pentru demersurile de 
învățare în care se angajează. 

 Ultimul avantaj al introducerii softului educațional în activitățile educative care va fi amintit 
aici se referă la caracterul repetitiv al contextului învățării. Situația de învățare nu mai este unică, 
irepetabilă, ci ea poate fi recreată mereu în aceleași condiții. Astfel, elevul, care din diferite motive 
a rămas în urmă în diferite domenii de cunoaștere, are șansa de a recupera rămânerile în urmă 
întrucât informațiile au un caracter permanent și rămân la dispoziția elevului, acesta putând relua 
învățarea în orice moment și din orice loc. 
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109. LOCUL ȘI ROLUL DIRIGINTELUI ÎN PROCESUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Prof. Drăghici Marian și prof. Drăghici Mihaela-Oana 
Școala Gimnazială Grebănu, Județul Buzău 

 
Practica educativă îndelungată a demonstrat necesitatea de a încredința unui diriginte o 

întreagă activitate de coordonare a tuturor influențelor educative ce se exercită asupra unei clase. 
Dirigintele este un nembru al colectivului pedagogic, desemnat în această funcție după anumite 
criterii:o vastă experiență educativă, o evidentă autoritate morală și profesională, activitate de 
predare la clasa respectivă etc. El este numit de către director și răspunde în fața conducerii de 
întreaga activitate educativă a clasei ce i s-a încredințat. Funcția de diriginte a devenit necesară, 
începând cu clasa a v-a, datorită faptului că :  

  - de la această clasă încetează activitatea învățătorului, ca singurul conducator al vieții clasei, 
iar munca educativă este luată de profesori.  
 - planul de învățământ nu conține activități sau obiecte de învățământ care să permită elevilor să 
pună și să-și rezolve și anumite probleme educative (sau de alt gen) personale. 
  -varietatea influențelor și complexitatea problemelor educative pretind un coordonator și 
îndrumător, un specialist care să îmbrațișeze și să conducă întreaga operă de formare a 
personalității elevilor. 
  - se impune realizarea unor cerințe și acțiuni unitare care să ducă, în decursul scolarității la 
atingerea obiectivelor urmărite.  

Dirigintele reprezintă un model de conduită pentru elevi, demn de a fi urmat în activitatea 
și viața lor ulterioară. Fără a prelua sau a se suprapune sarcinilor celorlalți profesori, dirigintele 
are totusi funcții specifice și complementare față de toți ceilalți. El este pentru clasa sa ceea ce 
este directorul pentru scoală: organizatorul, îndrumătorul și coordonatorul întregii activități 
instructiv-educative și a vieții colectivului de care răspunde. Răspunderile sale fiind atât de mari 
el trebuie să aibă un profil moral deosebit și să dispună de alese calități psihice și pedagogice. Ca 
principal educator al clasei el orientează întreaga activitate a acesteia în așa fel, încât sarcinile 
școlii să fie realizate cu succes. În calitatea pe care o are el trebuie să fie permanent preocupat de 
sistematizarea adâncirea și sporirea eficienței influențelor exercitate de toți factorii educativi 
(profesori, familie, mass - media ) asupra elevilor.  

Obiectivele muncii dirigintelui: 
  a) educarea elevilor, ca problemă centrală a activității sale. Organizarea și îndrumarea vieții 
colectivului reprezintă nu numai o sarcină, ci și o condiție esențială a succesului muncii 
educative. De felul în care dirigintele știe să sudeze colectivul, să-l antreneze în realizarea unor 
perspective atrăgatoare, să stabilească  relații de apropiere și de sprijin reciproc între el și clasă, 
să-l integreze în colectivul școlar, să-l mobilizeze și să-i insufle entuziasmul unei munci 
creatoare depinde reusita sa.   
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Îndrumarea și educarea colectivului presupune nu numai cunoașterea temeinică a 
particularităților de viată ale acestuia, a legilor psihologiei de grup, ci și a modului în care se 
constituie și funcționează micro grupele, a influienței lor asupra grupului,a legilor după care 
liderii sunt alesi și urmați etc. Cunoașterea microstructurii grupurilor, pătrunderea în intimitatea 
relațiilor existente între membrii ei, dialogul permanent cu clasa sunt condiții ale succesului în 
activitatea cu toate categoriile de elevi. 
 b) cunoașterea psihologiei clasei, a particularităților de vârstă ale elevilor, studierea profilului 
spiritual al fiecărui elev în parte, a aptitudinilor și trăsăturilor sale morale, constituie o sarcină și 
o condiție, în același timp, a organizării raționale a întregii activități instructiv-educative a clasei. 
Dirigintele este veriga intermediară între elev și profesori, pe de o parte, între acesta și familie, 
pe de altă parte. El este cel care concentând și sistematizând datele despre fiecare elev le oferă 
celor interesați, utilizandu-le în același timp în scopul influențării pozitive a dezvoltării fiecărui 
elev. Fără a se transforma în biograful elevilor el se îngrijește ca treptat imaginea despre fiecare 
elev, despre perspectivele sale de dezvoltare, despre ținuta sa morală să devină cât mai completă 
și mai reală.  
c) asigurarea succesului la învățătură al tuturor elevilor, mobilizarea lor pentru ridicarea continuă 
a performanțelor, urmarirea progresului pe care îl face fiecare elev și sprijinirea reușitei sale, la 
toate obiectele și activitățile. În condițiile în care lupta împotriva abandonului școlar are un 
caracter social și național, la toate nivelele învățământului, dirigintele trebuie să contribuie la 
prevenirea unor asfel de situații.  
d) organizarea și sprijinirea activității extrașcolare și a timpului liber al elevilor, trebuie să-l 
preocupe pe diriginte deoarece aceste activități vin să completeze și să consolideze pregătirea 
primită în școală. Cât privește organizarea timpului liber, dirigintele va urmări nu numai inițierea 
elevilor în folosirea rațională a acestuia pentru învățătură ci și organizarea unor activități 
(excursii, tabere etc.) dorite de elevi care au rol de refacere, dar și de stabilire a unei relații de 
apropiere între el și clasă.  
e) coordonarea și îndrumarea muncii tuturor factorilor care acționează asupra clasei sale 
(profesori, familie etc.) este o altă obligație a dirigintelui. Orientând ansamblul influențelor 
exercitate asupra clasei spre realizarea acelorași obiective, dându-le o direcție unică și asigu- 
rându-le un caracter unitar, convergent și activ, dirigintele este factorul polarizator al acestora.          
Cunoscând specificul activității fiecărui factor, având imaginea clară a ceea ce trebuie să se 
realizeze, și dispunând de experiența necesară pentru a-i mobiliza într-o acțiune eficientă el va 
spori sansele de succes ale activității didactico-educative.  
f) împreună cu ceilalți profesori ai clasei sale el va organiza și îndruma acțiunea de orientare 
școlară și profesională a elevilor. Pregătirea elevilor pentru a-și putea alege în mod conștient și 
independent tipul de studii sau profesiunea viitoare reprezintă o acțiune complexă și de lungă 
durată, la realizarea căreia se cer antrenați mai mulți factori. Acțiunea de orientare școlară și 
profesională reprezintă un indiciu al trainiciei sistemului de învățământ și o formă de finalizare a 
pregătirii tineretului pentru viată.  

Metodica activității dirigintelui. 
Activitatea dirigintelui este foarte complexă și de mare responsabilitate, pretinzând un înalt 

grad de organizare și planificare, el trebuind să cuprindă în raza sa de acțiune toate laturile 
dezvoltării personalității elevilor ( fizică, intelectuală, morală etc.). El trebuie să utilizeze un 
ansamblu de metode și procedee didactico-educative, generale și speciale, prin care să le formeze 
elevilor priceperi și deprinderi de muncă independentă, dându-le încredere în forțele proprii, 
ajutându-i în toate problemele care le au. Aceste lucruri se pot realiza prin: convorbirile cu elevii 
și cu profesorii care predau la clasa respectivă, analiza rezultatelor la învățătură și a celor din 
activitățiile extrașcolare, chestionare, asistențele la lecții, contactul permanent cu familiile 
elevilor, excursii și vizite, organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai diferitelor profesiuni, 
organizarea unor schimburi de experientă între elevii clasei pe diferite teme (studiul individual, 
folosirea timpului liber etc.), organizarea unor dezbateri, concursuri etc. Din toate posibilitățile 
dirigintele trebuie să aleagă pe acelea care corespund mai bine obiectivelor urmărite, 
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particularităților de viață ale clasei, natura activității desfășurate etc., în așa fel încât ele să dea 
muncii sale o notă activă și creatoare. De asemenea, el va ține seama și de faptul că acțiuni 
asemănătoare cu clasa pot organiza și alți profesori de specialitate și de aceea va urmări să evite 
paralelismul, supraîncărcarea și să dea o notă de varietate acțiunilor respective.  

Un rol deosebit în ansamblul activității dirigintelui îl ocupă ora de dirigenție, care prin 
funcțiile și caracterul ei organizat și sistematic, îi permite dirigintelui un contact mai consistent și 
o urmărire periodică a progreselor obținute de colectivul clasei. Prin conținutul orelor de 
dirigenție, prin metodica acestora și prin legătura lor cu restul activităților desfășurate de 
diriginte, acesta poate ține un permanent contact cu clasa. Ora de dirigenție poate avea un 
conținut variat, care să acopere în linii generale aproape toate sarcinile educației (morale, 
intelectuale, estetice, orientare profesională etc.). Temele adecvate nivelului de dezvoltare al 
elevilor și particularitățile de viață ale clasei, stabilite uneori cu consultarea clasei, pot prilejui 
dezbaterea unor teme fundamentale ale societații. Metodica desfășurării acestor ore poate fi de 
asemenea foarte variată, începand cu expuneri și explicații științifice și sfârșind cu demonstrații 
practice sau cu utilizarea unor mijloace audio-vizuale moderne. Metodele didactice, în special 
cele ale educației morale (convorbirea etică, exemplificarea) sunt folosite deopotrivă. Caracterul 
activ al acestor ore este obținut prin utilizarea dialogului, al dezbaterilor, al întâlnirilor, 
referatelor, al analizelor de cazuri, al analizei muncii etc., care dau orelor de dirigenție o nota 
antrenantă, diferită de cea a lecțiilor obișnuite.  

Fără a avea o structură rigidă ora de dirigenție se desfășoară în linii generale după 
următorul plan: pregătirea psihologică a clasei și anunțarea subiectului orei, analiza cu ajutorul 
elevilor a exemplelor, a materialului faptic, a situației concrete etc., generalizarea, raportarea și 
aplicarea concluziilor la situația clasei sau a elevilor și recomandări sfaturi, sugestii pentru 
traducerea în practică a învățămintelor extrase. Ora de dirigenție este un punct de convergență a 
întregii acti- vități comune a dirigintelui cu clasa și ea poate fi continuată, lărgită și consolidată 
prin activitățile din afara clasei, organizate și conduse de diriginte sau de către un alt factor 
educativ. 

 De exemplu, o excursie poate avea obiective complexe: instructiv-educative, de orientare 
școlară și profesională etc. Rolul dirigintelui este deosebit de important chiar dacă nu el este 
inițiatorul și organizatorul acesteia, ajutând la stabilirea obiectivelor complexe ce pot fi urmărite, 
contribuind la pregătirea ei, integrând-o în planul său de muncă, ajutând la valorificarea 
rezultatelor ei. Participând la excursie dirigintele va urmări îmbogățirea și precizarea 
cunostintelor (informa- țiilor) sale despre elevi, cunoașterea microgrupurilor și a liderilor, gradul 
de disciplină, informațiile elevilor în diferite domenii, interesele lor, orientarea școlară și 
profesională, efectele produse asupra elevilor de diverse evenimente sau întamplări petrecute, 
colaborarea cu ceilalți profesori, modul în care pot fi elevii atrași în organizarea unor astfel de 
manifestări etc. Prin urmare, o astfel de acțiune îi permite să facă și să cunoască mai mult despre 
elevii săi decât multe lecții sau activități.  

 În cazul convorbirilor cu clasa folosind informațiile cu pricepere și dând acestora un 
caracter sistematic, de apropiere și încredere reciprocă, dirigintele poate exercita prin intermediul 
lor o influență pozitivă, continuă asupra activității clasei. El poate cunoaște opinia clasei, o poate 
influența, poate solicita ajutorul clasei, sugestii, inițiative etc., poate mobiliza colectivul și poate 
crea o atmosferă de lucru și entuziasm, de calm și optimism, un climat propice formării 
trăsaturilor morale ale fiecărui elev. Un dialog permanent cu clasa reprezintă un puternic 
instrument formativ, dacă dirigintele știe să să-i exploateze toate resursele de care dispune 
această metodă. În calitate de prieten și îndrumător al elevilor, dirigintele devine un modelator 
perseverent și priceput al personalității fiecărui elev numai dacă știe să dea fiecarei acțiuni și 
fiecărei metode nota sa specifică, personală și creatoare, sporind în felul acesta succesele și 
bucuriile elevilor săi.  

O atenție specială trebuie să acorde dirigintele calității acțiunilor pe care le întreprinde, 
pregătirii și evaluării acestora. Combaterea formalismului, a rigiditații, a șablonului și a rutinei 
sunt cerințe esențiale și permanente ale activității dirigintelui. Factorului afectiv i se va rezerva 
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un loc deosebit în cadrul relațiilor profesor-elev, deoarece adeseori acesta e cel care 
condiționează succesul acțiunilor întreprinse cu clasa. 

Eficiența muncii dirigintelui depinde între altele și de respectarea unor cerințe pedagogice 
generale cum sunt: a) alegerea, pregătirea și organizarea unor acțiuni variate și interesante la 
nivelul clasei respective; b) stabilirea unor obiective clare, cuprinzătoare și realizabile, precum și 
adecvarea acțiunilor întreprinse în mod planificat; c) îmbinarea acțiunilor colective cu cele 
individuale și folosirea unor metode și procedee variate, active și eficiente; d) mobilizarea 
tuturor factorilor educativi care lucrează cu clasa și asigurarea unei conlucrări sistematice și 
rodnice a acestora pe tot parcursul anilor, realizându-se o acțiune unitară și coordonată; e) 
evaluarea sistematică a rezultatelor obținute și transformarea acestora în puncte de sprijin ale 
acțiunilor viitoare; f) asigurarea unui dialog permanent cu clasa și crearea unui climat favorabil 
oricărei acțiuni educative. 

Sistemul muncii dirigintelui cuprinde principalele coordonate ale activității instructiv- 
educative utilizabile la clasa respectivă. El face parte din sistemul acțiunilor educative întreprinse 
în școală în vederea pregătirii tinerei generații pentru muncă și o viată activă, adaptând și 
concretizând obiectivele generale la nivelul și particularitățile fiecărei clase de care răspunde 
dirigintele. Dificultatea, dar și meritul dirigintelui constă în a ști să organizeze activitatea tuturor 
factorilor într-o acțiune convergentă și sistematică, potrivit unui plan elaborat cu multă grijă, 
pentru a realiza tot ceea ce și-a propus.  

Dând un sens creator activității sale dirigintele se va folosi de orice prilej apărut în viața 
școlii prin care ar putea accentua și consolida influențele pozitive exercitate asupra clasei pe care 
o conduce. El va recurge la o serie de instrumente verificate și eficiente de natură să sporească 
valoarea formativă a acțiunilor întreprinse: discuții, dezbateri, chestionare, compuneri etc., și în 
special se va folosi de unele documente de natură să-i ușureze și sistematizeze munca: caietul 
dirigintelui, fise psiho-pedagogice de cunoaștere și caracterizare a elevilor, planificări ale 
acțiunilor educative etc. Fără a face din acestea un scop în sine el va avea grijă ca ele să-i ajute 
să-și concretizeze rezultatele acțiunilor și să poată oferi colegilor, și în special profesorilor care 
predau la clasa sa, un ajutor efectiv în perfectionarea muncii educative cu elevii. Rezultă asadar 
că numai pe baza unui plan de perspectivă urmărit și realizat metodic dirigintele va putea deveni 
principalul educator și modeltor al personalității elevilor ce i-au fost încredințați.  
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110. DEMERSURI DIDACTICE 
 

prof. BEJAN MEDANA TEODORA, Școala Gimnazială Fiscut 
prof. PETER ANDREI, Școala Gimnazială Zădăreni  

 
 Activitățile extracurriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate 

la clasă, atrag elevul şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, 
cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag elevul la integrarea în viaţa socială, 
la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea 
personalităţii elevilor.  

Metodele active sunt acţiuni pedagogice prin care se permite elevului satisfacerea 
trebuinţelor sale de activitate, de cercetare, de creativitate, de comparare şi de înţelegere a 
cunoştinţelor prin el însuşi sau în colaborare cu alţi elevi, fără să primească totul de la 
învăţător/profesor sau din manualul şcolar. Metodele active constituie o legătură între învăţarea 
individuală şi cea colectivă care generează o formă puternică de implicare şi înţelegere deoarece 
învăţarea apare din experienţa participanţilor. 

Din activităţile pe care le-am desfăşurat la clasă pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii Crăciun, sfârşit de an, excursii și tabere școlare, desfăşurarea unor concursuri în școală: 
karaoke, concurs de dovleci, cea mai frumoasă felicitare. Ele promovează crearea unor grupuri 
armonioase și a unei atmosfere armonioase de grup dincolo de actul educațional propriu-zis, 
activitățile non-formale plac, sunt interesante, aduc un plus de participare activă din partea elevilor. 
Toate studiile arată că învățarea vine în urma exercițiului, adică punând în practică ceea ce am 
învățat pentru a putea, de exemplu, răspunde la întrebări. Acest lucru îi determină pe elevi să 
prelucreze informația și să îi confere un sens găsit de ei. Acest proces este numit ‘’constructivism’’. 
Ideea aceasta este întărită de către profesor prin desfășurarea de activități specifice fie ele formale, 
non formale sau informale, cât si folosirea frecventă și bine aplicată implică dezvoltarea pe termen 
lung a relațiilor deschise de colaborare, mai întâi cu familia, apoi cu colegii de grădiniță, școală iar 
mai apoi în societate.  

Activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia 
zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte școli precum și 
diferite jocuri și excursii la care am participat cu entuziasm alături de elevii mei. Jocul este o 
activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltare a creativităţii şi imaginaţiei. Ele 
favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem de imagini 
generalizate despre obiecte şi fenomene. 
           În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în 
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate:muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe. 
            Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. 
       Are un pronunţat caracter activ - participativ, permiţând copilului să construiască relaţii 
sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, 
să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile curriculare și extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în 
dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate 
din punct de vedere de îndrumătorii lor, aceștia dovedind creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, 
afirmându-şi în mod original personalitatea. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul 
lor oferă posibilitatea elevilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii..  
           Activităţile extracurriculare bine pregătite, atractive, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşi şi copii timizi, 
dar şi cei impulsivi, ajutându-i astfel să se tempereze în preajma colegilor lor  
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Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Un alt aspect 
important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai mult de două. 
Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi pentru 
relaxare. Obiectivele pe care le-am avut întotdeauna în vedere prin activitățile extracurriculare 
propuse au fost stimularea şi educarea atenției şi sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, 
stimularea sensibilităţii estetice, discuțiile avute cu părinții în special cei de adolescent care încep 
,,să vadă’’ în și în afara familiei, și să le spun ca ceea ce vede nu este tocmai bun de urmat. 

Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de 
recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al  
aptitudinilor. 
         Noile metode prin care se realizează atât activitatea instructiv educativă cât si participările la 
diverse activități extracurriculare pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în 
continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi a descoperi. 
          Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de a-i pregăti 
pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la clasă cât şi 
prin intermediul activităţilor extracurriculare, sa-l învățăm să știe să-și organizeze timpul, să aibă 
timp atât pentru ei cât și pentru învățat, pentru odihnă, alte ocupații. 

Folclorul este singura şcoală care a existat şi continuă să existe ca izvor mereu viu şi 
prezent. Copiii pot găsi în folclorul românesc modelul de om care mereu evoluează de la copilul – 
când cuminte, când năzdrăvan, la tânărul frumos şi fără frică, la adultul muncitor şi cinstit, până la 
înţelept şi sfătos. De aceea cadrele didactice trebuie să facă accesibil drumul pe care copiii îl străbat 
în cunoaşterea trecutului, a valorilor culturale şi lingvistice ale poporului român, căci acestea 
hrănesc spiritul, și încurajează mai întâi elevul în școala de azi ca mai apoi adultul în societatea de 
mâine din care va face parte. 

În cadrul acțiunilor turistice, copiii își pot forma afecțiunea față de natură, față de om si 
realizările sale. Aceștia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, 
fiind dispuși să acționeze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda 
cu mai multă creativitate si sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen si 
modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de 
creație. Ideea este să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi pentru că nu vom ști cum va fi lumea 
lor, ei trebuie să fie pregătiți să se poată descurca în orice situație ivită, iar aici intervine rolul școlii. 

De aceea cadrele didactice trebuie să facă accesibil drumul pe care copiii îl străbat în 
cunoaşterea trecutului, a valorilor culturale şi lingvistice ale poporului român, căci acestea hrănesc 
spiritul, precum rădăcinile unui copac hrănesc frunzele şi florile de pe cea mai înaltă şi mai fragedă 
ramură spre dobândirea unui sens al viitorului care se poate asigura doar cu sprijinul și în familie, 
care sigură continuitatea, unde munca și lupta capătă sens și valori materiale, educația tinerilor 
pentru viața de familie, pregătirea copiilor din școală prin diverse demersuri și inițiative la care ei 
participă având alături familia îi ajută în formarea personalității și caracterului. 
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111. LECTURA-CATHARSIS PENTRU SUFLET 
Prof. Vasiliu Loredana 

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi 
 

Cartea poate fi un bun substitut al unor figuri importante ce devin adevărate călăuze în 
devenirea şi transformarea unei persoane. Există experienţe de lectură care au răsturnat pentru 
totdeauna concepţii despre lume şi viaţă. Lectura permite într-un mediu controlat, confruntarea cu 
diferite probleme, care, uneori, nici măcar nu sunt tangibile cu realitatea cititorului, pentru că 
nimeni nu poate experimenta totul într-o singură viaţă. Astfel, individul învaţă din ele potenţiale 
soluţii la situaţiile noi, dificile apărute în timp. Dacă ar fi să realizăm analogia cu poveştile 
copilăriei, ar fi de spus că acestea aveau drept scop să-i pregătească pe copii să facă faţă emoţional 
unor evenimente nefericite şi să stabilească o modalitate foarte ingenuă de a discerne dintre bine şi 
rău. Lectura unei cărţi bune, cu tematică ce rezonează cu o problematică actuală din viaţa omului, 
are un efect curativ şi inspiraţional, chiar dacă nu poate rezolva toate neajunsurile cu care se 
confruntă în plan real. 
           Este unanim recunoscut că, prin lectură, se urmăreşte formarea unor competenţe şi abilităţi 
care se vor dezvolta pe mai multe tipuri de practici: lectura de informare, lectura de plăcere, lectura 
instituţionalizată. Profesorul urmăreşte formarea unui lector competent, dar şi a unui cititor care să-
şi dezvolte gustul propriu de lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii sale. 
Lectura devine act de cunoaştere şi de comunicare (implică un rol activ, dinamic al lectorului 
angajat într-un dialog cu textul). Latura care nu se neglijează şi care câştigă din ce în ce mai mult 
teren în contextul unui model didactic al dezvoltării personale, este formarea de valori şi atitudini. 
Din cadrul acestora, cele pe care se bazează activităţile dedicate lecturii sunt cultivarea interesului 
pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii, stimularea gândirii 
autonome, reflexive, critice, în raport cu diverse mesaje receptate; formarea unor reprezentări 
culturale privind evoluţia şi valorile literaturii. Toate acestea valorizează arta ca pe o formă de 
comunicare şi de cunoaştere care se răsfrânge asupra dezvoltării propriei personalităţi. 
           Totuși, ritmul tot mai susținut de evoluție a lumii contemporane și al acumulării progresive 
de informații a pus o amprentă cu conotații negative asupra preocupărilor cotidiene și a modului de 
viață a familiei de azi. De-a lungul timpului, cărțile au fost ridicate pe un piedestal la care mulți nu 
mai reușesc să ajungă. "Oamenii ocupați" s-au îndepărtat de lumea cărților, iar televizorul  și 
internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de informație, făcând tot mai rar sau 
aproape deloc "gestul" de a citi o carte, de a intră într-o bibliotecă, într-o librărie sau  de a-şi 
construi în cele din urmă o bibliotecă proprie. Tocmai de aceea este foarte important să investim în 
educația tinerilor prin stimularea interesului pentru lectură individuală și colectivă ce va avea drept 
scop dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. Iată 
câteva strategii care pot augmenta dorinţa elevilor de a citi: 

 Lectură independentă zilnică. Timp de 15 minute, în fiecare zi, copiii din clasă își scot 
o carte și citesc independent, fiecare ce îi place.  
Colțul lecturii este un spațiu din clasă amenajat pentru lectură, având un raft cu câteva 
cărți, coli albe lipite pe perete și niște instrumente de scris. În pauze, copiii pot scrie pe 
foile albe citatele care i-au impresionat. Pe una dintre coli, ei pot nota și cuvintele pe 
care le-au întâlnit, dar nu le înțeleg, urmând ca până la sfârşitul programului şcolar să le 

găsească sinonimele. 
Biblioteca online este o opțiune modernă pentru a promova lectura în rândul copiilor. 
Dacă există abonamente la reviste și biblioteci online, se amenajează un spațiu în incinta 
școlii, unde elevii pot accesa informațiile care îi interesează, utilizând calculatoarele puse 
la dispoziţie. 
Lectura în imagini este numele unei campanii de promovare a cititului prin afișe în care 

apar fotografii cu profesorii şi elevii din scoală citind. Lângă fotografie, sunt 
trecute titlurile cărților preferate ale acestora şi recomandările lor de lectură.  
Schimburi de cărți. Fiecare elev din clasă aduce câte o carte pe care o oferă 
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unui alt coleg, în schimbul cărții aduse de acesta. Pot participa şi profesorii. 
Cercurile de lectură gândite ca întâlniri de discuții provocatoare, având ca temă câteva cărți 
recomandate elevilor sa le citească cu câteva săptămâni înainte. Conduse de un cadru didactic 
avizat, aceste întâlniri pot fi foarte productive, mai ales dacă sunt gândite și exerciții creative pentru 
descifrarea mesajelor.  

Cărţile surpriză. Potrivită atât pentru copiii nehotărâți, care încă nu știu ce vor să 
citească, dar și pentru cititorii pasionați care vor anticipa cu bucurie și nerăbdare titlul 
cărții primite, această idee îi poate încuraja pe toţi să citească și alte genuri literare 
decât cele preferate. În interiorul bibliotecii de la școală, pe mese se vor  pune cărți a 

căror copertă  şi pagini de la început să fie învelite în hârtie maro. Fiecare elev alege o carte fără să 
îi cunoască titlul, doar răsfoind-o puțin.  
           Astfel, lectura dobândeşte importanţă majoră în dezvoltarea şi formarea personalităţii 
elevilor. Este evident că deprinderea lecturii rămâne o bază solidă pentru toată viaţa. În lipsa 
îndrumării părinţilor, profesorilor, foarte mulţi şcolari nu simt nevoia de a citi. Numai o lectură bine 
ghidată poate să dezvolte un interes continuu. Acest fapt generează interesul de a citi cu plăcere, de 
a pătrunde în lumea misterioasă a cărţii.  
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112. MATEMATICA CU AJUTORUL CALCULATORULUI                                          
 

 Prof. Ciovnicu Lenuța Alina 
Școala Gimnazială ”Mihai David” Negrești, Vaslui 
 

1. Comunicarea şi calculatorul 
 Faptul că a comunica este un fenomen atât de universal, firesc, cotidian şi natural, ne poate 
face să nu conştientizăm totdeauna deosebita sa complexitate. În fiecare moment, oamenii 
comunică între ei, adică fac schimb de informaţii, iar pentru aceasta ei folosesc diferite mijloace.  
 Pentru cadrul didactic, comunicarea este cea care ajută la realizarea fenomenului 
educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile sau partenerii implicaţi. 
 Astăzi, putem  transmite şi primi informaţii imediat, oriunde în lume. Comunicarea este 
indispensabilă, dar trebuie să comparăm şi să privim cu ochi critic toate informaţiile care ne 
parvin. Graţie dezvoltării domeniului informaticii pe plan mondial, cercetători din diverse 
specializări au iniţiat şi la noi numeroase experimente şi studii menite să pună în lumină 
contribuţia calculatorului la optimizarea procesului didactic.  
           Profesorul utilizează calculatorul la orele de matematică şi nu numai, pentru 
comunicarea, înţelegerea, fixarea şi aplicarea cunoştinţelor, precum şi pentru consolidarea şi 
dezvoltarea abilităţilor. Născută din necesiatatea oamenilor de a efectua repede calcule 
matematice, informatica – totalitatea tehnicilor cu ajutorul cărora sunt strânse, înregistrate, 
selecţionate şi modificate diverse informaţii în mod automat şi într-un timp foarte scurt – s-a 
inserat in domenii ca: cercetarea, creaţia, divertismentul, învăţământul şi chiar în activităţile 
casnice. Mai mic, mai ieftin şi mai puternic, calculatorul a devenit astăzi un obiect 
indispensabil vieţii de zi cu zi: el este prezent în majoritatea caselor şi este folosit la aproape 
toate locurile de muncă, fiecare utilizator instalând în memoria lui programele de care are nevoie. 
Noile tehnologii multimedia transformă modul de comunicare între fiinţele umane. Printre altele, 
ele simplifică şi îmbunătăţesc relaţia dintre oamnei şi aparate.  
2.  Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare-învăţare 
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 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc 
de comunicare (transmitere) a informaţiei, ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei 
şi cunoştinţelor elevului.  Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului 
de învăţământ cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.  
 Conceptul de „asistarea procesului de învăţământ cu calculatorul” include: 
• predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe; 
• aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 
• verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii; 
• verificarea automată a unei discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare. 
 Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai importantă 
(chiar indispensabilă) din două motive: 
1. are loc o informatizare a societăţii; 
2. mediile de instruire bazate pe informatică oferă un puternic potenţial educativ. 
3.  Calculatorul – instrument didactic 
 Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalităţi de apariţie 
a calculatorului în demersul didactic:  
 Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare 
(planificări, proiecte de unităţi de învăţare, proiecte de lecţie etc). 
 Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi 
cunoştinţe, de recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta suport al unei 
sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe; 
 Realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puţin complicate, în scopul formării 
deprinderilor de calcul; 
 Realizarea unor baze de date, adică stocarea de informaţii, modalitate care să permită ulterior 
regăsirea informaţiilor după anumite criterii; 
 Învăţarea unui limbaj de programare; 
 Realizarea unor laboratoare asistate de calculator. 
4.  Calculatorul - mijloc didactic  
 În literatura de specialitate, se disting două moduri (nu neapărat exclusive) de intervenţie a 
computerului în instruire: 
- direct – când computerul îndeplineşte principala sarcină a profesorului, adică predarea; 
- indirect – când computerul funcţionează ca manager al instruirii. 
 Intervenţia directă a computerului se face printr-un soft educaţional şi este descrisă în 
termenii Instruire Asistată de Calculator (I.A.C.). 
 Intervenţia indirectă constă în utilizarea computerului pentru controlul şi planificarea 
instruirii în care calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului, şi anume: 
 prezintă elevului obiectivele de atins şi părţile componente  ale cursului; 
 atribuie sarcini de lucru specifice din manualul sau caietul de lucru asociat cursului respectiv; 
 administrează teste pentru progresul elevului în raport cu directivele prestabilite; 
 înregistrează şi raportează rezultatele obţinute la teste pentru elev sau profesor; 
 prescrie, în funcţie de rezultatele la un test diagnostic, ce secvenţă va studia în continuare un 
anumit elev. 
 Posibilităţile mediilor bazate pe computer în ceea ce priveşte tratamentul, înregistrarea şi 
regăsirea informaţiei vor determina introducerea în practica pedagogică a situaţiilor în care elevul 
va dobândi cunoştinţe în mod autonom, în conformitate cu interesele şi aspiraţiile proprii, prin 
intermediul unor instrumente informatice. 
 Instruirea constituie activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţare conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei. 
Instructorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete:  
 definirea obiectivelor pedagogice; 
 stabilirea conţinuturilor; 
 aplicarea metodologiei; 
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 asigurarea evaluării activităţii didactice sau educative. 
 Instruirea asistată de calculator este o metodă didactică ce valorifică principiile de 
modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice 
şi de comunicaţii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile 
tehnologice ale calculatorului  conferă acestei metode de învăţare importante calităţi privind: 
- informatizarea activităţii de predare–învăţare–evaluare; 
- îmbunătăţirea instruirii prin intermediul unor acţiuni de gestionare–documentare–
interogare; 
- simularea automatizată indirectă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul de 
învăţământ, conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei; 
 Instruirea asistată de calculator se referă la orice mod de utilizare a calculatorului în 
procesul didactic. Cele mai folosite sunt tutorialele online (text, multimedia, teste şi corecţie). 
Cărţile electronice sunt versiuni ale tradiţionalelor cărţi tipărite (revista „Gazeta Matematică”) 
care pot fi citite pe calculator sau pe „ sistemul digital personal”. Materialele multimedia includ 
grafice, fotografii, animaţii, imagini video şi sunet. Bibliotecile virtuale conţin cataloage şi 
resurse de informaţii electronice descrise în cataloage. Evaluarea online sau asistată de calculator 
se referă la folosirea calculatoarelor pentru a livra, a marca şi a analiza temele pentru acasă, 
proiectele sau examinările. 
 Comunicarea mediată de calculator se referă la orice formă de comunicare 
interpersonală care foloseşte tehnologiile pentru a transmite, a stoca, a adnota sau a prezenta 
informaţia creată de unul sau mai mulţi participanţi. Instrumentele comunicării mediate de 
calculator includ poşta electronică (e-mail), conferinţe, software pentru grupuri de discuţii ( chat), 
videoconferinţe şi aplicaţii audio pentru Internet. 
Software-ul pedagogic sau educaţional reprezintă un program informatizat, proiectat special 
pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice sau educative prin valorificarea 
tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, care asigură: 

• memorarea datelor;  
• organizarea datelor în fişiere;  
• gestionarea fişierelor; simularea învăţării;  
• realizarea învăţării;  
• evaluarea formativă a învăţării;  
• controlul, reglarea sau autoreglarea şi autocontrolul activităţii de învăţare sau 

educaţie. 
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113. PREDAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROVOCĂRILE PREZENTULUI 
 

Profesor David Alida Claudia,  
Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad 

 
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. 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. 
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Este nevoie de o repunere în discuție a valorilor pe care trebuie să le transmit 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 consider 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. 

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. 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 problem 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 radical 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/administrative 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, recunoașterea academică; 
c) elevilor și studenților acces la noua tehnologie, implicare personal 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; 
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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. 

În cadrul unei societăți aflate în schimbare și în contextual 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. 

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. În al doilea caz, 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 transferul autorităţii depline către instituţiile şcolare, astfel încât personalul didactic, elevi, 
studenţi, familiile acestora să poată fi implicaţi în mod real în procesul de învăţământ. Sistemul de 
învăţământ românesc trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură asupra dezvoltării unor 
programe educaţionale specific 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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114. PREDAREA INTERACTIVĂ ȘI ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE 

LA DISCIPLINA ISTORIE 
 

Prof. PANAINTE LUCIAN,  
Liceul Tehnologic Stâlpeni, Argeș 

 
 Sistemul de învățământ românesc și-a schimbat în ultimii ani obiectivele în ceea ce privește 
formarea competențelor la elevi pe parcursul școlarității, trecându-se de la enciclopedismul 
cunoașterii către înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, pe 
care acesta să le poată aplica în anumite contexte. Astfel, didactica actuală, spre deosebire de cea 
tradițională, pune accent pe un alt mod de concepere și organizare a situațiilor de învățare, acestea 
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acordând mai multă autonomie elevului, precum și posibilitatea de a-și manifesta spontaneitatea și 
creativitatea. 
 Noile abordări în educație se bazează pe studiile mai multor pedagogi, psihologi și savanți 
care aduc în centrul demersului didactic elevul. Spre exemplu, Howard Gardner, încă de la 
începutul secolului al XX-lea a fundamentat teoretic și practic inteligențele multiple, prin care se 
poate valorifica potențialul intelectual al fiecărui individ în funcție de tipul de inteligență 
predominant sau de zestrea sa genetică. Profesorul poate afla punctele tari și slabe , iar în funcție de 
acestea își stabilește strategii didactice de diferențiere  și individualizare. Acest tip de educație 
urmărește depășirea frontierelor rigide ale cunoașterii și pune accent pe conștientizare, cooperare, 
gândire critică și selecție, adaptabilitate și capacitatea de interpretare a lumii mereu în schimbare. 
Rezolvarea problemei s-a demonstrat a fi nu numai în schimbări curriculare ci și în schimbările 
referitoare la aplicarea acestuia. O modalitate , care practic întregește procesul cunoașterii este 
transdisciplinaritatea. 
 Prima schiță a transdisciplinarității a fost realizată în 1970, declarat de UNESCO ”An 
mondial al educației”, an în care au apărut lucrările lui Jean Piaget, Edgar Morin, Erich Jantsch, 
Edgar Faure, ce abordau un alt mod de învățare. 
 Un alt curent care se fundamentează pe datele psihologiei genetice și epistemologiei, 
constructivismul, fundamentat de J. Piaget și G. Bachelard, propune extinderea construirii 
cunoașterii și la copil. Această concepție modernă stă la baza marilor înnoiri și reforme din 
învățământ prin care se propune abordarea cunoașterii într-un proces de comunicare și cooperare în 
care elevul are un rol activ. 
 Este necesară practicarea unor metode bazate pe eficientizarea învățării precum : știu-vreau 
să știu-am învățat, brainstorming-ul, jurnalul cu dublă intrare, eseul de cinci minute, ciorchinele, 
cubul, metoda interogării etc. 
 Brainstorming-ul (asaltul de idei) reprezintă formularea unei multitudini de idei, oricât de 
fanteziste ar putea părea acestea, ca răspuns la o situație enunțată, după principiul cantitatea 
generează calitatea. Pentru derularea optimă a unui brainstorming este necesar să se parcurgă 
următoarele etape :  

- Alegerea temei și a sarcinii de lucru 
- Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte și concrete, fără cenzură, a 

tuturor ideilor, chiar trăsnite, neobișnuite, absurde, fanteziste, așa cum vin ele în mintea elevului, 
legate de rezolvarea unei situații-problemă conturate. Se pot face asociații în legătură cu afirmațiile 
celorlalți, se pot prelua, completa sau transforma ideile în grup, dar nu se vor admite referiri critice. 

- Înregistrarea tuturor ideilor în scris 
- Anunțarea unei pauze pentru așezarea ideilor 
- Reluarea ideilor emise pe rând și gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie 
- Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior 
- Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluții posibile pentru problema 

supusă atenției 
- Afișarea ideilor rezultate în forme cât mai variate și originale : cuvinte, propoziții, colaje, 

imagini, desene, cântece, joc de rol 
Metoda a fost aplicată la tema Etnogeneza românească de la clasa a VIII-a. 

Jurnalul cu dublă intrare. Este modalitatea prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între 
text și propria lor curiozitatea și experiență. Acest jurnal este important atunci când elevii au de 
parcurs 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 ei notează un pasaj sau o 
imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit, pentru că le-a amintit de o experiență 
personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul. În partea dreaptă li se cere 
să comenteze acel pasaj și apoi să explice de ce l-au notat, la ce i-a făcut să se gândească, ce 
întrebare au în legătură cu acel fragment, de ce i-a intrigat? După ce elevii au realizat lectura 
textului, jurnalul poate fi util și în faza de reflecție, dacă profesorul revine la text, cerându-le 
elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu diverse pasaje. 
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Interesante aspecte au sesizat elevii clasei a VI-a la tema Marile descoperiri geografice și 
civilizații precolumbiene. 

Ciorchinele este un brainstorming neliniar, care stimulează depistarea conexiunilor dintre 
idei, ce presupune următoarele etape: 

- Se scrie un cuvânt/temă în mijlocul tablei sau paginii 
- Se notează în jurul acestuia toate ideile, care vin în mintea elevului în legătură cu tema  

respectivă, trăgându-se linii între acestea și cuvântul inițial 
- Pe măsură ce se scriu cuvinte și idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate 
- Activitatea se oprește când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordată 
Metoda poate fi aplicată la majoritatea temelor prezente în programă, însă o participare 

deosebită a elevilor am constatat la clasa a VII-a, la tema Civilizația la răscruce de secole. 
Diagrama Venn este o metodă grafică realizată cu ajutorul a două elipse parțial suprapuse. 

În partea comună se trec asemănările, iar în părțile rămase libere se marchează deosebirile. Un 
exemplu de lecție la care s-ar putea aplica ușor este tema Cetățile grecești Sparta și Atena, clasa a 
V-a. 

Turul galeriei presupune evaluarea interactivă și profund formativă a produselor realizate de 
grupuri de elevi (precum și învățarea prin cooperare). Se parcurg următoarele etape : 

- În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-
un produs (o schemă, un eseu); produsele se expun. 

- La semnalul profesorului grupurile se deplasează prin clasă, pentru a examina și a discuta 
fiecare produs. Își iau notițe și pot face comentarii pe hârtiile expuse 

- După turul galeriei, grupurile îți reexaminează propriile produse prin comparație cu celelalte 
și citesc comentariile făcute pe produsul lor. 

Mozaicul este o metodă de învățare prin colaborare, ce are la bază împărțirea grupului mare 
de elevi în mai multe grupe de lucru, coordonate de profesor, având ca etape : 
- se împarte colectivul de elevi în grupe eterogene, de câte patru elevi, fiecărui elev din grup 

atribuindu-se un număr cuprins între 1 și 4 
- subiectul ce urmează a fi abordat se împarte , în prealabil, în patru părți, de întindere și grad 

de dificultate similare. Fiecare din cei patru membri ai grupului va avea de studiat câte o parte 
- se prezintă succint subiectul tratat 
- se formează grupuri de experți din elevii cu același număr, care primesc pentru studiu o 

pătrime din temă. Elevii învață prin cooperare partea ce le revine din lecție. Ei citesc, discută, 
încearcă să înțeleagă mai bine, hotărăsc modul în care să predea ce au înțeles în grupul inițial. Elevii 
experți se întorc în grupurile inițiale și prezintă fiecare partea pe care a studiat-o, astfel fiind învățat 
întregul subiect.  

- Se trece în revistă subiectul abordat în unitatea lui logică, prin prezentare orală cu toți 
participanții 

- Pentru feedback-ul activității se poate aplica un test sau poate adresa întrebări. 
Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea pentru ca achizițiile să fie 

transmise corect, să stimuleze cooperarea, să asigure implicarea, participarea tuturor membrilor. 
 Sintetizând, se poate spune că problematica predării interactive, a învățării prin cooperare și 
a folosirii unor tehnici moderne de evaluare este în această etapă a regândirii predării istoriei, la fel 
de importantă ca și abordările vizând curriculumul disciplinei. Numai în măsura în care profesorii 
de istorie vor înțelege că depășirea cantonării în tradiționalism și preluarea cu discernământ a noilor 
strategii didactice vom avea ca efect un cert și eficient rezultat de optimizare a procesului de 
predare –învățare-evaluare.  
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115. PRINCIPII ȘI METODE DE EVALUARE CENTRATE PE 
EXPLOATAREA POTENȚIALULUI ȘI PROPENSIUNII EDUCABILULUI 

ÎN CONTEXTUL DIDACTICII MODERNE 
 

Prof. Epure Teodor 
Şcoala Gimnazială „Adrian Porumboiu” 

Muntenii de Jos, Judeţul Vaslui 
       

Problematica didacticii moderne este supusă, în contextul  evoluţiilor actuale din procesul 
instructiv-educativ, cu precădere la nivel preuniversitar, unui summum de contextualităţi de o 
complexitate exacerbată şi cu atât mai greu de definit şi încadrat  în anumite limite. De modul în 
care este gestionată fiecare etapă din cadrul procesului instructiv-educativ depinde succesul, 
insuccesul, performanţa, eşecul şi toate celelalte aspecte. Dacă avem în vedere doar procesul de 
evaluare  a cunoştinţelor trebuie să  privim demersul nostru  din toate perspectivele specifice, dar şi 
să avem în vedere expectanţele , atât în viziune imediată cât şi de perspectivă. În contextul  
învăţământului modern trebuie să ţinem seama de centrarea  educaţiei pe elev şi nu pe profesor iar 
neconvenţionalul trebuie să primeze în faţa clasicului care  plictiseşte şi adesea crează sincope. 

1.Mai întâi despre valoarea principiilor 
În aprofundarea procesului instructiv-educativ, atât învăţământul modern cât şi cel clasic sau 

îmbinat se bazează pe o serie de concepte şi principii intrinseci sau extrinseci, bine definite sau 
aleatorii. Unele dintre aceste principii privesc exclusiv educatorul, altele privesc educabilul ca 
individ sau integrat într-un grup social(clasă), contextul în care se derulează procesul didactic, 
principalii actanţi sau elementele conjuncturale care intervin pe parcursul derulării demersului 
didactic. Pentru că numărul acestor principii şi concepte nu este foarte restrâns (Prof.Ion Ovidiu 
Pânişoară menţionează, de exemplu, un număr de 59 astfel de principii), ne vom referi, pe scurt la 
câteva, fără a considera  că nu există şi alte căi de urmat pentru a avea şi succesul scontat. 
Menţionăm astfel: 

1. Principiul automotivării cadrului didactic - una dintre  cauzele pentru care numărul 
educatorilor cu o pregătire completă nu este chiar la nivelul aşteptărilor. 

2. Principiul autorităţii didactice - prilej de blam pentru acele cadre didactice  care încearcă 
să pună accentul  pe învăţarea  pe baza principiilor moderne versus adepţii stilului clasic  bazat pe 
sistemul magister dixit. 

3. Principiul empatiei - este unul dintre cele mai umane demersuri, prin care, profesorul şi 
elevul trebuie să rezoneze şi nu să intre într-un neproductiv conflict de idei. 

4. Principiul flexibilităţii - vizează încrederea de care se bucură profesorul în rândul 
educabililor şi gradul de adaptarea al cadrului didactic la cerinţele actuale ale educabilului. 

5. Principiul încurajării - se bazează pe o bună cunoaştere a elevului, a anturajului şi 
mediului său familial dar şi pe manifestarea unei aplecări sincere asupra problemelor cu care se 
confruntă educabilul în vederea înţelegerii atitudinii sale şi adoptării unui comportament pe măsură 
faţă de acesta. Mai putem menţiona principiul feedback-ului, principiul lucrului în echipă, principiul 
dialogului ş.a.  Demn de reţinut este faptul că niciodată   nu vom obţine rezultate eficiente dacă nu 
vom avea în vedere  toate laturile  posibile ale demersului nostru didactic. 

2.Despre evaluări convenţionale şi nonconvenţionale 
Dacă avem în vedere  complexitatea actului instructiv-educativ raportată la un prezent tot 

mai discordant faţă de expectanţele participanţilor  şi un viitor tot mai imprevizibil, nu putem vorbi 
de o evaluare pe principii fixe şi precise fără să intrăm în contradicţie cu evidenţele momentului. 
Conform sociologului elveţian Ph. Perenoud există 3 forme de evaluare: 

1. Evaluarea spontană - se prezintă sub forma unor elemente fragmentare, disparate şi 
contradictorii, ce conţin, culmea!, judecăţi de valoare, concepute de persoane care nu sunt şi nici nu 
pot fi capabile, socialmente vorbind de astfel de demersuri. 
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2. Evaluarea implicită - un act social universal care ţine cont de perenitatea actului întreprins 
de evaluator, de valoarea de întrebuinţare a gestului şi actelor fiecărui individ. În cazul cadrului 
didactic  evaluarea trebuie să fie cât mai motivată, corectă şi explicită pentru ceilalţi participanţi la 
actul didactic. 

3. Evaluarea instruită (explicită) - este un act deliberat, conceput de persoane abilitate şi 
socialmente legitime şi este bazată pe reguli, programe, teste, curriculum etc. 

Fără îndoială, ultimul tip de evaluare este specific demersului didactic deşi nu sunt de 
neglijat nici primele două tipuri enunţate. Revenind la situaţia în cauză trebuie să menţionăm faptul, 
foarte important de altfel, că ştiinţa docimologică se confruntă cu câteva situaţii-problemă privitoare 
la actul evaluării: 

a. Măsurăm sau interpretăm rezultatele?  Mai precis, evaluăm pentru a face ierarhii sau 
pentru a cunoaşte anumite aspecte, a le corija pe cele mai nefericite şi a le promova pe cele corecte? 

b. Evaluăm pentru a judeca sau pentru a informa? Adică prin evaluare construim demersuri 
ce reprezintă judecăţi de valoare adesea conjuncturale sau informăm elevul asupra stadiului său de 
pregătire ajutându-l să se îndrepte? 

c. Evaluare ca punct terminus sau ca un nou început?  Uneori după o evaluare  actul didactic 
se poate încheia cu un verdict, exprimat prin notă, alteori acesta poate continua prin sprijinirea 
elevilor prin  acţiuni educative care să-i ajute să-şi depăşească anumite limite în pregătire. Aspectele 
menţionate mai sus ţin de latura convenţională a evaluări sau prioritar de aceasta, dar momentului 
actual îi sunt specifice şi situaţii de care cândva nici nu putea fi vorba, astfel v-aţi gândit vreodată că  
prin exploatarea răspunsului greşit elevul poate învăţa infinit mai mult decât prin simpla remarcă 
stai jos, nu-i bine, altcineva!. Mai precis, trebuie acceptată şi eroarea ca un posibil demers  de la 
care se poate porni în definirea unor noţiuni şi concepte. Este demn de avut în vedere şi faptul că 
adesea din erori s-au născut adevărate principii cu valoare perenă iar pe de altă parte şi faptul că 
dacă nu-i explicăm elevului cauza erorii acesta va persevera în greşeală de aceea e bine să ne oprim, 
să analiză şi să perfectăm. Să nu uităm câteva lucruri de care trebuie să ţinem cont în evaluarea 
educabililor: 

a) Evaluarea trebuie să fie comprehensivă, adică foarte clară 
b) Să fie conştientizată - adică să nu fie luată ca o metodă de reprimare şi pedepsire. 
c) Să fie formativă - adică să deschidă cale aspre succes şi să nu fie doar statistică. 

4. Doar performanţele contează? 
Un demers de care ne lovim tot mai frecvent, şi aici nu este vina numai a sistemului, constă 

în simpla contabilizare a performanţelor şcolare ca simplu criteriu de  evaluare a individului în 
detrimentul  competenţelor acumulate în urma parcurgerii unui stadiu de pregătire. Din păcate 
pentru societatea contemporană  doar  performanţele nu contribuie suficient la formarea  
profesională a individului, avem nevoie de oameni capabili să gândească, să-şi conceapă principii 
personale de evoluţie în carieră şi nu să imite, să se exprime singur, să nu copieze ci să continue şi 
să perfecţioneze. 

II. În loc de concluzii 
Să menţionăm şi câteva aspecte de care trebuie să ţinem cont în contextul unui învăţământ 

modern, eficient şi deschis: 
- În construirea demersului didactic profesorul trebuie să aibă posibilitatea să-şi consume 

întreg eşafodajul cunoştinţelor acumulate sau potenţiale. 
- Toate disciplinele studiate pot contribui la formarea educabililor, de aceea  fiecare cadru 

didactic  trebuie să poată să aibă acces la toate  sursele de formare şi exprimare pentru a-şi face 
demersul cât mai apropiat de cerinţele momentului actual. 

- În contextul naţional actual (Centenarul Marii Uniri), fiecare disciplină poate găsi 
modalităţi de exprimare cât mai adecvate: geografia poate deschide calea cunoaşterii spaţiilor 
geografice marcate de amprenta marelui eveniment, istoria poate veni cu cronologia evenimentelor 
care au precedat sau au urmat momentul evocat, la fel şi literatura, ştiinţele exacte  sau cele din 
domeniul vocaţional pot contribui la evocarea specifică şi punerea în valoare a momentului. 
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- Educabilii puşi în faţa unor  obiective cultural-ştiinţifice, pe care le pot atinge şi aprecia nu 
vor uita, dar ce ne facem cu simpla evocare în absenţa oricărui suport iconic? 

- Se poate face şi evaluare pe baza unor cunoştinţe acumulate… în teren şi nu doar în 
laboratorul didactic, adesea obscur numit clasă? 
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116. INFLUENȚA EXERCIȚIILOR FIZICE ASUPRA APARATELOR ȘI 
SISTEMELOR 

 
Prof. Pălimaru Ovidiu,  

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” , Iași 
 

1.Influenţa exerciţiilor fizice asupra aparatului de sprijin şi locomoţie 
Exerciţiile fizice îndeplinesc o importantă funcţie de modelare a formei şi structurii 

organismului omenesc, în mod deosebit a elementelor care compun aparatul de sprijin şi locomoţie 
(oase, articulaţii, muşchi, tendoane, fascii şi alte ţesuturi moi). Prin mişcare, asupra sistemului 
osteo-articular se exercită tracţiuni, presiuni, tensiuni, compresiuni şi întinderi, care acţionează ca 
stimuli continui şi variaţii, ce măresc aportul de sânge şi substanţe nutritive în aceste segmente, 
hipertrofiindu-le şi mărindu-le capacităţile funcţionale. 

Sub influenţa exerciţiilor fizice, muşchii, organele active ale mişcării, îşi măresc volumul 
şi îşi modifică structura internă, iar după Van Linge, muşchiul, prin antrenarea continuă, îşi poate 
dubla greutatea şi tripla forţa. Cercetările au dovedit că hipertrofia (îngroşarea) musculară se 
datorează nu numai măririi diametrului transversal al fibrelor, ca urmare a unei nutriţii şi asimilări 
intense de albumină, ci şi măririi numărului de fibre musculare. 

În muşchii angrenaţi la efort, s-a observat şi deschiderea unei bogate reţele de vase 
capilare, o creştere impresionantă a consumului de oxigen şi alte modificări. 

Vârsta pubertară aduce o scădere a greutăţii totale a muşchilor, aproximativ 25-30% din 
greutatea corporală faţă de 40% la naştere, deci se poate lucra, ţinând cont de particularităţile vârstei 
şi sexului, la mărirea volumului muscular în cele mai bune condiţii. 

2. Influenţa exerciţiilor fizice asupra aparatului respirator 
Efortul fizic necesar susţinerii contracţiilor musculare în timpul efectuării exerciţiilor fizice 

implică un mare consum de oxigen, impus de arderile substanţelor energetice la nivelul fibrelor 
musculare. Pentru aceasta, aparatul respirator trebuie să-şi intensifice activitatea şi să se adapteze la 
noile condiţii. 

Adaptarea se poate realiza fie prin mărirea frecvenţei respiratorii (număr de respiraţii pe 
minut), fie prin creşterea amplitudinii respiratorii. Numărul de respiraţii pe minut poate să crească 
de la 16-18 până 25-35, uneori mai mult, iar debitul respirator creşte proporţional cu intensitatea 
efortului, ajungând de la 6-8 litri pe minut în repaus, la 50-90, chiar 150 litri în efort intens. 

Creşterea frecvenţei respiratorii în timpul efortului fizic este caracteristică omului sedentar. 
Aceasta înseamnă un mod neeconomic de adaptare la efort şi se traduce prin apariţia 

gâfâielilor (respiraţie “cu sufletul la gură”), prin cantităţi scăzute de oxigen în plămâni, prin 
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schimburi gazoase insuficiente, care nu reuşesc să acopere necesarul cheltuielilor energetice din 
efort. 

Persoanele care practică exerciţiile fizice se adaptează mult mai economic la efort, iar actul 
respirator se îmbunătăţeşte prin antrenament, prin exerciţii fizice, astfel frecvenţa respiraţiilor scade 
de la 16-18 la 10-12 şi chiar mai puţin, iar amplitudinea şi capacitatea lor vitală cresc. 

Omul antrenat, deci cel care efectuează exerciţii fizice zilnic, dispune de o rezervă de 
oxigen de aproape patru litri pe minut, astfel el poate contracta o datorie de oxigen sporită la un 
efort mare şi de durată. 

Se ştie că respiraţia tisulară apreciată după criteriul cel mai semnificativ – valoarea 
consumului maxim de O2 pe minut – arată o creştere cu vârsta, înregistrând valori de vârf la 18-20 
de ani, după care urmează o scădere gradată şi continuă.  

După datele lui ASTRAND P.O. (1967), factorii dimensionali şi capacităţile funcţionale 
ale organelor, aparatelor şi sistemelor care determină capacitatea maximă aerobică, pot fi mult 
influenţate, prin antrenament, în perioada de creştere şi dezvoltare, mai ales între 10 şi 18 ani. 
        3. Influenţa exerciţiilor fizice asupra aparatului cardiovascular 

Aparatul cardiovascular este influenţat direct de natura, volumul şi intensitatea efortului 
fizic. El transportă în permanenţă substanţele nutritive şi oxigenul la nivelul fibrelor musculare, 
unde are lor arderea substanţelor care degajă energia necesară contracţiilor şi, în acelaşi timp, 
asigură îndepărtarea  substanţelor toxice de uzură, rezultate în urma arderilor, spre aparatul excretor. 

Adaptarea imediată a inimii la efortul fizic se face în primul rând prin creşterea frecvenţei 
cardiace (pulsul) care, în funcţie de intensitatea efortului, se ridică de la valori normale de 60-80 
bătăi pe minut la 150-180 bătăi pe minut. 

Frecvenţa cardiacă poate fi considerată un adevărat “barometru” care dă indicaţii 
referitoare la intensitatea efortului fizic în raport cu posibilităţile individuale.  

Efortul fizic determină modificări importante şi în ceea ce priveşte debitul circulant, care 
creşte proporţional cu consumul de oxigen şi intensitatea efortului fizic. 

Aceste modificări pot fi imediate, instalate după toate tipurile de efort fizic şi modificări 
tardive sau de antrenament care se constată în urma practicării sistematice a educaţiei fizice şi 
sportului un timp îndelungat. 

Inima acestora se caracterizează prin creşterea de volum, mărirea forţei de contracţie şi a 
volumului de sânge expulzat în vase, precum şi scăderea frecvenţei cardiace. 
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117. PROBLEME DE GEOMETRIE ÎN SPAȚIU. ASPECTE METODICE 
 

Profesor  Onea Natalia, 
 Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Baia Mare, Maramureș 

 
Geometria, are un rol deosebit în formarea intelectuală a generațiilor de elevi de gimnaziu. 

Raționamentul geometric nu permite neglijență în gândire, sau concluzii pripite, superficiale și 
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insuficient fundamentate. De aceea geometrie, mai ales geometria în spațiu, este o excepțională 
gimnastică în ce privește consecvența în gândire și dezvoltarea spiritului de rigoare atât de necesare 
ridicării nivelului pregătirii matematice a elevilor de gimnaziu. 

Unghiul a două drepte în spațiu: 
Definitie: Prin unghiul a două drepte din spațiu înțelegem orice unghi ascuțit sau drept cu vârful în 
orice punct al spațiului și cu laturile paralele cu dreptele date. 
Exemple. Fie dreptele necoplanare d și g.Construim unghiul format de dreptele d și g astfel: 

1. Luăm un punct O oarecare din spațiu; 
2. Ducem 𝑂A ∥ g și OB ∥ d astfel încât 𝑚(≺ 𝐴𝑂𝐵) ≤ 900. 
3. Unghiul dreptelor d și g este AOB, îl notăm �𝑑,𝑔� �. 

 
                              g                                                       A 
       d 
  
                                                  
                                                                                     O B 
                                      Unghiul format de dreptele d și g: �𝑑,𝑔� �. 

1. Fie triunghiul echilateral ABC și S un punct exterior planului (ABC) astfel încât SA ≡ SB ≡
SC. Dacă M este mijlocul lui BC și măsura unghiului format de dreptele AC și SM este 
de 600, demonstrați că 𝑆𝐴 ⊥ 𝑆𝑀. 
Soluție:            
                                                        S 
 

 
 
 
 
  
 
                                         A                              C 
                                                              
                                                 N M 
 B 
 
Pentru a ușura calculele vom considera latura triunghiului echilateral ABC fiind de 2a cm. 
Fie N mijlocul lui [AB]

M mijlocul lui [BC] � ⇒ MN linie mijlocie în ∆ABC ⟹ MN ∥ AC ⟹ m(∢AC, SM) =

= m(∡MN, SM) = m(∡SMN) = 600. 
În ∆SAB,∆SBC− triunghiuri isoscele

∆SAB ≡ ∆SBC (L. L. L. )
� ⟹ [SN] = [SM] ⟹ ∆SNM isoscel, m(∡SMN) = 600

⇒ ∆SMN− echilateral. 
În ∆ABC echilateral

AM − înălțime � ⟹ [AM] =
l√2

2 =
2a√3

2 = a√3 cm. 

În ∆ANS − dreptunghic
m(∢SNA) = 900

�
TP
�� SA2 = SN2 + NA2 ⇒ SA = a√2 cm. 

 
                           S 
                𝑎√2                      a 
 
       A                         𝑎√3             N 
În ∆SAN avem: 
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SA2 = 2a2
SM2 = a2

AM2 = 3a2
� ⟹ AM2 = SA2 + SM2 R.T.P.

����∆SAM dreptunghic, m(∢SAM) = 900 ⇒ SA ⊥ SM. 

Unghiul unei drepte cu un plan: 
Definiție:Numim unghiul unei drepte cu un plan unghiul pe care acea dreaptă îl face cu proiecția ei 
peplan. 
1.Fie ABCA′B′C′ o prismă triunghiulară regulată cu muchia 4a cm și înălțimea AA′ = 3a cm. Se 
notează cu D, E mijloacele lui A′C′ respectiv A′B′. Să se determine 𝑚�𝐴𝐴′, (𝐵𝐶𝐷𝐸)� �. 
 F 

 
Soluție: 
  
 
 
 
 
 
  
              A′                           D                            C′ 
 
 E 
 
            3a  B′ 
 
 
 
               A                                                           C 
 
 4a M 
  
Prelungim AA ′ astfel încât AA′ ∩ BE = {F}. 

∆BB′E
∆FA′E
(dr. )

� 1. [A′E] ≡ [EB′](E mij. A′B′)
2.∢FEA ≡  ∢BEB′(op. la vîrf)�

C.C.
��∆BB′E ≡ ∆FA′E ⟹ A′F ≡ BB′. 

∆CC′D
∆FA′�
(dr. )

�
1. �A′D� ≡ [DC′]�D mij. A′C′�

2. ��′�� ≡ ���′�(≡ ��′) �
C.C.
��∆CC′� ≡ ∆FA′� ⟹ �� ≡ ��. 

Fie M mijlocul BC⟹ [��] ≡ [��]. 
∆ ABC − echilateral

AM − mediană � ⟹ AM − înălțime ⟹ AM ⊥ BC. 

��′ ⊥ (���) ⟹ �� ⊥ (���)
�� ⊥ ��

��, �� ⊂ (���)
�

�.3.⊥
��� �� ⊥ ��

⟹ �(��′, (����)) = � ���′, (���)� � = � ���′, ��� � = �(���� ).�  

În triunghiul FAM avem: �
�( ∢�) = 900

�� = ��′ + �′� = 3� + 3#� = 6� ��
�� = ℎ∆ = �√3

2
= 2�√3��.

. 

F 
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6a 
 
 
A 2�√3 M 
 

tg(���� ) =
��
��

=
2�√3

6�
=
√3
3
⟹ �(���� ) = 300. 

      Unghiul a două plane: 
Prin unghiul a două plane (neparalele) înțelegem unghiul format de două drepte( conținute respectiv 
în cele două plane) care sunt perpendiculare pe dreapta de intersecție a planelor. 
 

 
  
 � 
 a d 
 
 b 
 
 
 � 
 
d = α ∩ β

a ⊥ d, a ⊂ α
b ⊥ d, b ⊂ β

� ⇒ m�α, β� � = m�a, b��. 

 
Fie ABCDEFGH esteo prismă patrulateră regulată cu AB=8 cm și AE=4 cm, M mijlocul lui (EH). 
Aflați tg�(ABD), (ACM)� �. 

Soluție: 
 H G 
 M 
 E 
 F 
 
 
 
 
 D C 
 P O 
 N 
A                   B 

M − mijlocul (EH) ⟹ [EM] = [MH] = 4 cm. 

În ∆ ABD avem ∶
m�DAB�� = 900

AD = AB = 8 cm
DB = 8√2cm( diagonala pătratului)

�⟹ ∆ABD − dreptunghic isoscel. 

Construim MP ⊥ (ABCD), P ∈ (ABCD)
(EADH) ⊥ (ABCD) � ⟹ P ∈ (AD). 

EA ⊥ (ABCD) ⟹ MP = 4 cm. 
Din P mijlocul [AD] ⟹. PC = 4√5cm(aplc. T. P. în ∆ PDC). 
Aplicăm teorema lui Pitagora în ∆ ���  și obținem: MC2 = MP2 + PC2 ⟹ MC2 = 42 +
�4√5�

2
⟹ MC = 4√6cm. 
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În 

∆ AMC avem ∶
�� = 4√2��( �. �. î� ∆���)

MC = 4√6 cm
AC = 8√2cm( diagonala pătratului)

�⟹ AC2 =

AM2 + MC2 �.�.�.
����∆AMC dreptunghic, m(���� ) = 900. 

(AMC) ∩ (ABD) = AO.(1) 
DO ⊥ ��− diagonalele unui pătrat sunt perpendiculare.(2) 

 Construim PN ⊥ ��, � ∈ (��) ⟹
MP ⊥ (ABCD)

PN ⊥ AO
PN, AO ⊂ (ABCD)

� ⟹ MN ⊥ AO.(3) 

 Din �� ⊥ ��
�� ⊥ ��� ⟹ PN ∥ DO. (4) 

Din (1),(2), (3) și (4) ⟹ �(���), (���)� = ∡(���).�  
În ∆AOD avem: 

A 
 4 
  
 
        N P 
 4 
  
      O  4√2   D 
AO ⊥ DO
NP ⊥ AO� ⟹

NP ∥ OD
P mij. (AD)� ⟹ NP l. m.∆AOD ⟹ NP =

OD
2

=
4√2

2
= 2√2cm. 

În ∆ MPN dr. , m(∡MPN) = 900) avem: tg(∡MNP) = MP
PN

= 4
2√2

= √2. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Gazeta matematică- nr. 11/2008 
2. Revista matematică din Timișoara-2014 
 

118. NIVELUL DEZVOLTĂRII CALITĂȚILOR MOTRICE ALE 
COPIILOR PUBERTARI 

 
Prof. Ștefan Sorin,  

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, Iași 
 

VITEZA – Substratul morfo-funcţional al organismului favorizează în continuare dezvoltarea 
vitezei, mobilitatea funcţională a scoarţei cerebrale fiind foarte mare la această vârstă.  

 Astfel, la copiii de vârstă pubertară, viteza se poate dezvolta sub toate formele (de reacţie, de 
repetare, de execuţie, de deplasare).    

Deci se  lucrează în aşa fel încât la 14 ani, viteza mişcărilor în timpul reacţiei motrice să se 
aproprie de valenţele constatate la adult. 

Observaţiile medico-pedagogice au dovedit în mod incontestabil că în timpul eforturilor de 
viteză de scurtă durată, cu pauze de odihnă suficiente şi cu alternarea corespunzătoare a diferitelor 
tipuri de activităţi, capacitatea de lucru a copiilor de vârstă pubertară rămâne crescută, dezvoltarea 
vitezei este rapidă, iar modificările funcţionale produse în organism sunt favorabile. 

Alergarea de viteză pe distanţe scurte îl solicită pe copil intens, îi consumă rezervele 
energetice existente în cantităţi mici, dar nu-l vor suprasolicita decât în cazul unui număr mai mare 
de repetări. Despre această remarcă, valabilă şi pentru rezistenţă, avem părerea renumitului antrenor 
neo-zeelandez A. LYDIARD: “...distanţele cele mai periculoase pentru copiii de 11-15 ani sunt cele 
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între 200-600 metri. Sprinturile mai scurte nu-i fac nici un rău copilului de această vârstă, iar 
distanţele de peste 600 m. nu-i pot fi decât folositoare...”.  

Antrenamentul de viteză, precum şi cel de viteză-forţă, au darul de a mări repede capacitatea 
maximă anaerobă a copiilor de vârstă pubertară, facilitând astfel obţinerea timpurie a unor 
performanţe remarcabile în ramuri de sport şi probe bazate pe o capacitate de efort anaerob ridicată. 

Bazele fiziologice ale dezvoltării vitezei sunt determinate genetic, printr-o constituţie 
somatică moştenită, exprimată prin anumite rapoarte segmentare, prin relaţiile masei musculare cu 
sistemul de pârghii, prin labilitatea funcţională (mobilitatea) a sistemului nervos central, care 
determină viteza, alternării excitaţiei şi inhibiţiei grupelor musculare agoniste şi antagoniste 
angrenate în efort (viteza la 11-14 ani – 85% din capacitatea maximă – la 17 ani -; B.8, pag. 136). 

REZISTENŢA – Într-un volum şi cu o intensitate adecvate vârstei fiziologice a sportivilor 
aflaţi în plin proces biologic de transformări pubertare, în special a celor angrenate în preluarea, 
transportul şi utilizarea oxigenului la nivel tisular. De aici rezultă avantajul incontestabil al efortului 
aerob de durată (6-30 min.) la o intensitate moderată, care nu necesită o frecvenţă cardiacă mai 
mare de 120-130 pulsaţii pe minut. 

Efortul de rezistenţă poate fi îndeplinit de copiii de vârstă pubertară, care acoperă distanţe de 
1-5000 m. într-un tempo convenabil. Aceste eforturi vor fi executate în ritm şi scop de performanţă 
pentru dezvoltarea capacităţii aerobe, ţinând seama de faptul că volumul inimii, unul din principalii 
factori dimensionali ce limitează capacitatea aerobă de efort, este încă departe de valorile 
caracteristice adulţilor (aproximativ 50  %). 

Vom putea folosi alergarea de anduranţă cu intensitate medie (moderată) cu ridicarea pulsului 
până la 120-130 bătăi/minut. 

FORŢA –  Efortul de forţă nu trebuie să lipsească din programul pregătirii sportive a copiilor 
de vârstă pubertară şi nici din lecţiile de educaţie fizică dar si din antrenament. Durata executării 
exerciţiilor de forţă nu trebuie să depăşească 6-8 minute în prima parte a pubertăţii, şi 10-13 minute 
în clasele VII-VIII.  

    Efectuarea sistematică a unui complex de exerciţii de forţă în lecţiile de educaţie  fizică are 
ca efect nu numai îmbunătăţirea indicilor de forţă, dar, printr-un transfer pozitiv, şi ai celor de 
viteză şi ai celor de rezistenţă. Pentru copiii de vârstă pubertară este contraindicat lucrul cu 
îngreuieri mari, întrucât duce la încordări neuro-musculare foarte intense, suprasolicită muşchii, 
tendoanele, ligamentele şi articulaţiile încă insuficient consolidate. De asemenea, încordări neuro-
musculare mari au ca efect îngreuierea procesului de dezvoltare a aparatelor circulator şi respirator. 

În pregătirea copiilor, exerciţiile de forţă trebuie să se axeze pe dezvoltarea musculaturii 
coapsei, spatelui şi a celei abdominale, fără a neglija însă musculatura gâtului şi a cefei, a braţelor şi 
centurii scapulo-humerale. 

ÎNDEMÂNAREA – Fiind strâns corelată cu viteza, se poate dezvolta în anumite condiţii la  
copiii de vârstă pubertară. Marea plasticitate a scoarţei cerebrale, tendinţa de iradiere a excitaţiei şi 
predominanţa stării de excitabilitate corticală la această vârstă, favorizează realizarea unor mişcări 
fine, precise, limitate în timp şi spaţiu. 

Vor fi evitate mişcările şi exerciţiile de îndemânare care solicită atenţia şi concentrarea 
copiilor timp mai îndelungat, deoarece provoacă oboseală precoce şi, în consecinţă, dezavantajează 
fixarea legăturilor temporare necesare învăţării mişcărilor. În jocul de fotbal, îndemânarea, 
coordonarea, mobilitatea sunt puncte de plecare în elaborarea metodelor şi înţelegerea mijloacelor 
de pregatire. Fără aceste trei componente ale motricităţii nu se pot realiza sarcinile tehnico-tactice 
ale jocului de fotbal. 

COORDONAREA – Exerciţiile specifice pot fi introduse la copii de 11-13 ani, care au o 
dozare riguroasă şi, în timp, pot asigura mişcări cu o eficienţă maximă şi cu un consum scăzut de 
energie şi cu un grad redus de oboseală. Coordonarea este decisă de cooperarea dintre sistemul 
nervos central şi muşchii scheletici, în timpul efectuării mişcării propuse. În fotbal, o mare 
importanţă o are nu numai buna coordonare a mişcărilor corelată cu un eficient control asupra 
mingii, ci şi adaptarea  cât mai rapidă la noile situaţii care se ivesc pe teren. 
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O foarte bună coordonare a mişcărilor este necesară pentru executarea şuturilor la poartă sau a 
paselor precise la distanţe medii şi mari. Din acest punct de vedere, antrenamentul tehnic trebuie să 
cuprindă un număr corespunzător de exerciţii care să formeze simţul distanţei. Cel mai înalt nivel al 
coordonării mişcării este atins în jurul vârstei de 20 de ani, iar scăderea se face abia după 40 de ani.  

MOBILITATEA ŞI SUPLEŢEA – articulaţiilor şi ligamentelor sunt calităţi de o importanţă 
covârşitoare pentru elevii care doresc să joace fotbal. Vârsta optimă pentru formarea mobilităţii şi 
supleţei este de 11-14 ani, mai târziu nu se vor putea obţine efecte prea mari sau prea rapide. 

Mobilitatea se poate forma printr-o serie de exerciţii de gimnastică corespunzătoare, de 
întindere maximă a muşchilor antagonişti, în paralel cu îngreuierea muşchilor agonişti, După 4-5 
exerciţii de acest gen – care se numesc exerciţii de STRETCHING – se observă o creştere a 
elasticităţii musculare, fapt pentru care se pot preveni leziunile şi traumatismele acestora. 

Particularităţile morfo-funcţionale ale vârstei pubertare ne îndreptăţesc să apreciem această 
etapă a  vieţii ca una dintre cele mai favorabile dezvoltării calităţilor şi deprinderilor motrice. Pe 
prim plan rămân viteza şi îndemânarea, care se pot dezvolta (educa) fără restricţii deosebite, 
distanţele parcurse la viteză fiind însă reduse faţă de cele recomandate adulţilor. 

Rezistenţa se va dezvolta prin alergări pe distanţe până în 5.000 metri, într-un tempo impus de 
scopul urmărit. De asemenea, se vor evita alergările pe 200-600 m. şi eforturile bazate pe îngreuieri 
mari, pentru dezvoltarea “forţei brute”, recomandând în acest scop exerciţiile efectuate cu îngreuieri 
mici, gantere sau greutăţi mici. Sunt contraindicate contracţiile izometrice funcţionale şi cu haltere 
grele, deoarece reclamă încordări mari neuro-musculare şi suprasolicită muşchii, ligamentele, 
tendoanele şi articulaţiile insuficient dezvoltate atât morfologic cât şi funcţional. 

Pentru dezvoltarea îndemânării nu se recomandă efectuarea unor deprinderi motrice care 
necesită o diferenţiere fină deoarece duce la suprasolicitarea inhibiţiei interne şi apariţia unor 
nevroze. Aceasta datorită faptului că bagajul deprinderilor motrice este încă mic şi persistă 
dezechilibrul cortical al proceselor nervoase, care nu favorizează efectuarea mişcărilor de 
îndemânare excesiv de precise. 

Eforturile de rezistenţă nu vor fi executate în ritm şi scop de performanţă, ci pentru 
dezvoltarea capacităţii aerobe a copiilor de vârstă pubertară, ţinând seama de faptul că volumul 
inimii – unul dintre principalii factori dimensionali ce limitează capacitatea aerobă de efort – este 
încă departe de valorile adulţilor.  

La începutul perioadei, accentul se va pune pe asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase, 
folosind mijloacele pregătirii fizice generale. Numai după ce s-a asigurat o dezvoltare fizică 
generală corespunzătoare, putem aborda, treptat, pregătirea fizică specială şi antrenamentul 
specializat. 

Din punct de vedere al refacerii după efort, copii de vârstă pubertară au o refacere mai rapidă 
după prima solicitare a efortului decât la adolescenţi şi la adulţi; în schimb, pe măsura repetării 
exerciţiilor, se observă încetinirea reacţiei de refacere cu atât mai mult cu cât numărul de repetări 
este mai mare. Totodată, se impune, către sfârşitul perioadei pubertare, o individualizare relativă a 
efortului, în funcţie de nivelul existent al calităţilor motrice şi gradului de însuşire a deprinderilor 
motrice ale elevului. 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Alexe, Nicu  - ,,Antrenamentul sportiv modern”, Ed. Edetis, Bucureşti 1993 
2.Apolzan D.  -  ,,Fotbal 2010”, Ed. F.R.F., 1998 
3.Antohi L. -  ,,Fotbalul modern de la antrenament la joc”, Ed. Fundaţiei  Chemarea, Iaşi 1998 
4.Avram, Silviu  -  ,,FOTBAL – exerciţii pentriu pregătirea fizică şi tehnică”, Ed. Sp. Turism 1980  
5.Cernăianu, C.  -  ,,Fotbalul modern”, Ed. Sp. Turism 1978 
6.Cojocaru V. – „ Fotbal de la 6 la 18 ani – Metodica pregătirii”, Bucureşti 2002 
7.Constantinescu, D.  - ,,Fotbal – tehnica şi tactica jocului”, Ed. Univ. Al. I. Cuza, 1995 
8.Şcoala Federală de Antrenori – „Ghidul antrenorului de fotbal – copii şi juniori”, Ed. Axis Mundi, 
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119. PROFESORUL ȘI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

Prof. Bârsan-Son Gabriela-Mădălina 
 Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru” Tașca, Neamț 

 
Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi un loc al  învăţării:                                                                                                                                       

şcolile care sunt rezistente la noutate şi la schimbare, nu sunt un astfel de loc, organizaţiile care 
învaţă sunt deschise la schimbare, adaptabile, inovatoare şi responsabile. 

O şcoală responsabilă e răspunzătoare educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi 
pentru comunitate, este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice, să-şi evalueze resursele în termeni 
de scopuri şi rezultate, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, asigurând formarea și 
pregătirea profesională, morală și cetățenească a  personalității tinerelor generații. 

Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă 
de calități, asumându-și o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea 
lui.  

Profesorul este cel care îndrumă activitatea didactică; ia decizii în ceea ce privește procesul 
de învățământ; declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința elevilor pentru activitatea de 
învățare; conduce ca lider, un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene 
ce se produc aici; este prietenul și confidentul elevilor, un înlocuitor al părinților. În ipostază de 
consilier, este observator atent al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor 
al acestora; ca model, prin personalitatea sa, prin acțiunile, comportamentul său este un exemplu 
pozitiv pentru elevi; ca profesionist, încearcă tot timpul să înțeleagă și să analizeze întâmplările 
neobișnuite din clasă, fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă; ca manager, 
supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu 
ceilalți factori. 

Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de 
personalitatea lui, fiind necesară integrarea, cooperarea cu clasa, motivarea, sprijinirea atunci când 
elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare. 

În opera de formarea a personalității elevilor, rolul profesorului rămâne mereu în prim plan, 
fiind un modelator,  începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea 
aspiraţiilor şi idealurilor de viaţă. 

Profesorul integrat, încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte 
ideile elevilor, luând unele decizii împreună cu elevii. 

Pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau cultural-
educativă, participând la evenimente social-culturale alături de elevi. 

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, profesorul nu încetează de a fi un 
educator și în afara ei, urmărind obiective specifice și apelând la mijloace și forme adecvate. Cele 
două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, se completează reciproc, imprimând acestei 
profesiuni un rol sporit. 

E greu să defineşti un profesor ,,bun,,. Unii spun că pregătirea în specialitate e factorul 
determinant, alţii pun pe primul plan ,,capacitatea de a se face înţeleşi”, ,,dragostea de meserie”.  

Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conștientizeze că exercitarea lor 
depinde de anumite componente ale personalității: cultura profesională, calitățile atitudinale și cele 
aptitudinale.  

Profesorul și rolul său pot fi analizate și din perspectiva relației profesor-elev. Având în 
vedere valorile societății contemporane, se impune o nouă abordare a relației profesor-elev: 
asumarea de către profesor și elev a unei responsabilități morale comune în cadrul relației 
educaționale, conducând la angajarea afectivă și efectivă în procesul educațional; recunoașterea 
reciprocă a „dreptului de a fi altfel” și valorizarea fiecărei ființe umane în parte; încrederea în 
posibilitățile fiecăruia de a progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt parteneri 
sociali cu funcții complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea școlii ca mediu de 
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construcție culturală; renunțarea la principiul „căii optime unice” și conștientizarea faptului că 
majoritatea problemelor sociale și umane au mai multe soluții; promovarea autenticității și 
sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a avea dreptate. 

Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului, în 
desăvârşirea personalităţii acestuia. Profesorul nu mai este persoana care doar transmite informații, 
el este facilitator, utilizând dialogul şi cooperarea în relaţia cu elevii. ,,Școala cea bună e aceea în 
care și școlarul învață pe profesor.” (Nicolae Iorga) 

Dincolo de latura informativă a educaţiei, trebuie să se pună accent pe formativ, astfel încât 
elevii să poată face faţă unor situaţii noi, care necesită nu numai cunoştințe solide, ci şi capacități şi 
competențe. 

Așadar, 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. 

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. 
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120. IMPORTANȚA METODELOR  DIDACTICE CENTRATE PE ELEVI  
ȊN PROCESUL DE ȊNVĂȚĂMÂNT LA ELEVII CU CES 

Prof. psihopedagogie specială Bălan Simona Cristina 
Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iași 

 
 Educația specială reprezintă o formă particulară de adaptare a procesului instructiv-educativ 
la potențialul de ȋnvățare al elevului, respectȃndu-se astfel dreptul fiecărui copil la instruire și 
educație, și urmărindu-se formarea unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea 
și integrarea sa socială. Prin utilizarea unui curriculum școlar adecvat se urmărește: 
 dezvoltarea trăsăturilor de personalitate- din domeniul afectiv, motivațional, caracterial, 

precum și al socializării, care ȋn majoritatea cazurilor este deficitar sub aspectul imaginii de sine; 
ameliorarea echilibrului afectiv, responsabilizarea, dezvoltarea autonomiei personale și sociale; 
 dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice; 
 dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic; 
 dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală: deprinderile de studiu, stil personal de 

ȋnvățare, ȋnvățare socială, ameliorarea proceselor gȃndirii, comunicarea verbală și non-verbală, 
operații aritmetice de bază, mod de rezolvare a problemelor. 

Realizarea acestor deziderate ale procesului instructiv-educativ presupune utilizarea unor 
repere fundamentale  care să eficientizeze procesul de ȋnvățare, acordȃnd ȋn același timp mai multă 
importanță satisfacerii nevoilor reale ale elevilor cu CES. Ȋntre aceste repere enumerăm: ȋnvățarea 
interactivă, elaborarea ȋn comun a obiectivelor ȋnvățării, folosirea demonstrației, a aplicațiilor 
practice și a feed-back-ului, utilizarea sprijinului ȋn desfășurarea activităților didactice, precum și 
evaluarea continuă a ȋnvățării.  

Ȋn acest articol ne vom referi la eficientizarea procesului instructiv- educativ și realizarea 
obiectivelor sale prin utilizarea metodelor centrate pe elev, argumentȃnd astfel importanța acestor 
metode.Curriculum centrat pe elev este un concept pedagogic care se focusează asupra  nevoilor, 
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intereselor, aspiraţiilor elevului; învăţarea disciplinelor devine importantă numai în măsura în care 
conţinuturile respectă cerinţele celui care învaţă iar cadrul didactic are rolul de organizator de 
învăţare. De asemeni, profesorul trebuie să diferenţieze activitățile instructiv-educative, prin 
adaptare la potențialul de dezvoltare al fiecărui elev. 

Învăţarea  centrată pe elev reprezintă o abordare  care presupune un stil de învăţare activ 
şi integrarea programelor de învăţare  funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului, element 
caracteristic al procesului instructiv- educativ al elevilor cu CES.Elevul trebuie să fie  implicat şi 
responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie.  

Așadar, de ce ȋnvățare centrată pe elev? Deoarece implică: 
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de 

învăţare- avȃnd astfel impact ȋn creșterea stimei de sine; 
 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordari folosesc 

învăţarea activă-  respectȃnd astfel principiul ȋnsușirii temeinice a cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor; 
 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege, evitȃnd astfel 

stocarea ȋn lanț a cunoștințelor (fenomen vizibil la elevii cu deficiențe mintale); 
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, 

de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice, conform principiului 
respectării particularităților de vȃrstă și individuale. 

Exemple de metode utilizate:  
Metode pentru dezvoltarea creativității Metode pentru stimularea ȋnvățării 

interactive 

 Brainstorming 
 Metoda “ciorchinelui” 
 Jocul de rol 
 Dezbaterea panel 

 Metoda cadranelor 
 Mozaicul 
 Cubul 
 Problematizarea 
 Turul galeriei 

Aceste metode, incluse ȋntr-o strategie adaptată disciplinei sau terapiei educaționale 
complexe și integrate, conținutului, vȃrstei și performanței elevilor stimulează formarea, exersarea, 
dezvoltarea proceselor psihice de bază (gȃndire, memorie, atenție), avȃnd rol și ȋn structurarea 
personalității elevului cu CES, ȋn creșterea motivației și stimei de sine, stimulȃnd comunicarea și 
dezvoltarea limbajului, toate acestea conducȃnd spre dezvoltarea autonomiei personale și sociale. 
Exemplu: 
 Brainstormingul- elevii prezintă sau scriu pe hȃrtie tot ceea ce stiu despre un subiect 

(metodă frecvent folosită ȋn momentul de evocare din cadrul lecției). Stimulează comunicarea, 
concentrarea atenției și exersează procesele gȃndirii și memoria. 
 Metoda ciorchinelui- 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. Exersează și dezvoltă procesele gȃndirii, precum capacitatea de analiză 
și sinteză, generalizarea și clasificarea,stimulȃnd  ȋn același timp memoria de tip logic. 
 Jocul de rol- este o metoda activa de predare-invatare, bazată pe simularea unor functii, 

relatii, activități, fenomene, sisteme etc. Activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, 
actional, punadu-i in situatia de a interactiona;prin dramatizare, asigura problematizarea, sporind 
gradul de intelegere si participare activa a cursantilor; interactiunea participantilor favorizează 
ȋnsușirea normelor corecte de conduite, evidențiind modul corect sau incorect de comportare in 
anumite situatii; 
 Cubul-presupune următoarele cerinte: descriere, comparație, asociație, analiză, aplicare, 

argumentare. Prin specificul acestor cerințe, antrenează atȃt procesele gȃndirii (analiză, sinteză, 
comparare, abstractizare), cȃt și imaginația, creativitatea și motivația, dorința de lucru ȋn echipă. 
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 Turul galeriei- ȋn grupuri de 3-4 elevi, se lucrează la o sarcină care are drept rezultat un 
produs (sinteză, schem, desen etc). După expunerea produselor realizate, fiecare grup se rotește de 
la un produs la altul, și se discută despre fiecare ȋn parte. Metoda stimulează gȃndirea critică, 
capacitatea de analiză, comunicarea precum și deprinderile de lucru la nivel de grup. 
Metoda ciorchinelui- exemplu: 
Clasa: a VIII-a  
Tipul deficienței: deficiență asociată moderată 
Aria curriculară: Matematică și Ştiințe 
Disciplina: Biologie 
Unitatea de ȋnvățare: Reactualizarea cunoștințelor de anatomie 
Subiectul lecției: “Organele interne” 
Scopul lecției: recapitularea cunoștințelor despre organele interne ȋnvățate 
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121. CLASIC  ŞI  MODERN  ÎN   EVALUARE 
 

                                                          Prof.   Damian Lenuţa 
                                                  Liceul ,,Ştefan cel Mare  ,, Codăeşti 

 
 Exigenţele vieţii contemporane de a conferi activităţii de instrucţie şi educaţie o eficienţă 
sporită au dus la intensificarea eforturilor de a asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai 
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raţional prin determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor in 
concordanţă cu principalele caracteristici şi tendinţe ale societăţii contemporane, stabilirea 
strategiilor de predare-învăţare in raport cu obiectivele vizate si conţinuturile stabilite, 
perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor şcolare. Preocupările privind perfecţionarea 
activităţii de evaluare a performanţelor elevilor sunt stimulate de recunoaşterea faptului că 
evaluarea este o componentă esenţială a activităţii didactice. 
 Esenţa evaluării constă în cunoaşterea rezultatelor activităţii desfăşurate în vederea 
perfecţionării procesului în etapele următoare. Evaluarea reprezintă un act necesar în conducerea 
unei activităţi, în general, în procesul luării deciziilor în desfăşurarea activităţii respective. Ea este 
menită să furnizeze informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii pentru ca aceasta să devină 
un demers în spirală, în sensul unei reglări şi perfecţionări continue. Rostul evaluării rezultatelor 
şcolare nu se limitează la cunoaşterea acestora şi la clasificarea şi selecţionarea elevilor în funcţie 
de performanţele obţinute, ci constă, mai ales, în stabilirea elementelor izbutite ale procesului, care 
au asigurat succesul şi aspectele slabe, punctele critice care urmează să fie remediate. 
 Promovarea tehnologiei didactice moderne antrenează schimbări importante în evaluarea 
rezultatelor şi performanţelor şcolare. Astfel, e necesară o mai bună integrare a proceselor 
evaluative în actul didactic, permiţând realizarea unei verificări sistematice a performanţelor 
elevilor, depistând operativ eventualele lacune care pot frâna progresul şcolar şi furnizând 
informaţii în vederea ameliorării continue a acestora. De asemenea, prin folosirea probelor de 
evaluare care verifică toţi subiecţii şi acoperă întregul conţinut esenţial predat se pot înlătura 
neajunsurile verificării cu caracter de sondaj în rândul elevilor. Tehnicile de evaluare au fost 
diversificate şi a crescut gradul de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. S-a realizat 
trecerea către centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor 
negative, prin transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare, inter-
evaluare şi evaluare controlată. 

Instrumente de evaluare tradiţionale si moderne; Proiectul si portofoliul – instrumente 
moderne de evaluare. 
Sistemul metodologic al evaluării performanţelor elevilor cuprinde mai  multe forme de verificare, 
metode şi procedee de examinare. Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire 
datorită consacrării lor în timp ca fiind cele mai des utilizate. Din această categorie fac parte probele 
orale, probele scrise şi probele practice. Metodele tradiţionale constituie la momentul actual 
elementele principale şi dominante în desfăşurarea  actului evaluativ. Pornind de la această realitate 
obiectivă, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative 
care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu , ca ansamblu de 
cunoştinţe, dar, mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). Acest lucru se 
realizează prin metode moderne complementare de evaluare. Acestea sunt: observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai amplă. 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 procesului realizat. 
 Proiectul are mai multe etape şi poate fi realizat individual sau în grup. Etapele proiectului 
presupun direcţionarea eforturilor elevilor în două direcţii: colectarea datelor şi realizarea 
produsului. În alegerea unui proiect trebuie ţinut cont de anumite criterii astfel încât elevii să 
manifeste un anumit interes pentru subiectul respectiv. Ei trebuie să cunoască dinainte unde şi cum 
îşi pot găsi resursele materiale şi trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri. 
Este foarte important ca proiectul să nu urmeze rutina din clasă. Realizarea unui proiect oferă 
posibilitatea folosirii limbii în mod activ şi spontan. De asemenea, promovează creativitatea, 
cooperarea şi lucrul în echipă cât şi o fluenţă în învăţare. În grupul de proiect îşi pot găsi locul, 
alături de elevii dotaţi, şi elevii mai slabi, ei putând astfel recupera. Lucrul la un proiect necesită nu 
numai cele  patru deprinderi de limbă ci poate dezvolta abilităţi artistice, abilităţi manageriale în 
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cadrul grupului de lucru. 
 În cadrul lucrului la un proiect, procesul este cel puţin la fel de important ca şi produsul şi 
aceasta trebuie să se reflecte în fişa de evaluare a proiectului în aşa fel încât elevul să primească 
apreciere atât pentru efortul şi pentru contribuţia la munca în grup cât şi pentru calitatea produsului 
final. Proiectul trebuie să aibă un termen limită, iar la terminarea acestuia evaluarea să fie făcută în 
clasă. Se recomandă expunerea proiectelor pe peretele clasei, pe tablă sau într-un spaţiu special 
amenajat în clasă. Profesorul trebuie să elaboreze o fişă de evaluare a proiectului de care elevii să 
aibă cunoştinţă înainte de redactarea acestuia, în vederea stilului de lucru. Atunci când are loc 
expunerea proiectelor, fiecare elev din clasă va primi fişa de evaluare a proiectului pentru ca 
lucrările să fie evaluate atât de către profesor cât ăi de către colegii celor care expun.  

La sfârşitul anului şcolar profesorul poate iniţia (Ziua muzeului), activitate în cadrul căreia 
elevi de la mai multe clase expun cele mai reuşite proiecte realizate pe parcursul anului şcolar. La 
activitate pot fi invitaţi profesori, elevi, părinţi sau prietenii acestora. Elevii pot fi solicitaţi în 
organizarea activităţii, primind diferite roluri. De exemplu, directorul muzeului care să ţină cuvântul 
de deschidere şi să taie panglica, elevi care să se ocupe de realizarea biletelor de intrare şi a 
invitaţiilor, un birou de informaţii unde eventual pot fi găsite si suveniruri, oameni de ordine, care 
pot îndruma vizitatorii către anumite standuri, elevi care să se ocupe de realizarea unui fond 
muzical, de realizarea de reclame, insigne, care să popularizeze această zi, elevi-reporteri, care să ia 
interviuri, să scrie un articol de ziar, un organizator al orarului de vizitare, un elev care să filmeze şi 
să înregistreze întreaga activitate pe casetă, dacă este posibil. 
 Portofoliul este o metodă modernă complementară de evaluare care se impune din ce în ce 
mai mult atenţiei şi interesului profesorilor. Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin 
celelalte metode şi tehnici de evaluare. El reprezintă ,,cartea de vizită" a elevului urmărindu-i 
progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul şi chiar de la un ciclu şcolar la altul. 

 Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, lecţia de 
predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ, după 
puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii 
plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii 
reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de predare, 
de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de 
satisfacţia cooperării. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură 
dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să 
medieze între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, 
ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştințelor; să servească drept model în legăturile 
interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi  
 Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu 
activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. 
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.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
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122. UTILIZAREA  TEHNOLOGIILOR  MULTIMEDIA 
ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE 

 
Rotariu Cătălina 

Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa 
 

Evoluţia contemporană a societăţii implică din ce în ce mai mult utilizarea calculatorului şi a 
noilor tehnologii, în aproape toate domeniile. În acest sens, profesorul de astăzi este ”nevoit” să 

285



 

găsească noi posibilităţi pentru ca procesul de predare-învăţare să fie unul atractiv atât pentru elevi 
cât şi pentru profesor. 

Pachetele software educaţionale propun atât elevilor cât şi profesorilor soluţii de realizare a 
unei învăţări interactive bazate pe jocuri, animaţii, exerciţii de logică, care pot oferi și o creştere a 
obiectivităţii evaluării. 

În  procesul de modernizare a curriculumului şcolar un rol important îl ocupă noile 
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. Astfel, componenta „competenţe digitale în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale” se regăseşte în rândul celor 10 competenţe-cheie. 
În acest sens,elevii au posibilitate să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, coordonator fiind profesorul 
care, pe lângă metodele tradiţionale completate cu cele moderne, foloseşte noile tehnologii. 

Pentru a aduce noile tehnologii mai aproape de activitățile pe care le realizează cu elevii, un 
profesor de succes ar trebui să-şi creeze o clasă „virtuală”, clasă care poate avea următoarele 
elemente: 
 1-2 computere 
 1 proiector 
 ecran de proiecţie/ tablă interactivă 
 pachete software educaţionale 

 Acestea îi vor permite cadrului didactic să ofere elevilor posibilitatea de a participa într-un 
proces educaţional atractiv, interesant şi captivant. 

 Pachetele software educaţionale propun atât elevilor cât şi profesorilor soluţii de realizare a 
unei învăţări interactive bazate pe jocuri, animaţii, exerciţii de logică care oferă o creştere a 
obiectivităţii evaluării. Aceste pachete educaţionale se referă la elevii din treapta primară, 
gimnazială şi liceală la toate obiectele propuse în curriculumul şcolar. Software-urile educaţionale 
pot fi de diferite tipuri: 
 Evaluare – care facilitează procesul de evaluare a competenţelor 
 Educative – atingerea unui scop/finalităţi didactice prin intermediul jocului 
 Utilitare – permit realizarea competenţelor utilizând diferite instrumente (tabele,scheme, dicţionare 

etc.) 
 Luate în ansamblu, ele pun la dispoziţia profesorului un şir de facilităţi  care în final să 

ajungă la un feedback de la un elev sau un grup compact al unei clase. 
 Lecţiile asistate la calculator pot include software-urile educaţionale, care  vin în ajutorul 

cadrelor didactice, astfel facilitându-se învăţarea. În această situaţie, elevii sunt  puşi să identifice 
cauzele şi consecinţele diferitor fenomene vizualizând informaţiile, iar animaţiile multimedia 
ușurează procesul de înţelegere. Un rol important al lecţiilor asistate la calculator îl ocupă şi 
evaluarea asistată la calculator, care permite ca evaluarea să ţină cont şi de necesităţile elevului. 
Evaluarea asistată la calculator nu permite o varietate atât de largă a bazei de itemi, în schimb se 
facilitează accesul elevilor spre o învăţare bazată pe autoevaluare. Există diverse aplicaţii şi 
platforme pentru a realiza evaluare, cadrului didactic îi revine misiunea „nobilă” de a le selecta pe 
cele mai convenabile atât pentru el , cât şi pentru elev. Cele mai „populare” sunt: 
 INSAM – în care sunt dezvoltate şi implimentate diferite mecanisme digitale bazate pe 

evaluare şi autoevaluare 
 Programul ”campion” – care facilitează pregătirea elevilor pentru a obţine performanţe 

deosebite în informatică 
 Testmoz – creator de teste online util la toate disciplinele propuse în planul-cadru 
 Lemill.net – creator de teste şi chestionare online 
 viatasisanatatea.md – platformă moodle care permite realizarea procesului de autoevaluare la 

educaţia civică  a unităţii IV „Viaţa şi sănătatea-valori personale şi sociale” atât la treapta 
gimnazială cât şi la cea liceală. 
Utilizând aceste aplicaţii, identificăm următoarele aspecte pozitive: 

 Posibilitatea de a crea teste de evaluare utilizând texte, imagini, întrebări audio sau video 
 Crearea întrebărilor având până la patru variante de răspunsuri 
 Control şi supraveghere din partea cadrului didactic care monitorizează procesul de  evaluare 
 Crearea de teste având itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi. 
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          Un alt element care duce la  o învăţare atractivă este tabla interactivă, care, conectată la un 
calculator, permite atingerea obiectivelor propuse utilizând toate beneficiile tehnologiilor 
comunicaţionale. Pentru a începe lucrul, cadrului  didactic îi este necesar mai întâi de toate să 
instaleze softul InterWrite  compatibil cu Windows 2000, XP şi Vista. Această operaţie ar fi mai 
dificilă pentru cadrele didactice care nu au cunoştinţe necesare în domeniul TIC, însă odată ce ea 
este instalată, profesorii ar putea foarte repede să înţeleagă şi să folosească toate beneficiile tablei 
interactive. Primul beneficiu ar fi utilizarea în procesul de predare-învăţare a sistemului de lecţii 
AeL care reprezintă o platformă eLearning şi ajută profesorii de a transmite informaţiile noi 
utilizând noile tehnologii moderne. Lecţiile AeL au un efect benefic asupra elevului deoarece 
stimulează gândirea critică şi oferă posibilitatea de a înţelege mai bine anumite fenomene prin 
„experimente virtuale”. Învăţarea devine una prin cooperare care contribuie la diversificarea 
cunoştinţelor prin utilizarea multiplelor elemente multimedia. 

Utilizarea calculatorului reprezintă un element cheie și în obţinerea de performanţe înalte în 
special din partea elevilor. Aceştia au posibilitate ca la „distanţă” să realizeze diverse proiecte 
individual sau în grup care ulterior le pot prezenta în cadrul lecţiilor sub formă de proiecţie sau 
utilizând tabla interactivă. Principalele proiecte care pot fi realizate de elevi pot fi: interviul 
video/audio, galeria foto, blog/ wiki/ sait, foto-eseu, raport foto/ video. Utilizarea acestora în 
concordanţă cu diverse strategii de învăţare vor forma competenţe de comunicare eficientă, procesul 
didactic fiind axat pe asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei. 

Prezentările PowerPoint, spre exemplu, oferă elevilor şi profesorilor o abordare 
multidisciplinară şi contribuie la dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere. Aceste prezentări pot fi 
proiectate atât la monitorul unui PC, la un proiector cît şi la tabla interactivă, deci oferă o varietate 
de prezentare tuturor participanţilor. O prezentare PowerPoint conţine pagini, numite şi slide-uri, 
care conţin un şir de informaţii pe care elevii/ profesorii le pot utiliza în prezentarea unui subiect: 
 Text 
 Tabele Word 
 Efecte sonore şi animaţii 
 „Efecte speciale” 
 Diagrame 
 Imagini/ secvenţe video. 

Utilizând elementele de mai sus, elevul este motivat spre cunoaştere, iar profesorul să 
identifice căi optime de realizare a obiectivelor preconizate în cadrul activităţii. 
În concluzie, noile tehnologii care le poate folosi cadrul didactic sunt esenţiale pentru procesul 
educaţional. Ele pun la dispoziţie un şir de oportunităţi în primul rând pentru elevi, care îşi 
personalizează accesul la resurse informaţionale şi modalitatea de prezentare a acestora punând 
accent pe competenţele proprii. Pentru profesori, integrarea noilor tehnologii în procesul de educaţie 
facilitează nivelul de înţelegere şi asimilare a demersului pedagogic prin care se pune accent pe 
gândirea critică. Pentru a utiliza noile tehnologii, cadrele didactice trebuie să aibă formate un şir de 
competenţe care îl vor ajuta în procesul de utilizare a tuturor tehnologiilor disponibile. 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Achiri I., Bolboceanu A., Hadârcă M., Evaluarea standardelor educaţionale. Ghid metodologic, 
Chişinău, 2009 
2.Botgros I., Franţuzan L., Pedagogia interactivă-condiţia de bază în formarea competenţelor de 
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123. TRATAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR 
 

Profesor Chircă Diana 
 Școala Gimnazială nr.1 Pușcași 

   
Schimbarea de anvergură a şcolii, în acord cu evoluţiile societăţii contemporane, presupune 

inovări si redimensionări la nivel de macro şi microsistem. În noua perspectivă, o nouă ierarhie a 
obiectivelor urmărite şi regândirea situaţiilor de învăţare vor fi integrate unor noi modalităţi de 
structurare a conţinuturilor, de combinare a metodelor, procedeelor şi mijloacelor de predare – 
învăţare, evaluare, cât şi a modalităţilor de organizare şi desfăşurare a proceselor pedagogice. 
Inovarea autentică a şcolii, corelată cu prospectiva dezvoltării sociale, este interdependentă cu 
reprezentarea educaţiei viitorului. 
 Astăzi, mai mult ca altădată, se încearcă să se adapteze mai accentuat învăţământul la 
particularităţile psihologice individuale şi de vârstă ale elevilor în vederea dezvoltării cât mai rapide 
a personalităţii acestora. 

Cunoaşterea psihologică este complexă şi această caracteristică derivă din complexitatea 
obiectului cunoaşterii, este indirectă – manifestările externe, comportamentele sunt indicatori pentru 
stările şi relaţiile interne subiective. Scopul şi metodele cunoaşterii elevului din depind de nivelul 
dezvoltării psihice. 

Desigur, nu avem posibilitatea alocării unui buget de timp special pentru realizarea 
cunoaşterii elevilor şi de aceea utilizăm orice prilej pentru interceptarea contradicţiilor dintre 
solicitările externe şi posibilităţile interne(dorinţe, aspiraţii, interese) acestea fiind puncte de plecare 
pentru dezvoltarea explozivă a comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a unei 
multitudini de modalităţi acţionale şi rezolutive, a dobândirii de abilităţi necesare în viitoarea 
treaptă de şcolarizare. 

Orele de limba română devin un mijloc important prin care putem testa: 
 *  ritmul de lucru al elevilor 
 *  calitatea lucrărilor 
 *  nivelul de pregătire 

*  lipsurile din cunoştinţe 
*  nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecărui copil în parte. 
Folosind fişele  am insistat asupra formării unor deprinderi de muncă independentă care 

vizează: 
*  înţelegerea sarcinii de către elevi; 
* dialogul profesor – copil prin întrebări şi explicaţii competente şi accesibile; 
*  aspectul corectitudinii rezolvării sarcinii. 
În cadrul jocurilor didactice, am desfăşurat sistematic activităţi în grup şi individual, prilej 

cu care ei exersează capacităţile intelectuale prin rezolvarea unor sarcini de cunoaştere. 
În cadrul lecţiilor, elevii, efectuează o gamă variată de exerciţii, menite să-i stimuleze spre o 

activitate independentă şi susţinută care conduce la formarea unui bogat bagaj de bază a continuării 
activităţii în clasa a V-a. La vârsta de 9 – 10 ani sunt evidente şi permanente elementele de  
întrecere, care stimulează capacităţilor intelectuale ale copiilor. 

Realizarea obiectivului principal al educaţiei, de a ,, permite fiecărui copil să-şi urmeze 
drumul său de creştere şi dezvoltare” impune tratarea diferenţiată şi individualizată. Tratarea 
diferenţiată a elevilor am aplicat-o în toate etapele activităţilor de: predare, consolidare, evaluare. 

Cea mai practicată formă de organizare este activitatea individuală cu ajutorul fişelor la 
limba română, procedeu care permite fiecărui elev să execute o muncă personală adaptată 
posibilităţilor intelectuale. 

Activitatea diferenţiată  cu ajutorul fişelor vizează: 
 *  asimilarea de noi cunoştinţe; 
 *  formarea priceperilor şi deprinderilor; 
 *  consolidarea cunoştinţelor. 
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Amintesc importanţa folosirii fişelor în activităţile de predare-învăţare care dau posibilitatea 
achiziţionării prin efort propriu a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 

Activitatea diferenţiată cu copiii trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad a 
sarcinilor învăţământului informativ-formativ care vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor 
laturilor personalităţii. Munca diferenţiată este utilă şi aplicabilă pe întreg parcursul preşcolarităţii, 
clasa a IV-a fiind considerată ca prag pentru etapa următoare de dezvoltare. Problema diferenţierii 
trebuie analizată în strânsă legătură cu calea adoptată de şcoală, în vederea însuşirii temeinice a 
cunoştinţelor. Concepută ca o acţiune pedagogică complexă, activitatea de diferenţiere implică 
ridicarea calităţii întregului proces instructiv - educativ urmărind pregătirea temeinică a tuturor 
elevilor, educarea lor în spiritul respectului şi răspunderii faţă de muncă, al intensificării eforturilor 
proprii în direcţia lărgirii orizontului de cunoştinţe, dezvoltării priceperilor şi deprinderilor. 

În tratarea diferenţiată a copiilor am avut în vedere respectarea particularităţilor individuale 
solicitând toţi copiii atât pe cei care întâmpină greutăţi în acumularea cunoştinţelor cât şi pe cei cu 
posibilităţi deosebite, asigurând în acest fel stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al 
disponibilităţilor. Activitatea diferenţiată traduce în viaţă concepţia ştiinţifică psihologică cu privire 
la raportul dintre dezvoltarea psihică a copilului, la cerinţele actuale curriculare. Eficienţa acestei 
strategii de lucru constă şi în participarea activ-conştientă a tuturor  elevilor în conformitate cu 
dezvoltarea acestora. Astfel, am dat posibilitatea elevilor de a acţiona conform nivelului de 
înţelegere şi ritmul de lucru în aşa fel încât toţi  să-şi însuşească conţinuturile învăţării. 

 Fişa psiho-pedagogică m-a ajutat să descopăr cauzele care au generat ritmuri diferite în  
dezvoltarea intelectuală a elevilor şi să trec la o influenţare instructiv-educativă specific diferenţiată, 
astfel că,de un real ajutor mi-a fost caietul de înregistrare a observaţiilor privind evoluţia elevilor. 

Prin evaluarea cunoştinţelor copiilor am constatat că unii dintre ei şi-au însuşit numai parţial 
cunoştinţele din programă, dovedesc dificultăţi de exprimare şi înţelegere, nu pot lucra independent. 
Eficienţa activităţilor matematice depinde astfel de stabilirea unor teme cu implicaţii formative, 
copilul fiind stimulat să gândească, să analizeze, să compare, să tragă concluzii, să înţeleagă. Pentru 
a evita trecerea în mod mecanic de la o activitate la alta am inclus în structura activităţilor 
matematice unele exerciţii cu caracter aplicativ pentru stimularea independenţei în gândirea şi 
acţiunea copilului, corelarea obiectivelor activităţii frontale cu obiectivele activităţilor cu grupuri 
mici de copii şi individuale în cadrul unor exerciţii şi jocuri didactice. 

 Descoperirea copiilor capabili de performanţă trebuie să constituie o prioritate, având în 
vedere faptul că aceştia vor fi potenţiali olimpici, oameni de ştiinţă, savanţi, artişti etc. Nu este 
lipsită de importanţă nici activitatea de înlăturare a lacunelor din cunoştinţele copiilor, aceasta 
presupunând o foarte bună cunoaştere a copilului. 

 Deosebirile dintre copii pot fi calitative sau cantitative, în funcţie de gradul de dezvoltare a 
unor trăsături sau capacităţi. Activitatea de diferenţiere trebuie orientată spre acele aspecte care 
influenţează randamentul şcolar. Folosind fişele în  tratarea diferenţiată a elevilor, în mod sistematic 
am constatat un progres real al tuturor . 

Folosirea fişelor în tratarea diferenţiată a copiilor are eficienţă deosebită deoarece permite 
mobilitatea trecerii copiilor de la un item la altul, de la o fişă la alta, pe măsura însuşirii de 
cunoştinţe şi învăţării de a opera cu acestea. Consider că acest mod de lucru facilitează o adaptare 
mai bună la condiţiile şcolare specifice claselor gimnaziale. Eficienţa aplicării fişelor la limba 
română prin procedeele amintite dezvoltă sentimentul de încredere în forţele proprii ale copilului şi-
i dă posibilitatea să învingă greutăţile ivite. 

Îmbinarea activităţilor de grup cu munca independentă în cadrul activităţilor matematice se 
impune şi în perspectiva cerinţei stimulării proceselor de comunicare între copii, ca mijloc de 
sporire a eficacităţii muncii de instrucţie şi educaţie. 

Este important ca în individualizarea învăţării să se ţină seama de cerinţa ca permanent 
sarcinile de lucru repartizate copiilor să sporească în grad de dificultate, solicitându-i pe copii câte 
puţin peste posibilităţile dovedite anterior; altfel, i-am menţine la acelaşi nivel, frânându-le 
dezvoltarea. Individualizarea învăţării are urmări benefice asupra dezvoltării intelectuale a copiilor. 
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Învăţământul diferenţiat, adaptat particularităţilor individuale ale elevilor constă în 
împlinirea unor sarcini de lucru de către fiecare copil în mod independent. 

Această formă de organizare are următoarele avantaje: 
*  îl ajută pe copil să-şi însuşească deprinderi de muncă intelectuală; 
* îl obişnuieşte pe copil cu diferite responsabilităţi, oferindu-i o mare autonomie în 

comportare; 
*  îl ajută la eliminarea lacunelor; 
*  respectă particularităţile de vârstă; 
*  conduce la aprecierea cât mai exactă a capacităţilor fiecărui copil tratat separat. 
Problema care se ridică din partea acestor elevi  constă atât în faptul că această nouă 

identitate a elevului o modifică destul de brutal pe prima cât şi în afectarea relaţiilor cu familia, cu 
cei care i-au fost apropiaţi. Dacă vom adopta o atitudine neutră din punct de vedere afectiv faţă de 
persoana lui, trebuind să fie unul dintre ceilalţi, va încerca să-şi cucerească singur locul, lucru nu 
tocmai uşor de realizat şi există deseori cel puţin un şoc, dacă nu chiar o ruptură în viaţa copilului 
care păşeşte în clasa a V-a.  

Tratare identică a unor situaţii diferenţiate ar duce la adâncirea inegalităţilor dintre elevi şi 
nu ar oferi condiţii favorabile pentru reuşita şcolară a tuturor elevilor. Ca urmare, deosebirilor 
privind capacităţile elevilor trebuie să le corespundă o diferenţiere a activităţilor şcolare. În cadrul 
unui proces de instruire diferenţiat elevii nu mai sunt supuşi, în bloc, aceloraşi cerinţe, ci se poate 
opera o selectare a volumului şi gradului de complexitate a cunoştinţelor, a metodelor întrebuinţate, 
în concordanţă cu grupe de interese şi capacităţi. 
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124.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE BAZATE PE 

ÎNVĂŢAREA PRIN COLABORARE ŞI COOPERARE 
 

Prof. Ciuciuc Elena 
Şcoala Gimnazială  ,,Iancu Văcărescu”-Văcăreşti 

Județul Dâmbovița 
 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă implică o colaborare susţinută 
între elevi, care organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective 
prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje de informaţionale, ci 
pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. Demersul didactic este 
conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev. Rolul  profesorului rămâne unul 
capital însă, renunţând la vechile practici educaţionale rigide şi uniforme, el devine organizator al 
unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor elevilor, facilitând procesul învăţării şi 
dezvoltarea competenţelor. 

Strategiile didactice de învăţare pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea 
muncii individuale sau pot fi cooperative, elevii lucrând împreună. Cele trei variante de strategii 
didactice nu se exclud, toate fiind necesare la un moment dat. Dintre ele însă, învăţarea prin 
cooperare trebuie să aibă dominanţă în clasă. Numeroasele studii demonstrează superioritatea 
strategiilor didactice cooperante faţă de cele competitive şi individuale în dezvoltarea proceselor 
cognitive superioare, a abilităţilor de comunicare, în îmbunătăţirea motivaţiei, a stimei de sine în 
dezvoltarea personalităţii. Avantajul elevilor care lucrează în cooperare cu colegii lor, se manifestă 
în faptul că: interrelaţiile dezvoltă capacităţile sociale de comunicare; sunt stimulate gândirea 
critică, creativă şi laterală; dezvoltă încrederea în propriile puteri; succesele înregistrate în 
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soluţionarea colectivă a problemelor sunt mai mari; promovează o atitudine pozitivă, respectul 
reciproc şi toleranţa. 
 Termenul de învăţare prin cooperare este folosit adesea ca sinonim al învăţării prin 
colaborare. Acesta din urmă, este o strategie care implică elevii şă susţină învăţarea în grup sau în 
echipă, dezvoltă responsabilitatea individuală în contextul interdependenţei relaţionale în cadrul 
căreia membrii descoperă informaţii şi se învaţă reciproc. Atât învăţarea prin colaborare cât şi cea 
prin cooperare accentuează importanţa implicării elevului în propriul proces de învăţare. Atunci  
când se folosesc aceste strategii, importante sunt modalităţile de grupare a elevilor pentru a asigura 
o interdependenţă pozitivă, menţinând responsabilitatea individuală, rezolvând conflictele de grup, 
stimulând implicarea în sarcină şi conducând către un proces interactiv de învăţare. 
 Colaborarea se axează pe relaţiile implicate în sarcini, iar cooperarea pe procesul de 
realizare a sarcinii. 
 Condiţiile unei învăţări prin colaborare eficiente ţin de următorii factori: compoziţia 
grupului, sarcina şi scopul grupului şi normele de grup. 
 Compoziţia grupului este un factor definit prin mai multe variabile: vârsta şi nivelul de 
pregătire al participanţilor,  mărimea grupului şi diferenţele dintre membrii grupului. Pentru 
eficienţa muncii în grup este necesar un anumit nivel de dezvoltare cognitivă şi social-afectivă 
pentru ca elevii să colaboreze. Pentru a asigura progresul individual se doreşte promovarea 
eterogenităţii din punct de vedere al vârstei, gradului de dezvoltare cognitivă, inteligenţei 
emoţionale şi interrelaţionale şi al performanţelor şcolare. 
 Mărimea grupului trebuie să crească direct proporţional cu complexitatea sarcinii. Grupul 
poate fi alcătuit din  maxim 6 persoane. Patru este cifra cea mai avantajoasă, mai mulţi creând 
potenţiale inegalităţi de şanse de manifestare a individualităţii. Elevii au oprunitatea de a monitoriza 
şi evalua procesul de învăţare în grup, în timpul şi după desfăşurarea acţiunii. Beneficiul lucrului în 
grup sunt acelea că, pe lângă faptul că dezvoltă capacităţi sociale şi cognitive, se dezvoltă şi 
trăsături de personalitate: onestitate, capacitatea de a asculta cu atenţie pe ceilalţi, toleranţa, 
flexibilitatea. 
 Complexitatea sarcinii trebuie să crească proporţional cu mărimea grupului. Grupul poate 
rezolva cu succes orice sarcină pe care ar putea-o depăşi elevul dacă ar lucra individual. În grup se 
pot rezolva probleme, discuta asupra unei teme fără ajutorul direct al profesorului, se pot genera noi 
idei sau construcţii de idei pe idei, plecând de la ceea ce s-a învăţa. Ceea ce aduc în plus strategiile 
didactice interactive, faţă de lucrul individual este potenţialul grupului de a împărţi sarcinile între 
membrii  săi şi plăcerea de a împărtăşi succesul reuşitei. 
 Instrucţunile clare, ţintele urmărite şi organizarea timpului sunt elemente importante pentru 
eficinţa activităţii într-o strategie didactică colaborativă. Este important ca fiecare membru să aibe 
un rol de îndeplinit în cadrul grupului, o responsabilitate: secretar care notează datele, monitor, 
observator, facilitator, reporter. Este important, respectarea regulilor, dar într-o atmosferă de 
încredere şi de sprijin reciproc, în care este stimulată participarea  egală a tuturor membrilor, iar 
elevii să se antreneze unii pe alţii în efectuarea muncii colaborative şi să dorească să lucreze 
împreună. 

Profesorul se integrează în activitatea colaborativă a elevilor, putând fi unul dintre membri, 
oferindu-şi ajutorul, ori animând şi stimulând activitatea. 
 Principalele  avantaje ale utilizării  învăţării prin colaborare şi cooperare, avantaje care 
demonstrează că este o strategie instrucţională ce poate contribui la un proces educaţional de 
calitate. Astfel, învăţarea prin colaborare  permite: realizarea unor interacţiuni sociale multiple; 
ameliorarea relaţilor interpersonale; dezvoltarea competenţelor cognitive şi sociale; dezvoltarea 
competenţelor de comunicare; dezvoltarea inteligenţei interpersonale; ameliorarea calităţii învăţării; 
împărtăşirea experienţelor; analiza, compararea modurilor de a învăţa, a achiziţilor realizate; 
dezvoltarea responsabilităţii individuale; asumarea  şi interpretarea unor roluri variate în cadrul 
grupului; cultivarea toleranţei; dezvoltarea gândirii critice, consolidarea încrederii în propriile forţe; 
consolidarea stimei de sine. 
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 Implementarea acestei strategii reprezintă garantul unei învăţări de calitate, deoarece oferă 
elevilor posibilitatea să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în variate moduri; să verifice şi să 
analizeze critic propriile idei; să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi;să-şi dezvolte 
inteligenţa interpersonală; să dezvolte atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei 
persoane, dar şi a celorlaţi; să dezvolte conduite bazate pe toleranţă, respect şi acceptarea 
diversităţii. 
  
BIBLIOGRAFIE:  
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125.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN 
CADRUL ORELOR DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

 
Prof. Trupşor Mariana,  

Şcoala Gimnazială nr.4 Moreni, Dâmboviţa 
 

Învăţarea şcolară este procesul de receptare şi asimilare a informaţiilor şi influenţelor 
educative, de reorganizare, de construcţie şi dezvoltare a structurilor cognitiv-operaţionale, 
psihomotrice şi afective precum şi a însuşirilor psihice ale personalităţii (aptitudini, interese, 
temperament ).   

Rezultatele procesului de învăţământ la disciplina Educaţie tehnologică sunt determinate de 
caracterul cognitiv al acesteia. Profesorul trebuie să valorifice potenţialul formativ creativ al 
disciplinei, posibilitatea acesteia de a structura gândirea, de a dezvolta flexibilitatea ei, de a forma 
deprinderi şi atitudini conform cu conţinutul de idei.  

Conţinutul disciplinei poate fi predat diferit de profesori. Astfel, stilul modern permite 
dezvoltarea personalităţii elevului, exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea şi 
rezolvarea problemelor, să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale, să înţeleagă 
şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat, să-şi dezvolte capacităţi de investigare şi să-şi valorizeze 
propria experienţă.              

Utilizarea strategiilor didactice interactive asigură o metodologie diversificată, bazată pe 
îmbinarea activităţilor de învăţare şi muncă independentă cu activităţile de cooperare antrenând 
intens toate procesele psihice şi de cunoaştere ale elevilor asigurând condiţii optime de afirmare 
individuală şi în echipă, dezvoltând gândirea critică , motivaţia pentru învăţare şi permite evaluarea 
propriei activităţi. 

Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 
personalităţile participanţilor ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

Metodele interactive pot fi clasificate astfel: 
• Metode de predare- învăţare: 

- Mozaicul 
- Tehnica Lotus 
- Ştiu- Vreau să ştiu- Am învăţat 
- Acvariul 
- Metoda piramidei ( bulgărele de zăpadă) etc. 
- Metoda R.A.I 

• Metode de fixare, consolidare şi evaluare: 
- Ciorchinele 
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- Tehnica Lotus (Floarea de nufăr ) 
- Diagrama Spider Map (pânza de paianjen) 
- Cubul 
- Turul Galeriei 

• Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 
- Brainstormingul 
- Jocul de rol 
- Studiul de caz 
- Metoda pălăriuţelor gânditoare 
- Explozia stelară 

• Metode de cercetare în grup: 
- Proiectul 
- Investigaţia în grup 
- Experimentul 
- Portofoliul 

Prin aplicarea metodelor interactivă, în cadrul orelor de educaţie tehnologică  se realizează: 
 condiţiile optime  pentru afirmarea individuală  şi în echipă a elevilor;  
 receptivitate faţă de experienţe noi căutate şi rezolvate prin deducţie, analiză, 

etc. 
 dezvoltarea gândirii critice; 
 dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; 
 evaluarea propriei performanţe, etc. 

Prezint câteva metode interactive pe care le-am folosit în procesul instructiv-educativ: 
Metoda piramidei  sau (bulgărele de zăpadă) 
Această metodă are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în 

colaborare, în cadrul grupurilor şi microgrupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui 
membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei 
sarcini sau a unei probleme. 
  Este o metodă care îmbină activitatea individuală cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în 
cadrul grupurilor mari – produsul final fiind rezultatul muncii depuse de întregul colectiv de elevi. 
 În aplicarea acestei metode trebuie respectate următoarele etape: 
 Introductivă- prezentarea de către profesor a temei 
 Lucrul individual sau în perechi 
 Reuniunea în grupuri mari 
 Gruparea rezultatelor finale într-o fişă de lucru colectivă 
 Analiza rezultatelor şi trasarea concluzii 
Capitolul – Originea alimentelor - cls. a V-a 
 Se prezintă  capitolului de evaluat – Originea alimentelor; 
 În perechi , la nivelul fiecărei bănci, se realizează fişe de evaluare despre diferite alimente 
*alimente de origine minerală (grupa 1) – apa, sarea;  
* alimente de origine vegetală (grupa 2) – fructe, legume  
* alimente de origine animală (grupa 3) – carnea, laptele, ouăle; 
 Perechile care studiază aceeaşi grupă de alimente vor primi cartonaşe cu acelaşi număr ; 
 Se alcătuiesc grupuri mai mari din grupuri mici care vor discuta despre aceeaşi  grupă de 

alimente notând pe o fişă de evaluare colectivă rezultatele obţinute; 
 Rezultatelor  de la cele 3 grupe mari vor forma o fişă de evaluare colectivă sau Piramida 

alimentelor; 
 Se analizează rezultatele şi se formulează concluzii. 

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, institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de 
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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 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. 

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 (predată)...............? 
− Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .....? 
− Cum consideri că ar fi mai avantajos să...sau să..? 
− Ce ţi s-a părut mai dificil din...........................? 
− Cum poţi aplica cunoştinţele învăţate..................? 
− Ce ţi s-a părut mai interesant.........................? 
− De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 
    Metoda RA.I. este adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită  şi la istorie, biologie, 
geografie, matematică, literatură etc. 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.  

CUBUL 
Metoda presupune analiza  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. 
 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; 
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. 

Evaluare – Capitolul – Reţele de comunicaţii –  cls. a VII-a 
 Profesorul prezintă tema şi modalitatea de lucru; 
 Pe fiecare latură a unui cub profesorul a  notat o reţea de comunicaţii; 
 Elevii sunt grupaţi în 6 echipe, corespunzătoare numărului de laturi ale cubului; 
 Un reprezentant al fiecărei echipe dă cu zarul şi anunţă ce reţea trebuie să descrie echipa sa; 
 Se anunţă timpul de lucru (20 min.); 
 După expirarea timpului se lipesc pe tablă fişele de lucru ale fiecărei echipe, se analizează şi 

se notează. 
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  Prin utilizarea metodelor didactice interactive, elevii sunt solicitaţi în timpul orelor, nu simt 
învăţarea ca o povară, aşteaptă cu  plăcere şi curiozitate noua etapă a lecţiei, îşi compară propriile 
cunoştinţe şi performanţe cu cele ale grupului, învaţă să cunoască şi să trăiască alături de ceilalţi. 
Metodele interactive fac ca procesul de predare-învăţare să devină mai eficient şi mai flexibil, iar 
învăţarea mult mai durabilă. 
  În cazul folosirii unei metodologii interactive, rolurile cadrului didactic se diversifică, se 
îmbogăţesc, astfel că el devine animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi la 
soluţionarea problemelor, chiar membru în echipele de lucru. Creşte gradul de activism şi de 
implicare a elevului la activitate, de la simplu receptor la participant activ. Specifică metodelor 
didactice interactive este şi multirelaţionalitatea între profesor şi elevi, între elev şi colegii săi, pe de 
o parte, dintre elevi şi conţinut pe de altă parte. 
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126.  UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII CA METODĂ 
MODERNĂ DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

       PROFESOR LIMBA FRANCEZĂ, 
                                                                                   IRINA-ELENA COLĂTĂU 
                                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI  EMINESCU ” 

LESPEZI, COMUNA GÎRLENI , JUDEȚUL BACĂU 
 

Strategiile didactice inovative promovează o învăţare activă, implică o colaborare susţinută 
între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective 
prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe 
rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. Demersul didactic este 
conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev. E bine ca profesorul să modeleze 
tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: 
gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în 
echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 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. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant 
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 
cunoaştere. 

Istoria învățământului românesc a reprezentat întotdeauna o parte importantă a istoriei 
sistemului educațional din România. Evoluția sistemului politic și administrativ din țară a avut 
mereu o influență majoră asupra evoluției sistemului educațional,mai ales după revoluția din 
1989,de când a început un neîntrerupt  proces de reorganizare. La începuturi, cea mai răspândită 
metodă de predare-învățare consta în niște procedee foarte simple, dar care au persistat timp 
îndelungat, precum învățarea pe de rost și repetarea colectivă a lecției. Astfel, rolul cadrului didactic 
era mult mai însemnat, fiind printre cei mai respectați oameni ai societății, cel mai cunoscut 
exemplu, ilustrat și în literatura română, fiind cel al domnului Trandafir, din opera lui Mihail 
Sadoveanu. 
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Procesul de continuă dezvoltare și modernizare a învățământului implică aplicarea unor 
metode active și interactive. Strategia didactică presupune un mod de abordare a unei situaţii de 
instruire specifice, atât din punct de vedere psiho-social (relaţii şi interacţiuni), cât şi din punct de 
vedere psihopedagogic (motivaţie, personalitate, stil de învăţare etc.) Reprezentările şi convingerile 
psihopedagogice ale cadrului didactic sunt elemente determinante în construcţia strategiei. 
Centrarea pe cel care învaţă, pe nevoile, pe interesele şi aspiraţiile sale, pe subiectivitatea sa, 
impune o reconsiderare a competenţelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, respectiv a 
standardelor specifice acesteia. În cadrul predării – învăţării se pot utiliza metode care sunt expresia 
celor mai noi inovaţii pedagogice şi care pun accent pe dezvoltarea personalităţii elevului. 
Valorizând elevii, aplicând principiile pedagogiei diferenţierii şi ale constructivismului pedagogic, 
educatorul trebuie să îşi proiecteze strategia didactică astfel încât de intervenţia sa formativă să 
beneficieze fiecare elev, iar învăţarea să devină un proces constructiv. Strategia se înscrie în 
demersul de optimizare a instruirii, fiind un mod funcţional de gestionare a resurselor instrucţionale 
în vederea atingerii criteriilor de eficienţă şi eficacitate ale procesului. 
 Utilizarea tehnologiei la clasă asigură succesul unei lecții interactive și moderne, contribuie 
la formarea gândirii sistematice, selective, rapide și eficiente. Astfel, cu ajutorul aparatului ELMO, 
se pot desfășura în deplină siguranță diverse experimente în cadrul orelor de chimie, biologie sau 
fizică. Cadrul didactic realizează experimentul sub lupa aparatului, iar elevii îl urmăresc pas cu pas 
pe pânza de proiectare. De asemenea, utilizarea diferitelor softuri educaționale, de tip ACTIV 
INSPIRE, oferă un plus de prospețime și noutate elevilor, reducând șansa instaurării monotoniei și 
plictiselii în cadrul orelor de curs, acestea devenind interactive si interesante. Totodată, tabla 
interactivă este un instrument modern care vine în ajutorul cadrului didactic, care îi permite să 
creeze ușor lecții cu conținut multimedia. Lecțiile vor prinde viață folosind conținutul video, iar 
elevii vor putea învăța cu mai mult drag și spor.  
 O altă metodă modernă este învățarea prin colaborare. Această metodă implică activ elevii în 
procesul de formare, iar cadrul didactic poate utiliza frecvent diverse tehnici, precum mozaicul, 
fishbowl sau turul galeriei. Totodată, pentru dezvoltarea gândirii critice cea mai utilizată tehnică 
este cea a ciorchinelui, care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, încurajează participarea 
elevilor, dar și gândirea liberă din partea acestora.  
 Așadar învățământul este unul dintre domeniile cele mai dinamice din societate, cu impactul 
cel mai mare, și care la rândul său se află într-un continuu proces de modernizare. Totodată, 
educația reprezintă și o prioritate națională deoarece uneori, pe parcursul istoriei,s-a dovedit că 
ignoranța poate reprezenta până la urmă o amenințare la siguranța națională, mai ales la identitatea 
culturală, într-o eră a globalizării. Din aceste motive este foarte important ca mediul educațional să 
fie unul propice dezvoltării armonioase copiilor, fiindcă ei reprezintă viitorul și siguranța unei 
națiuni. 
 Cea mai bună investiţie pe care trebuie să o facă factorii sociali este investiţia în domeniul 
creativităţii şi al creaţiei, precum şi susţinerea unor programe de antrenament, de dezvoltare şi 
valorificare a inventivităţii, imaginaţiei şi creativităţii. Rolul învăţătorului este de a dirija elevul în 
găsirea soluţiilor cerute de diverse probleme sau de a-l ajuta în procesul de demarare a operativităţii 
sale mintale la timp şi ori de câte ori este nevoie. El trebuie să aprobe răspunsurile care exprimă 
adevărul, să încurajeze pe cele care se apropie de adevăr, să-i stimuleze pe timizi şi pe cei reţinuţi, 
să atragă atenţia superficialităţii îndemnând la mai mult efort, să încurajeze spontaneitatea. 
         Efortul intelectual trebuie să fie calculat şi distribuit de învăţător atât în demersul cognitiv, 
în cadrul orei, cât şi în funcţie de locul pe care-l ocupă lecţia în programul şcolar. 
         Un factor obiectiv perturbator al forţei creative este sistemul de învăţământ, în ansamblu şi 
în detaliile sale: obiective, conţinut, tehnologie didactică, tehnologia cunoaşterii elevilor şi a 
evaluării pregătirilor. 

 Imaginaţia creatoare a copilului se manifestă şi în domenii aparent mai aride, cum sunt: 
matematica, ştiinţele naturii. Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de imaginaţie 
şi unele înclinaţii, aptitudini, spirit de observaţie. Imaginaţia creatoare este un proces de 
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transformare, pe plan mintal, al reprezentărilor şi de creare de imagini noi, originale, care oglindesc 
independenţă şi spirit creator din partea elevului. 

Manualele alternative propun modalităţi diferite de abordare a curriculumului. Unele sunt 
sub nivelul calitativ al manualului unic anterior, altele nu respectă programa, altele conţin un nivel 
de solicitări inferior posibilităţilor vârstei şi cerinţelor programei, altele sunt supraîncărcate. Rolul 
învăţătorului creator este să selecteze, să esenţializeze, să completeze, să adapteze manualul la 
obiectivele, la nivelul clasei, la resursele concrete ale învăţării. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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127.  REBUSUL SPORTIV, ALTERNATIVĂ  ÎN REVENIREA 
ORGANISMULUI DUPĂ EFORT 

 
      Prof. educație fizică și sport, Pîrlog Nicoleta 

                                                                            Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”,  
                                                                           comuna Vînători, județul Galați 

 
 Un rol important în promovarea noilor idei și orientări privind perfecționarea și 
modernizarea educației fizice și sportului revine tehnologiei didactice, care pune la îndemâna 
educatorului ansamblul de tehnici, metode și forme de organizare a activității didactice în vederea 
îndeplinirii obiectivelor instructiv-educative.  

Lecția de educație fizică și sport contiună să reprezinte principala formă de organizare a 
procesului instructiv-educativ. Ea constituie calea pedagogică unitară prin intermediul căreia 
generații de elevi, constituite în clase omogene sau mai puțin omogene, lucrând pe echipe, grupe 
sau în mod independent, vor dobândi, sub îndrumarea educatorilor și prin efort propriu, valorile 
materiale și spirituale, își vor însuși experiența de muncă și de viață a generațiiilor anterioare și 
dezvolta aptitudinile și capacitățile, pregătindu-se pentru viața și activitatea socială. 
 Pe parcursul desfășurării unei lecții (sistem de lecții) acestea trebuie îmbinate rațional și 
corespunzător cerințelor instructiv-educative proprii fiecărei verigi (moment) a lecției. În 
desfășurarea lecției am intervenit cu o strategie didactică care să antreneze dar și să relaxeze 
organismul după efortul susținut. În penultima verigă a lecției și anume, revenirea organismului 
după efort, rebusurile sportive au creat o atmosferă destinsă, de competiție între elevi antrenând 
procesele cognitive. Aceste rebusuri sportive pot fi utlizate la orele desfășurate la clasele V – VIII, 
în vederea atingerii obiectivelor educaționale specifice disciplinei. Operațiile mintale se sprijină, în 
principal, pe acțiuni concrete și numai după 11-12 ani elevii sunt capabili să efectueze operații 
abstracte de gândire. Aceste modificări se răsfrâng și asupra percepției, reprezentărilor, intereselor 
și atitudinii elevilor față de activitate.  

Prezint în continuare un model de rebus sportiv: 
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EDUCAȚIE FIZICĂ 

1          

2         

         3          

                             4          

                    5        

         6         

             7       

                                 8 

 

9 

        

  

       

                    10          

       

12            

                               13         

     

 
1. Rotarea trunchiului executată în jurul axei longitudinale a corpului 
2. Împingeri succesive ale mingii pe sol 
3. Desprindere de pe două picioare, aterizare pe două picioare 
4. Mers pe vârfuri pe banca de gimnastică cu brațele întinse lateral 
5. Exercițiu la salteaua de gimnastică 
6. Obiect convențional care se transmite succesiv într-o  competiție 
7. Joc pasiv 
8. Îndoirea coloanei cervicale (gâtului) înainte sau aplecarea capului spre înainte 
9. Îndoirea coloanei cervicale (gâtului) înapoi 
10. Acțiunea membrelor superioare prin care se interceptează și se reține un obiect, aflat în mișcare 
11. Capacitatea organismului sau a segmentelor sale de a efectua acte sau acțiuni motrice, cu indici 

crescuți de rapiditate 
12. Dispozitiv pentru sărituri, folosit la gimnastică 
13. Exercițiu la salteaua de gimnastică 
14. Aparat de gimnastică pentru sărituri, format dintr-un suport capitonat montat pe patru picioare, cu 

înălțimea reglabilă 
  

14 
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Soluția rebusului 
EDUCAȚIE FIZICĂ 
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128.  OPTIMIZAREA LECȚIEI DE ISTORIE CU AJUTORUL 
METODELOR EXPOZITIVE (EXPUNEREA ȘI POVESTIREA) 

  
Profesor CIUREA VIORICA,  

Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Craiova, Județul Dolj 
 

Termenul de metodă derivă  din  cuvântul  grecesc ”methodos”,  cu înţelesul de ”drum”, 
”cale”, în vederea atingerii unui scop, un ansamblu necesar de procedee  adecvate  realizării  
învăţării. Metoda  de  învăţământ  este  un  plan  de acţiune,  un anumit  mod de a proceda pentru a 
plasa  elevul  într-o situaţie  de învăţare.  

Metoda  este  un  instrument  prin  care  elevii, îndrumați de profesor, îşi  însuşesc noţiuni şi 
concepte istorice, îşi formează aptitudini şi  atitudini  legate  de  conţinuturi istorice. În cadrul 
lecției de istorie sunt folosite atât metode didactice cât și procedee didactice.  

1 R A S U C I R E  

2 D R I B L I N G 

3 S A R I T U R A  

4 E C H I L I B R U 

  5 R U L A R E  

 
7  

6 S T E F E T A  

G I M N A S T I C A  

                                 8 

 

9 

E X T E N S I E 

  

F L E X I E  

                    10 P R I N D E R E  

V I T E Z A  

12 T R A M B U L I N A  

                               13 C U M P A N A  

L A D A  
14 
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Procedeul didactic este o secvenţă a metodei, detaliul care particularizează metoda, este ”fie 
doar o parte alcătuitoare a metodei, fie un element de sprijin, fie un mod concret de valorificare a 
metodei”.  

În vederea optimizării lecţiei de istorie profesorul trebuie să fie atent în alegerea metodelor 
didactice eficiente pentru înțelegerea conţinuturilor, noţiunilor istorice și proceselor istorice. Există 
situaţii în care metoda  devine  procedeu, iar procedeul, metodă didactică.  

Expunerea devine procedeu în contextul metodelor activ-participative. În timpul lecţiei  
dominate  de expunere - o  metodă activ-participativă-, demonstraţia cu ajutorul hărţii devine 
procedeu didactic. 

Conceptul de tehnologie didactică are două accepţiuni: ansamblul mijloacelor audio-vizuale 
utilizate în practica educativă și ansamblul de forme, metode, mijloace tehnice cu ajutorul cărora 
sunt vehiculate conţinuturile în vederea atingerii obiectivelor operaționale și formarea 
competențelor specifice.  

Numeroasele controverse între profesorii de istorie în privința utilizării metodelor didactice 
în cadrul lecțiilor pornesc de la alegerea metodelor activ-participative, interactive sau a metodelor 
tradiționale, clasice. Însă, conţinuturile istorice pot fi însuşite atât prin metode moderne, cât şi 
tradiţionale.  

Utilizarea numai a metodelor moderne nu este posibilă, deoarece  multe conţinuturi istorice 
care se pretează decât la metode tradiţionale, neexistând posibilitatea de implicare a elevului în 
procesul de predare-învăţare (lipsa diagramelor, documentelor etc.).  

Lecţia de istorie este realizată aproape întotdeauna printr-o îmbinare a metodelor tradiționale 
cu cele moderne. Stabilirea metodologiei didactice de către profesorul de istorie se realizează în 
funcție de: natura activităţii, conţinutul temelor, formele de organizare și mijloacele de învățământ 
utilizate. Folosirea unor metode în predarea-învăţarea istoriei presupune diverse acţiuni obiectuale 
sau bazate pe imagini și folosirea mijloacelor verbale.  

În alegerea metodelor didactice și a procedeelor didactice profesorul trebuie să țină cont de 
conținuturi, de etapele lecției sau de particularitățile de vârstă ale elevilor.  

Metodele didactice sunt clasificate în șapte categorii de către Maria Eliza Dulamă, în timp ce  
Gheorghe Tănasă realizează o taxonomie mai simplă a metodelor didactice folosite în lecția de 
istorie.  

După rolul elevului în activitatea de predare-învăţare, metodele didactice se clasifică: 
metode cu rol pasiv: povestirea, descrierea, explicaţia, prelegerea, învăţarea cu ajutorul mijloacelor 
audio-vizuale, lecturarea, metode cu rol semi-activ: conversaţia, observarea, dezbaterea, prelegerea-
dezbatere, problematizarea, discuţia dirijată și metode cu rol activ: asaltul de idei, proiectarea, 
studiul de caz, lucrările în şantierul arheologic, exerciţiul, rezolvarea de probleme, jocul de rol, 
jocul didactic, modelarea, experimentarea, lucrul  cu  manualul,  algoritmizarea, instruirea asistată 
de calculator, analiza structurală, dezbaterea Philips 66, dezbaterea în grup, referatul, etc.  

În general, lecţiile de istorie, prin conţinuturi şi noţiuni, sunt legate de metodele de instruire 
cu rol pasiv (expunerea, descrierea, prelegerea, explicaţia, povestirea).  

Deoarece aceste metode nu exersează capacitatea gândirii, utilizarea lor duce uneori la 
plictiseală, oboseală, neatenţie, memorare mecanică, se impune folosirea, în procesul de predare-
învăţare, a unor mijloace de învăţământ moderne. 

Expunerea este o metodă didactică care ”constă în prezentarea verbală monologată a unui 
volum de informație, de către educator către educați, în concordanță  cu prevederile programei și 
cu cerințele didactice ale comunicării”.   

Expunerea este o metodă prin care profesorul de istorie prezintă oral o temă cu un conţinut 
informativ ordonat, dar accesibil elevilor. Este  o  metodă  prin care se ordonează  dialectic 
probleme complexe, idei sau legi necunoscute, care pot fi cunoscute pe baza experienţei intelectuale 
a elevilor şi studenţilor.  

Expunerea constă în prezentarea de către profesor a unor cunoștințe noi, pe cale orală, în 
structuri bine organizate, garantând o eficiență sporită, prin transmiterea unui volum mare de 
informații într-o unitate de timp determinată.  
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În cadrul expunerii, comunicarea este indirectă — de la profesor la elev, datorită rolului 
principal pe care îl are exponentul  care prezintă  informaţiile oral şi neindividualizării predării-
învăţării iar feedback-ul este slab, elevii  necunoscând eficienţa  activităţii.  

Sub aspectul funcției didactice principale, expunerea se înscrie în categoria metodelor de 
predare, după mijloacele cu care operează în vehicularea conținuturilor, este vorba de cuvânt, este o 
metodă verbală, după gradul de angajare a elevului este o metodă expozitivă, elevul fiind receptorul 
informației vehiculate, fiind încadrată între metodele tradiționale din învățământ.  

Expunerea cunoaşte mai  multe variante: povestirea, explicaţia, descrierea, prelegerea iar 
utilizarea ei în activitatea didactică este în strânsă legătură cu procedeele didactice: descrierea, 
explicația, demonstrația, povestirea, dialogul retoric, conversația, studiul de caz, brainstorming-ul, 
etc.  

Metodologia expunerii în lecțiile de istorie cuprinde pregătirea expunerii, expunerea 
propriu-zisă, procedee de receptare și valorificare a expunerii.  

Alegerea strategiei didactice în cadrul expunerii poate fi:  
 inductivă (de la concret la abstract, de ex. prezentarea gulagului românesc în timpul 

comunismului conduce la abstractizarea noțiunilor de ”ideologie totalitară”, ”stat totalitar”)  
 deductivă (de la abstract la concret,  de ex. Prezentarea ideilor de extremă dreapta în România 

se ajunge la concretizarea înțelegerii doctrinei legionare și a Gărzii de Fier).  
Expunerea constă în comunicarea subiectului de către profesor: Unirea lui Alexandru Ioan 

Cuza, distribuirea de copii cu planul sau cu textul expunerii elevilor, a hărții Principatelor Unite, o 
imagine cu stema noului stat modern, comunicarea conținuturilor, prezentarea motivației alegerii 
acestora, solicitarea unor întrebări din partea elevilor, formularea răspunsurilor de către profesor. 
Informațiile prezentate de profesor sunt adaptate nivelului de vârstă al elevilor și de cunoștințe al 
acestora.  

Taxonomia expunerii se realizează după mai multe criterii. 
- în funcție de mijloacele de învățământ utilizate:  
 expunere pe baza unui text citit (text cu programul revoluției din Moldova-Petițiunea-

proclamațiune),  
 expunere pe baza schemei prezentate cu videoproiectorul și a imaginilor prezentate cu mijloace 

audio-video, expunere pe baza desenelor schematice, a hărților (Harta României după Marea 
Unire), a diagramelor și expunere pe baza demonstrațiilor simbolice,  

-după interacțiunea cu elevul:  
 expunerea –monolog (eficiență scăzută, deoarece nu implică elevul),  
 expunere cu oponent (oponenți) (în care un oponent sau mai mulți simulează un dialog cu 

profesorul după ce a studiat conținutul expunerii, profesorul prezintă contextul intern și 
internațional al Unirii Principatelor Române și a dublei alegeri a lui Cuza, iar un oponent 
întreabă despre motivele dublei alegeri a lui Cuza, consecințele acestui act pe plan 
internațional: un sat modern, care va căuta să lupte pentru înlăturarea suzeranității otomane, 
după înlăturarea protectoratului rusesc și realizarea Marii Uniri),  

 expunerea cu dezbateri (în care elevii pun întrebări, răspund la unele întrebări privind cauze, 
evoluții, consecințe),  

 expunerea interactivă (prin care elevii sunt determinați să se implice, individual sau în perechi 
în activitatea de predare-învățare),  

 expunere prin citirea unui text istoric cu voce tare de către un elev în fața clasei, 
 expunere cu dezbateri (în care elevii pun întrebări despre cauze, consecințe, etc. Care au fost 

cauzele declanșării revoluției de la 1848 din Țara Românească?).    
Povestirea este o metodă didactică care constă în ”prezentarea informației sub formă 

descriptivă sau narativă, respectând ordonarea în timp sau spațiu a obiectelor, fenomenelor, 
evenimentelor”.  

Povestirea este o metodă expozitivă, care constă în nararea unor fapte sau întâmplări, cu 
respectarea succesiunii în timp și spațiu a evenimentelor autentice sau imaginare, a faptelor, a 
obiectelor și proceselor istorice.  
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Caracterul descriptiv este esenţial pentru redarea dramatismului unor evenimente istorice, pe 
lângă caracterul narativ.   

Cu ajutorul povestirii profesorul prezintă fapte sau evenimente istorice, folosind un limbaj 
expresiv, cu multe figuri de stil, cu o intonaţie aparte, cu accentuarea unor cuvinte sau expresii în 
vederea creării de sentimente și atitudini dar și pentru stimularea imaginaţiei elevilor, încât aceștia 
să-şi reprezinte mintal aspectele prezentate.  

Profesorul de istorie în vederea optimizării lecției de istorie cu ajutorul povestirii trebuie să 
fie un bun povestitor care să folosească un limbaj expresiv, cu intonaţie şi gestică adecvată.  

În cadrul utilizării povestirii în lecțiile de istorie explicațiile nu lipsesc cu desăvârșire, însă 
ele ocupă un loc secundar în prezentarea faptelor deoarece elevii au un volum insuficient de 
reprezentări și imagini concrete care să sprijine procesul gândirii, tendința specifică vârstei școlare 
mici este aceea de cunoaștere a tabloului faptic, concret al lumii exterioare și nu are încă suficient 
dezvoltată gândirea abstractă dar și pentru că în nararea unor fapte sau evenimente profesorul poată 
apela la o ”încărcătură afectivă” a faptelor prezentate și a limbajului utilizat.  

Utilizarea povestirii în cadrul lecțiilor de istorie este în strânsă interdependență cu 
demonstrația prin prezentarea unor imagini, documente istorice, hărţi, tablouri, pentru a trezi în 
sufletele elevilor emoţie, încordare, participare intensă la evenimentul istoric.  

Tema povestirii este aleasă de profesorul de istorie în funcţie de conţinutul  lecţiei, de 
evenimentul  sau faptul  istoric, în urma stabilirii unui obiectiv operaţional.  

Modernizarea acestei metode didactice presupune implicarea elevului în actul povestirii prin 
solicitarea acestuia în urma citirii unui text istoric, a vizionării unui film istoric, a unui tablou, hartă 
sau a unei vizite sau excursii istorice.  

(Ex. 1: Povestiţi, pe baza textului din manual, bătălia de la Vaslui;  
 2:  Povestiți într-o pagină impresiile în urma vizitării Cetății Deva;   
3:  Povestiţi despre implicarea craiovenilor în revoluția română de la 1848 pe baza 

tabloului lui Theodor Aman ”Hora Unirii de la Craiova”;   
4: Povestiți despre modul de constituire a regatului dac pe baza filmului vizionat 

”Burebista”). Momentul introducerii povestirii în lecţia de istorie, durata şi calitatea depind de 
competenţa profesorului.  

Metodele didactice expozitive sunt cele prin care profesorul, care are rol de emițător, 
transmite unidirecțional, pe cale orală, cunoștințe declarative către elevi, care sunt receptorii 
informațiilor prezentate și sunt utilizate pentru transmiterea acelor cunoştinţe care, datorită 
volumului sau gradului de complexitate, nu pot fi dobândite de elevi prin efort propriu.  

Metodele expozitive (pasive) se caracterizează printr-o serie de avantaje: reprezintă o cale 
simplă şi economică de comunicare a cunoştinţelor, permit o abordare sistematizată şi integrală a 
temei, pot duce la clarificarea noţiunilor istorice de bază, pot antrena elevii spre studiul individual și 
oferă posibilitatea adaptării discursului verbal la nivelul intelectual al elevilor.  

Criticile aduse metodelor expozitive se referă la limitele (dezavantajele) acestora: determină 
la elevi o stare de receptare pasivă, cunoştinţele fiindu-le transmise pe baza transferului de la 
profesori la elevi, sunt axate pe activitatea profesorului, nu se realizează conexiunea inversă în mod 
corespunzător și nu există posibilităţi de tratare diferenţiată a elevilor.  

Pedagogul Ioan Cerghit consideră că optimizarea metodelor expozitive în predare 
presupune: participarea elevilor la dobândirea cunoştinţelor; anunţarea unui plan al expunerii, 
anunţarea obiectivelor operaţionale, ale lecţiei în vederea captării atenției elevilor și a imaginației, 
adecvarea conţinutului şi limbajului la capacităţile de înţelegere ale clasei; transformarea 
monologului în dialog prin problematizare; folosirea surselor suplimentare de informaţii; folosirea 
în timpul expunerii a mijloacelor de învăţământ și îmbinarea expunerii cu alte metode didactice.  

Eficientizarea metodelor expozitive se face prin stimularea motivației intriseci a elevilor, 
prin problematizarea expunerii, prin stimularea atenției și implicarea lui în procesul de predare-
învățare. 
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129.  COMUNICAREA  PROFESOR – ELEV 
CHEIA SUCCESULUI  ÎN ACTUL EDUCAȚONAL 

          
Prof. Raluca - Otilia Năsui 

      Prof. Gabriela Ciolpan 
                        Liceul Tehnologic, Vişeu de Sus,                                                                       

Maramureş 
 
 Deschiderea umană generică spre informare, spre cunoaștere, se constituie actualmente într-
o condiție obligatorie a surselor de satisfacție, entuziasm, bucurie, ajutor material. În familie, 
colectivități, singuri ori la serviciu, oamenii transmit idei, gânduri, sentimente, își cunosc semenii și 
își rezolvă problemele comunicând. Sistem cu ”intrări și ieșiri”, comunicarea – înțeleasă ca parte 
componentă a vieții psihice, dar și sociale – trebuie prezentată ca o condiție sine qua non pentru 
relațiile umane.                

Faptul că omul poate contribui personal la orice situație de comunicare este un lucru 
deosebit. El are idei, sentimente, o valoare ca om și reacții, răspunsuri senzoriale, motrice pe care le 
scoate la iveală în momentul în care simte nevoia de a intra în interrelație cu ceilalți. 

Evoluția umană din punct de vedere cultural și material a fost posibilă datorită faptului că 
oamenii au reușit să vorbească, să asculte, să scrie și să citească. Comportamentele verbale 
constituie una dintre cele mai importante segmente socio – umane. 

În practica școlară comunicarea este vehicularea mesajului de la transmițător/ profesor, la 
receptor/elev. Comunicarea profesor – elev de vârstă școlară mare utilizează o multitudine de 
canale, aspectele verbale împletindu-se cu aspectele nonverbale ale comunicării. Și în actul de 
comunicare care îl reprezintă predarea – învățarea în ciclul gimnazial/liceal, comunicarea profesor – 
elev se construiește simultan, de cel care emite mesajul și de cel care îl receptează. Emițătorul 
modifică starea receptorului prin mesjul emis, iar interlocutorul modifică starea emițătorului printr-
un răspuns care se constituie într-un nou mesaj. Profesorul și elevul sunt pe rând locutor și 
interlocutor într-un dialog, într-o succesiune de secvențe, ca: emiterea unui mesaj, transmiterea 
printr-un anume canal, receptarea sau feed-back-ul. Mesajul se construiește atât în cuvinte cât și în 
limbajul gesturilor, dar pentru construirea lui interlocutorii au nevoie de un cod interiorizat comun 
care este în mod curent limba, împreună cu mijloacele nonverbale de exprimare: mimica, gesturile, 
mișcarea și atitudinea corpului. Profesorul, mai mult ca alt inițiator de dialog, este solicitat să ia act 
de aceste condiții ale comunicării, deoarece este foarte important să cunoaștem, ca educatorii, căile 
prin care se dezvoltă procesul de comunicare. 

Nu este deloc întâmplătoare atenția care se dă comunicării profesor – elev. Elevii sunt 
pregătiți în primul rând pentru viață și în viață, în primul rând, ei comunică. Ca să îndrume elevii în 
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procesul comunicării, profesorul trebuie să cunoască el însuși acest proces și să-l stăpânească foarte 
bine. 

Dacă profesorul stăpânește bine informațiile în legătură cu actul comunicării, poate asigura 
formarea la elev a capacității de a vorbi, de a purta un dialog, de a transmite și primi un mesaj. 
Formarea acestor capacități trebuie să fie o preocupare constantă pentru profesor. Pentru realizarea 
acestor obiective, elevul trebuie pus să vorbească, să-și exerseze exprimarea ori de câte ori simte 
nevoia fără a lăsa să se genereze o stare haotică în clasă. Lipsa unei astfel de posibilități duce  la 
stări de interiorizare, de frică și abținere în exprimarea opiniilor, ceea ce creează personalități 
introverte și lipsă de comunicare.  

O să mă refer în cele ce urmează la un caz concret în care lipsa de comunicare dintre părinte 
și copil creează mari probleme de adaptare și de integrare a acestuia în colectiv. 
Andrei este elev în clasa a V-a și a venit în clasa mea de la o altă școală. Provenea dintr-o familie cu 
cinci copii. Îmi amintesc că au trecut mai multe săptămâni în care nu i-am auzit deloc vocea. În rest 
stătea retras în banca lui refuzând orice contact verbal cu mine sau cu ceilalți copii. La multe 
insistențe din partea mea începea să plângă. Nimic nu îl mișca: nici jocurile organizate cu ceilalți, 
nici recompensele primite după unele activități, nu îl făceau pe Andrei să spună ceva. Am discutat 
bineînțeles cu familia, încercând să aflu cât mai multe despre comunicarea copilului cu membrii 
familiei sau cu eventualii prieteni, aceștia răspunzând că Andrei este un copil tăcut, căruia nu îi 
place să vorbească și că se joacă mai mult singur. 

M-am gândit la o modalitate de a-l face să vorbească și i-am dus într-o zi niște jucării. I le-
am pus pe bancă fără să spun nimic. A stat un timp fără să le atingă. După o vreme, în timp ce 
vorbeam cu ceilalți copii am observat că a început să le atingă, să le mute dintr-un loc în altul, să se 
joace cu ele. După ce am terminat orele l-am rugat pe Andrei să rămână puțin. A acceptat tacit. 
După ce a ieșit și ultimul elev, am auzit o întrebare: ”Mi le dai mie?” Nu îmi venea să cred! Andrei 
mi s-a adresat, fără să-l solicit. Am încercat să vorbesc de atunci cu el între patru ochi și am 
observat că era mult mai deschis când eram numai noi doi. De aproape doi ani urmăresc atent 
comportamentul lui Andrei. Încet, încet s-a integrat în colectiv, după ce i-am rugat pe colegi să îl 
accepte și să încerce să fie cât mai apropiați de el. Există momente când Andrei comunică la fel ca 
orice copil, dar în momentul în care este supărat sau are unele probleme, se interiorizează și cu greu 
pot să-mi dau seama despre ce este vorba. 

Toate acestea sunt efectele lipsei de comunicare în familie. După ce am efectuat câteva 
vizite la domiciliul elevului, am observat că grija părinților pentru alimentație, haine, viața de zi cu 
zi, primează în fața comunicării cu copiii. 
Părinții vorbesc și transmit enorm copiilor în perioada copilăriei, îi învață nu numai să vorbească 
efectiv, dar și să participe la dialog. Nu este de ajuns ca părinții să asigure nevoile zilnice ale 
copiilor, dacă nevoia de comunicare este neglijată din cauza problemelor și a stresului cotidian. 
Andrei va avea mult timp de aici încolo probleme de adaptare la grupuri noi și va fi mereu reținut, 
tocmai datorită lipsei de comunicare. De aceea este foarte important ca încă din primele zile de 
viață să comunicăm cu copii, pentru ca aceștia să se integreze ușor și să nu fie complexați și 
interiorizați. După familie, primul căruia îi revine acest rol este educatorul. 

Profesorul care își gândește actul educațional, drept un act de comunicare, bazat pe un 
”contract social” și având o ”miză socială”, va fi orientat spre a-și gândi emiterea mesajului în 
cadrul lecției ca o secvență a unui subtil ”joc de influență socială”, în care profesorul și elevii sunt 
interlocutori influențați de specificul modalităților de comunicare. 

Ca să se realizeze corect comunicarea, este necesar ca elevul să fie pregătit pentru această 
activitate. În cazul comunicării verbale, elevul trebuie să se pregătească pentru ascultare, să accepte 
ascultarea mesajului până la capăt. În plan mental, ascultătorul trebuie să se gândească de fiecare 
dată ce ar putea reține din mesajul respectiv.  

În concluzie, este ușor de presupus că, atunci când educatorul și elevul știu să comunice, 
întâlnirea celor doi parteneri va fi în profitul amândurora. Câștigul va fi, în aceste condiții, mai mare 
decât cel aparent, dat fiind că, pe lângă satisfacerea scopurilor care-i aduce laolaltă, el asigură și o 
doză crescută de satisfacție personală și interpersonală. Pentru contemporaneitate, a fi pedagog 
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înseamnă, înainte de toate, a şti să explici, să etalezi clar în faţa elevilor un anumit conţinut, să 
clarifici şi să rezolvi metodic sarcini didactice. 
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130.  EXCLUZIUNE? INCLUZIUNE! 
 

Prof. Natalia Danciu 
Prof. Carmen Cristina Şerbănescu 

Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” 
Bucureşti 

„Incluziunea- un drept al omului” este titlul unui proiect ERASMUS+ ce s-a desfăşurat în în 
liceul nostru, având ca parteneri şcoli din Germania, Belgia, Italia, Marea Britanie, Polonia. Tema 
este una de actualitate, Europa zilelor noastre are nevoie de cetăţeni educaţi, toleranţi, deschişi 
comunicării, combătând discriminarea. Atitudinea pro-inclusivă este o necesitate a societăţii 
contemporane, ţinând cont de faptul că în ultimul timp au existat nenumărate conflicte din cauza 
neacceptării diferenţelor de rasă, religie, vârstă, sex, entice, profesionale. 

Diverse studii au arătat că în Europa mai există oameni care sunt excluși din diverse domenii 
ale vieții sociale din cauza handicapului, culorii pielii, orientării sexuale, statutului social, 
apartenenței etnice sau originii sociale. Sociologia numește acest fenomen excluziune.  

Multitudinea nu este deloc de la sine înțeleasă ȋn domeniul educației: instituțiile de formare 
nu se orientează spre cei cu nevoi speciale, copiii sunt selectați încă de mici ȋn funcție de succesul la 
şcoală, de origine, de statutul social al părinților. Accesul diferențiat la formare se accentuează şi 
are ca urmare inegalitatea socială. De exemplu, în Germania, ratificarea Convenției drepturilor 
defavorizaților din anul 2009 a provocat o noua dinamică a transpunerii în practică a incluziunii, în 
special în domeniul educației. Ȋn unele locuri se încearcă să se introducă modelul “școlii inclusive”, 
dar lipsește o abordare cuprinzătoare care să permită luarea în calcul a Convenției mai sus amintite. 
Ȋn multe domenii convenția nu are niciun efect, nici legal, nici practic. De exemplu, doar o treime 
dintre elevii cu nevoi speciale pot sa frecventeze regulat o școală. Necesitatea de acces la educație 
pentru toți oamenii trebuie regândită şi extinsă la o pedagogie inclusivă timpurie. Măsurile unei 
educații inclusive sprijinite de stat asigură nu numai o deschidere spre educație a tuturor oamenilor, 
ci şi diminuarea procentajul de abandon școlar.  

Proiectul "Incluziunea, un drept al omului"a urmărit derularea de activități specifice fiecărui 
partener şi activități comune desfășurate pe parcursul activităților transnaționale de 
învățare/formare/predare, având ca produse finale: prezentări Power Point, filmulețe, chestionare, 
grile de evaluare, etc. Ȋn prima fază, proiectul s-a ocupat de premisele teoretice (etice, legale, 
structurale, sociale, financiare) pentru o abordare inclusivă şi apoi de implementarea practică a 
incluziunii în domeniul școlar, sportiv, al comunității. Au fost  elaborați indicatori de calitate pentru 
educație în copilăria timpurie, a fost concepută o hartă cu drumuri fără obstacole, s-a organizat o 
sărbătoare sportivă inclusivă, un musical pentru oamenii cu probleme sociale, activități școlare și 
extrașcolare pe aceasta temă pentru elevii participanți cu sau fără handicap. 

S-au derulat mai multe tipuri de activități, de comun acord cu toți partenerii, așa cum au fost 
menționate în calendarul proiectului, și reconfirmate în cadrul meselor rotunde din timpul 
reuniunilor transnaționale ale coordonatorilor de la Liège, Neunkirchen şi Castellana Grotte; 
activitățile transnaționale de învățare/formare/predare din Polonia, de la București şi Londra, la care 
au participat loturi formate din patru elevi și două cadre didactice, au avut ca obiective: 
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familiarizarea cu sistemul de învățământ al țării gazdă, asistenţa la cursuri, cu scopul de a realiza o 
comparație între  modalitățile şi strategiile de predare, învățare și evaluare românești şi cele din 
celelalte ţări; s-au organizat work shop-uri unde s-a discutat despre tratarea diferențiată a elevilor, 
despre metode moderne de predare, despre evaluare, despre discipline comune și diferite, despre 
cooperarea interculturală şi integrarea minorităților. O atenție deosebită a fost acordată copiilor cu 
dizabilități de orice tip; în acest sens,  au fost organizate vizite la instituții școlare pentru copii cu 
dizabilități pentru a fi identificate modalități de incluziune. Astfel, în martie 2017, în cadrul 
activităților organizate de liceul nostru -gazdă toți partenerii-, am vizitat Liceul tehnologic special 
“Regina Elisabeta”, instituție de învățământ cu tradiție de peste 100 de ani în pregătirea teoretică și 
practică a tinerilor cu deficiențe de vedere. Am aflat că instituția este dotată cu material didactic 
specific, având calculatoare cu voce sintetică, că elevii folosesc cu succes laptop-uri în activitatea 
didactică sau pentru diferite activități extrașcolare; în liceu funcționează un Club european care le 
permite elevilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, să descopere lucrul în echipă sau diferite 
concepte de democrație europeană: toleranța, egalitatea de șanse, respectul pentru cultura si tradiții, 
incluziunea.       

Elevii şi profesorii au conștientizat că incluziunea este un drept al oamenilor, că fiecare om 
are dreptul la dezvoltare personală; deoarece în societatea noastră europeană, este un drum lung de 
la egalitatea teoretică la cea reală, participanții la proiect au dat naștere, prin exemplul personal, la  
atitudini proinclusive. 

Iată câteva activități incluzive desfășurate la Școala Superioara Comercială „Nicolae 
Kretzulescu”: 
- acceptarea diversității fizice, psihice, economice, sociale, culturale: liceul nostru include toți 
copiii: fete, băieți, din medii culturale sau lingvistice diferite, cu abilități diferite sau cerințe speciale 
de învățare (din București și localitățile din jur); 
- respectarea particularităților fiecărui elev: dificultăți/dizabilități de învățare,  tulburări 
emoționale şi de comportament (specifice adolescenţei, familii dezorganizate, familii 
monoparentale, etc.), grupuri etnice şi religioase minoritare (rromi, catolici); 
- mediu de învățare prietenos bazat pe o viziune şi valori comune, în care elevii au încredere în 
profesorii lor şi care se adaptează la nevoile elevilor; 
- se pune accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre elevi; fiecare copil are 
acces la cunoaştere, formare de deprinderi (informații pe canale diferite despre activitățile 
extracurriculare -proiectele educaționale); 
- şcoala propune curriculum diferențiat pentru nevoi speciale și grupuri diferite; cds-uri, pregătiri 
şi amenajări speciale pentru a ajuta elevii din clasele terminale în susținerea examenului de 
bacalaureat; 
- promovarea unui învățământ favorabil incluziunii şi a învățării de-a lungul vieții pentru toți 
elevii; metodele  de predare-învăţare folosite: activităţi desfăşurate individual sau în grupe de lucru 
formate din elevi cu aptitudini diferite, elevi care se pot susţine reciproc, elevi care pot îndeplini 
roluri diferite, ȋn vederea cultivării toleranţei, a spiritului de întrajutorare, a încrederii reciproce, a 
colaborării, a respectului colegial, a înţelegerii naturii umane; 
- implicarea şi participarea familiilor la viața şcolii: colaborarea cu părinţii şi comunitatea pentru a 
îmbunătăţi frecvenţa şi a reduce abandonul; 
- promovarea participării, a cooperării, a aprecierii şi a  stimei de sine, a responsabilității şi a 
independenţei:elevii învață să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu cei care auun ritm mai lent de 
învăţare şi sunt încurajaţi să se ajute unii pe ceilalţi; 
- nu sunt acceptate discriminarea – nedreptăţirea, exprimarea prejudecăţilor, marginalizarea, 
desconsiderarea, neglijarea  mai mult sau mai puțin voită. 
 Ȋn cadrul proiectului, elevii kretzuleşteni, dar şi cei din şcolile partenere, au învățat să 
recunoască eterogenitatea, să o aprecieze şi să reflecteze asupra modalității în care se pot raporta la 
ea; astfel şi-au dezvoltat o atitudine inclusivă şi au devenit cetățeni care se angajează în ajutorarea 
oamenilor defavorizați și excluși. Partenerul german, coordonatorul proiectului, Şcoala Edith Stein 
este o școala din domeniul pedagogiei sociale, domeniul educatori, sub patronajul episcopiei din 
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Trier :aici tema « incluziunea » face parte din curriculum. Ȋn celelalte instituții partenere, există 
elevi cu condiții speciale, de exemplu cei care provin din medii defavorizate sau care au  probleme 
fizice:pentru ei, școala a luat măsuri incluzive.  

Atât în  timpul mobilităților din Belgia, Germania şi Polonia, cât şi a primirii ţărilor 
participante de către Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, s-au desfăşurat work-
shop-uri pe tema proiectului, asistenţe la ore pentru familiarizarea elevilor cu sistemul de 
învăţământ din ţara gazdă, vizite de documentare. 
Au fost multe zile în care elevi şi profesori din şase ţări au împărtășit idei, gânduri, sentimente, trăiri 
deosebite, au legat prietenii, s-au bucurat unii de alţii muncind pentru un scop generos. 

Scrisorile scrise de corespondenții străini sunt un exemplu al emoțiilor pe care adolescenți 
din diverse colțuri ale Europei le-au trăit pe parcursul proiectului, spunând  un sincer 
MULŢUMESC pentru oportunitatea de a se implica într-un astfel de proiect atât de important 
pentru o Europa unită. Incluziunea vizează o societate europeană mai echitabilă şi o colaborare 
socială pe baza egalității de șanse pentru toți oamenii. 
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131. COMUNICARE DIDACTICA ŞI ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE 
ELEV 

 
prof. Stoian  Nicoleta 

Liceul „Voievodul Mircea”, Târgovişte 
 

 Comunicarea este o componentă vitală a procesului de predare – învăţare. 
Cei doi agenţi ai procesului educativ, profesorul şi elevul, sunt legaţi printr-un sistem de 

comunicare reciprocă, realizată în contexte situative  diverse şi de a cărei eficienţă depinde 
eficienţa predării şi învăţării. 
 Comunicarea educaţională sau pedagogică mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 
ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Faţă de 
aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea unor 
conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică asistată. Ca mod de 
interacţiune a persoanelor (grupurilor), comunicarea didactică este una instrumentală, deoarece în 
cadrul ei se urmăreşte în mod intenţionat şi conştient un scop: producerea unui anumit efect asupra 

307



 

receptorului, în efortul de formare a identităţii sale. Orice activitate şcolară presupune schimbul de 
informaţii, adică procese şi relaţii de comunicare, relaţii mijlocite de cuvânt, imagine, gest, semn  
sau simbol. 
 Clasa nu este doar un loc unde, după un ritual academic, se tratează un subiect din programă. 
Ea este înainte de toate un mediu de comunicare, mediu în care se produce o acţiune de educare 
implicând comportamentul global al unor personalităţi în curs de formare: este vorba despre o 
întâlnire între generaţii, mediată de trebuinţe, de influenţe, de socializare, distinctă de alte câmpuri 
de interacţiune umană, având legi, reguli şi dinamică proprie.  

Ca elemente de specificitate ale comunicării didactice se pot menţiona următoarele: 
 a)  Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată, deoarece el vizează, 
prioritar, înţelegerea celor transmise. O învăţare eficientă are ca premisă înţelegerea conţinutului 
propus, condiţie primară şi obligatorie pentru continuarea procesualităţii învăţării. De aici o 
„marcă” a comunicării în clasă pusă permanent sub semnul lui „Deci, aţi înţeles !” şi axată pe 
„deblocarea” şi antrenarea potenţialităţii cognitive a elevului. 
 b) Ca o consecinţă directă şi imediată, apare caracteristica structurării comunicării didactice 
conform logicii pedagogice. Aceasta, fără a face rabat de la criteriul adevărului ştiinţific, are ca 
primă cerinţă facilitarea înţelegerii unui adevăr şi nu simpla lui enunţare. Profesorul care doar 
propune / impune adevărurile domeniului specialităţii sale, dar nu face efortul special pentru ca ele 
să fie înţelese şi acceptate de copii ca „bunuri simbolice personale”, se opreşte, ca profesionist, la 
jumătatea drumului. Astfel, în structurarea conţinuturilor programelor şcolare, dar şi în prezentarea 
informaţiilor în actul de comunicare didactică, se acordă întâietate logicii pedagogice (vizează 
înţelegerea), faţă de cea ştiinţifică (vizează adevărul) sau cea istorică (vizează cronologia 
descoperirii adevărurilor ştiinţifice). 
 c)  Legat de particularitatea anterioară, este evident rolul activ pe care îl are profesorul faţă 
de conţinuturile ştiinţifice cu care va opera. În procesul de transinformaţie - obligatoriu contextului 
didactic, profesorul acţionează ca un veritabil filtru ce selecţionează, organizează, personalizează 
(în funcţie de destinatar şi cadru) conţinuturile literaturii de specialitate, ghidat fiind de programa în 
vigoare şi de manualul pentru care a optat. . 
 Pedagogia contemporană însă recomandă trecerea responsabilităţii de la profesor la elev. 

Învăţarea centrată pe elev oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit asupra 
învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de 
ce, momentul când se învaţă. 

Aşadar, elevii  îşi asumă un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi 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.  

Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în 
grijă. 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. 
Iată câteva exemple de învăţare centrată pe elev: 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; este dezvoltată a găsi 
singuri informaţiile căutate; li se oferă ocazia de a lucra în echipă; se utilizează studiul de caz sau 
simulările; lecţiile abordează stilurile de învăţare, înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi 
solicită participarea activă a elevilor la învăţare. 

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare 
şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale 
rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii 
procesului lor 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. 
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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”. 
 În cadrul disciplinei limba şi literatura româna, se pot utiliza o multitudine de activităţi de 
învăţare care pot fi catalaogate în funcţie de principalele stiluri de învăţare. 
 În continuare, enumerăm câteva exemple concrete în acest sens. 
Pentru stilul auditiv: 
- ascultarea unor recitări după texte poetice studiate la clasa, folosind diferite suporturi 

electronice; 
- ascultarea unor piese muzicale care transpun un text literar; 
- solicitarea elevilor de a-şi exprima sau argumenta propriile reacţii la receptarea unui text literar 

studiat;  
- solicitarea elevilor de a discuta despre noţiunile învăţate, astfel încât să colegii să se verifice 

între ei şi să înveţe unii de la alţii; 
- solicitarea elevilor de a rezuma un text literar / o operă literară; 
- exerciţii de construire a dialogului şi a altor forme ale exprimării orale; 
- activităţi în grup: inventarierea surselor de informare pe care elevul le poate folosi pentru a-şi 

clarifica anumite noţiuni de teorie sau critică literară, componente de ordin structural sau 
stilistic; 

- conversații, dezbateri, comunicări orale în care sa se integreze adecvat limbajul de specialitate ; 
- discuţii privind modul de reflectare a unei teme în mai multe opere literare (pentru clasa a IX-a) 

etc. 
Pentru stilul vizual: 
- vizionarea de filme sau spectacole de teatru; 
- vizionarea unor secvenţe de film; 
- realizarea unor  comparaţii între opere literare, personaje, fenomene literare etc. (folosind 

diagramele Venn); 
- identificare trăsăturilor  specifice unui personaj literar ( folosind metoda ciorchinelui); 
- discuții privind rolul ilustrațiilor care însoțesc un text literar; 
- rescrierea, respectând succesiunea logico-temporală, a unor momente din desfăşurarea acţiunii 

unei opere epice; 
Pentru stilul practic: 
- exerciții de redactare a unor texte (rezumate, povestiri, proiecte), folosind normele limbii 

literare; 
- redactarea unor compuneri tematice, proiecte pornind de la textele studiate (de exemplu: natura 
conflictului, însușirile sau faptele unui personaj, concepția autorului față de tema tratată, 
semnificația unui pasaj în ansamblul textului etc.), în care să se utilizeze adecvat limbajul de 
specialitate; 
- recunoaşterea particularităţilor specifice unor specii literare, curente literare etc.; 
- identificarea unor componente de ordin structural în opera literară; 
- compararea unor specii, opere, personaje, curente etc. 

Cadrele didactice şi elevii trebuie să fie conştienţi de stilurile de învăţare pe care le preferă 
şi, în consecinţă, de modul cum învaţă cel mai bine. De asemenea,  trebuie să stabilească măsura în 
care sunt eficiente în a satisface stilul preferat de învăţare al elevului.  
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132. CULTIVAREA STIMEI DE SINE LA ADOLESCENŢI 
 

Prof. Iuliana Caraghin,  
Colegiul „Henri Coandă” Bacău 

 
Există la elevii noştri tulburări de sănătate mintală precum: fobiile - frica de păianjeni, frica 

de înălțime, frica de injecții etc., anxietatea socială - frica de a vorbi în public, de a intra într-un 
grup nou, de a fi încarcerat etc., depresia, ADHD-ul, autismul etc. Elevii care suferă de unele 
tulburări de sănătate mintală au o etichetă în frunte sau noi le punem această etichetă, dar ei nu îşi 
pierd calitățile și, în realitate, nu ne dăm seama cu adevărat de ceea ce suferă sau ne pripim să 
judecăm în funcție de o serie de idei informații confuze pe care noi le avem. Poate că ei sunt 
respinși din această cauză, poate se luptă cu aceste tulburări şi nu au prieteni. Orice persoană poate 
trece, la un moment dat, prin momente dificile – anxietate, depresie, privarea de libertate etc. aşa că 
în aceste situații are nevoie de sprijin și înțelegere. 

Stima de sine este o dimensiune fundamentală pentru orice fiinţă umană. Ea se referă la 
modul în care ne evaluăm pe noi înşine, la cât de buni ne considerăm în comparaţie cu propriile 
aşteptări sau cu alţii. Este de fapt o dimensiune evaluativă şi afectivă a imaginii de sine. Mulţi copii 
își cunosc punctele forte, resursele, atuurile, dar își acceptă și limitele și vulnerabilitățile. Ei 
dezvoltă abilități superioare de a rezolva probleme, de a face față presiunilor celor din jur, de a 
rezolva conflicte, de a construi relații cu ceilalți, au așteptări realiste de la cei din jur, sunt 
echilibrați și optimiști, zâmbesc și se bucură de situațiile pe care le trăiesc. La polul opus, copiii cu 
stimă de sine scăzută transformă orice situație dificilă de viață într-o sursă de anxietate și frustrare, 
nu reușesc să identifice soluțiile problemelor cu care se confruntă, par retrași, cu stări emoționale 
negative (depresie), au o atitudine pasivă față de tot ce îi înconjoară, iar verbul lor preferat este “nu 
pot”. Uneori elevul este mereu pus pe refuz: intră cu dificultate în situații noi, activități noi, relații 
noi. Uneori, poate spune despre sine că “este prost” atunci când greșește sau nu înțelege ceva. Este 
trist că acest elev renunță repede la activități dificile și afirmă că “oricum nu contează” dacă le 
finalizează sau nu, pentru că “nimănui nu-i pasă”. Este critic cu sine însuși și pare permanent 
dezamăgit, vede în orice obstacol o limită definitivă, un drum închis. Astfel, stima de sine negativă 
devine un factor de risc pentru apariția problemelor de sănătate mintală – anxietate, depresie – și a 
dificultăților reale în orice situație de viață. 

Împăcarea cu sine este unul din cele mai importante aspecte care trebuie luate în 
considerare. Adolescentul trebuie să fie capabil să îşi accepte eşecurile şi greşelile şi să se ierte pe 
sine însuşi, astfel învăţând de fapt să extragă ce nu a mers conform planului şi data viitoare să 
reuşească să o facă mai bine. Sistemul propriu de valori este, de regulă, în concordanţă cu sistemul 
de valori al societăţii în care un adolescent trăieşte. În general, pentru a putea dezvolta o stimă de 
sine ridicată, un adolescent trebuie să îşi impună anumite standarde la care să se ridice, deoarece 
standardele pe care cei din jurul său le impun pot fi mult mai ridicate decât poate acest adolescent să 
facă. Îndepărtarea gândurilor negative, inclusiv a dezamăgirii personale, şi concentrarea pe 
gândurile pozitive pe care un adolescent le are este un lucru foarte important. Dacă un adolescent 
consideră că este un ratat din punct de vedere şcolar (chiar dacă nu este în totalitate adevărat), el va 
începe să se comporte în acest fel, iar, inevitabil, şi cei din jurul său vor începe să aibă aceeaşi 
părere. În cazul în care concentrarea se face asupra gândurilor pozitive, adolescentul este capabil să 
se ridice la propriile aşteptări, va avea o stimă de sine ridicată, iar cei din jurul său (părinţi, 
profesori, colegi, prieteni) vor începe să aibă o imagine pozitivă despre persoana sa. Adolescenţa 
este o etapă foarte importantă din viaţă, bazată pe dezvoltarea complexă a persoanei, şi, dacă dorim 
cu adevărat, putem să realizăm schimbări majore care să schimbe stima de sine la adolescenţi, 
modul în care sunt priviţi şi reuşitele pe care le vor avea. 

Emoţiile au rolul de a-l face pe elev să gândească că ceilalți înțeleg și acceptă modul în care 
se simte. De aceea, un copil e necesar să ştie că: 
1. Toate emoțiile noastre sunt firești; 
2. Există o diferenţă între a trăi o emoție și a o exprima; 
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3. Modul în care mă simt are legătură cu modul în care gândesc despre ceea ce mi se întâmplă. 
4. Ceilalţi înțeleg și acceptă emoțiile noastre. 
5. Emoțiile au un scop; 
6. Trebuie trăite pe deplin și acceptate; 
7. Evitarea lor are efecte paradoxale: cu cât încercăm mai mult să eviți emoțiile sau să evadăm din 
ele, cu atât mai intense și mai imediat vor deveni; 
8. Sunt întotdeauna adevărate și corecte ; 
9. Nu sunt valori. Valori sunt gândurile, ideile, pricipiile. 
10. Emoțiile sunt simțuri, sunt un mod prin care cunoaștem și experimentăm. 

De aceea e bine de ştiut: 
1.Când te simţi deprimat, aşază-te şi priveşte la cei care trec; 
2.Acceptă lucrurile pe care le ai şi nu visa după lucruri inexistente; 
3.Fii atent la semnalele corpului, precum foamea, senzaţia de saţietate, ai grijă la oboseală şi 
acţionează în consecinţă; mănâncă atunci când ţi-e foame, dormi atunci când eşti obosit, îngrijeşte-
te atunci când te simţiţi bolnav; 
4.Observă şi apreciază semnalele pozitive ale corpului: observă cum e când te simţi bine, în ce 
condiţii se întâmplă asta, observi când te simţiţi odihnit, sănătos, bucuros, când simţi plăcere, 
bucurie. 

De asemenea, e necesar să comunicăm elevilor: să fim conştienţi de propriile păreri despre 
ceilalţi, diferiţi de noi; să considerăm pe toţi oamenii ca fiind la fel de valoroşi ca noi, să nu credem 
că grupul nostru cultural este superior altuia, ca de pildă unui grup de copii cu tulburări de sănătate 
mintală, să fim sensibili din punct de vedere cultural la propria moştenire şi la posibilitatea ca 
educaţia primită să ne fi format prejudecăţi (poate inconştient), să preţuim şi să respectăm 
diferenţele, să fim conştienţi de propriile valori şi prejudecăţi şi de modul în care ele îi afectează pe 
cei care sunt diferiţi, să evităm stereotipiile şi etichetarea, să monitorizăm presupunerile pe care le 
facem asupra celor diferiţi de noi, să fim dispuşi să acceptăm pe cineva diferit în şcoală, în familie.  

Studiile arată că 40-80% dinte elevi au neplăceri din partea altor copii, inclusiv umiliri, 
amenințări şi ostracizare socială la şcoală sau în apropierea şcolii. Deşi pentru majoritatea elevilor 
aceste neplăceri sunt relativ rare, există şi copii pentru care frecventarea şcolii se transformă într-un 
calvar fiind hărțuiți aproape zilnic perioade îndelungate. Prin urmare, aceşti copii sunt expuşi unui 
grad mare de risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală (depresie, anxietate, stimă de sine 
scăzută care conduc la retragere şi la scăderea rezultatelor şcolare). Violenţa verbală sau fizică, 
abuzul emoţional şi excluderea copilului cu tulburări de sănătate mintală – ADHD, depresie, 
anxietate, autism etc. – sunt forme ale fenomenului de "bullying". Acest fenomen se poate întâmpla 
și online – cyberbullying. Bullyingul este un act care se întâmplă în mod repetat; este planificat cu 
premeditate, intenționat; persoana care suferă de bullying este mai supărată; se încearcă obținerea 
controlului de către agresor; se încearcă obținerea puterii sau a unui obiect pe care îl deține cealaltă 
persoană; este învinovățită persoana care suferă de bullying; nu se depune niciun efort din partea 
persoanei care hărțuiește pentru a rezolva situația. Este bine ca elevii să comunice cu părinţii lor 
despre activitatea online şi despre eventualele cazuri de abuz. 

Elevii care devin victime ale bullying-ului au anumite caracteristici cum ar fi: 
• În loc să exprime în exterior disconfortul, dezvoltă stări de depresie sau anxietate, până la 

simptome fizice; 
• Pot contribui la comportamentele de bullying prin reactivitatea lor emoțională, prin faptul 

că sunt considerați diferiți sau se simt în insecuritate;  
• Răspund rapid la solicitările colegilor, oferă întăriri comportamentului de bullying arătând 

semne de disconfort emoțional, renunțând la bunurile personale;  
• Simțul umorului este prezent la un nivel scăzut;  
• Lipsa abilităților prosociale;  
• Nu au prieteni mulți şi ca urmare dispun de mai puțină protecție socială;  
• Se simt deseori respinşi de ceilalți.  
• Se simt deseori respinşi de ceilalți. 
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Pentru a lua atitudine contra fenomenului, trebuie să îi urmărim şi pe copii predispuşi să aibă 
comportament de bullying, cei care au următoarele caracteristici: 

 • Nivel crescut de agresivitate; 
•  Lipsa încrederii în strategiile nonviolente;  
•  Acceptarea agresivității ca fiind justificată şi utilă;  
•  Sunt nefericiți;  
•  Sunt impulsivi;  
•  Se simt deseori deprimați;  
•  Au sentimente de neapartenență la şcoală;  
•  Nu le place şcoala sau nu sunt satisfăcuți de şcoală;  
•  Au probleme în familie. 
Incidentele generate de comportamente discriminatorii reprezintă un semnal de alarmă, care 

impune necesitatea implementării unor măsuri preventive. Pentru a fi eficiente aceste măsuri ar 
trebui dezvoltate într-o manieră participativă, împreună cu elevii și părinții acestora. Toți elevii sunt 
egali, indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, limbă, religie, opinii politice, stare 
materială sau poziție socială, dizabilități din naștere sau de orice alt fel. Unele dintre aceste 
caracteristici sunt înnăscute (de exemplu, nu ne putem  alege culoarea pielii sau nu putem alege a nu 
suferi de o boală precum tulburarea de atenţie, autismul, depresia etc), altele sunt dobândite, dar 
reacțiile împotriva lor reprezintă aproape întotdeauna consecințe nedrepte într-o societate care nu 
promovează egalitatea indivizilor în drepturi şi şanse.  
 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 
1. Clima-Caraghin, Iuliana, Metode interactive de predare-învăţare, Editura „Studis”, Iaşi, 2012. 
2. de Peretti, A., Educaţia în schimbare, Editura „Spiru Haret”, Iaşi, 1996. 
3. *** Structuri, strategii şi performanţe în învăţământ, Editura Academiei, Bucureşti, 1989. 
 

133.  STRATEGIA DIDACTICĂ  
 

          Prof. Paraschiv Liliana,  
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad 

 
Strategia didactică este un termen unificator, integrator, care reuneşte sarcinile de învăţare 

cu situaţiile de învăţare, reprezentând un sistem complex şi coerent de mijloace, metode, materiale 
şi alte resurse educaţionale care vizează atingerea unor obiective. Ea este necesară în orice act 
pedagogic, ocupând un loc central în cadrul activităţii didactice, deoarece proiectarea şi organizarea 
lecţiei se realizează în funcţie de decizia strategică a profesorului. Ea este concepută ca un scenariu 
didactic complex, în care sunt implicaţi actorii predării - învăţării, condiţiile realizării, obiectivele şi 
metodele vizate. În calitate de elemente factice, metodele sunt cosubstanţiale strategiilor. Astfel, 
strategia prefigurează traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic şi mai eficient pentru abordarea 
unei situaţii concrete de predare şi învăţare. În acest fel, prin planificare strategică se pot preveni 
erorile, riscurile şi evenimentele nedorite din activitatea didactică.   

Strategia a fost definită ca "un mod de combinare şi organizare cronologică a ansamblului de 
metode şi mijloace alese pentru a atinge anumite obiective" (UNESCO, 1976); este "o componentă 
a programului de instruire, reprezentând, din perspectiva cadrului didactic, aspectul activ, dinamic 
al formei de dirijare efectivă a învăţării …".   

Strategia didactică are următoarele caracteristici:   
- implică pe cel care învaţă în situaţii specifice de învăţare;   
- raţionalizează şi adecvează conţinutul instruirii la particularităţile psihoindividuale (motivaţie, 

model de pregătire, capacitate şi stil de învăţare);   
- creează premise pentru manifestarea optimă a interacţiunilor dintre celelalte componente ale 

procesului de instruire (dependente de stilul pedagogic al educatorului) ;  
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- presupune combinarea contextuală, originală, unică, uneori, a elementelor procesului instructiv-
educativ.   

Există şase tipuri de criterii în baza cărora se pot realiza aceste combinaţii:  
- criterii referitoare la organizarea agenţilor (individual, microgrupal, grupal);   
- criterii referitoare la prezentarea informaţiei (expozitiv, problematizator, euristic);   
- criterii referitoare la organizarea informaţiei (fragmentat, integrat, global); 
- criterii privind intervenţia educatorului în timpul actului didactic (permanent, episodic, 

alternant);   
- criterii referitoare la exerciţiile de aplicare sau consolidare a cunoştinţelor (imediate, 

scrise,amânate);  
- criterii privind probele de evaluare (sumative, formative, alternante).   

Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregătire, reprezintă 
din acest punct de vedere o provocare continuă şi un efort permanent de creativitate didactică din 
partea profesorului. Pedagogii susţin că "variabila cu cea mai puternică forţă de influenţare asupra 
adoptării unei anume strategii de instruire este relaţia didactică dintre scop-conţinut 
metode/mijloace. Aceasta triadă constituie axul generativ al întregului demers pragmatic al 
conduitei metodologice a majorităţii profesorilor".  Educatorul ajunge în timp la un adevărat 
repertoriu de strategii didactice experimentând şi aplicându-le diferenţiat. Relaţia dintre obiective, 
conţinuturi şi strategii conferă specificitatea unui program de instruire.   

O strategie didactică prescrie modul în care elevul este pus în contact cu conţinutul de 
învăţare, adică traiectoria pe care urmează să-i conducem efortul de învăţare. Ea conferă soluţii de 
ordin structural procedural cu privire la proiectarea şi combinarea diferitelor metode, mijloace, 
forme şi resurse de predare-învăţare, pentru ca elevii să ajungă la achiziţiile dorite, iar obiectivele 
educaţionale să fie atinse.   

Sarcina şcolii în lumea contemporană este de a forma personalităţi şi indivizi capabili de 
acţiune, decizie, gândire critică, comunicare, integrare socială, creativitate, spirit de iniţiativă, 
ş.a.m.d. De aceea abordarea strategică a unităţilor de învăţare este foarte importantă. Gândirea 
critică sau spiritul de iniţiativă nu se poate dezvolta decât în condiţiile când sunt exersate. Îndeosebi 
atunci când sunt adoptate strategii care încurajează independenţa elevilor în învăţare, care oferă un 
grad ridicat de autonomie şi stimulează efortul propriu de învăţare prin investigare, prin acţiune: 
„numai acţionând înveţi a acţiona”.    

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe însuşirea 
experienţei conceptualizate a omenirii dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi formarea de 
cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu mai înseamnă a-l determina pe elev să-şi 
înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să ia parte la procesul de producere a 
noilor cunoştinţe. Astfel, sunt preferate metodele moderne euristice de predare-învăţare, deoarece 
acestea pun accentul pe următoarele capacităţi:  
- capacitatea de pune întrebări şi de a construi răspunsuri,  
- cultivarea unor deprinderi, priceperi şi calităţi intelectuale,  
- dezvoltarea gândirii critice şi creativităţii,  
- aplicarea unor concepte sau algoritmi de calcul în proiecte sau lucrări, în contexte diferite,  
- formarea de opinii, mentalităţi sau comportamente dezirabile.  

Cheia unei astfel de abordări a demersului didactic îl reprezintă plasarea elevului în postura 
de agent al descoperirii de soluţii, al instrucţiei şi educaţiei. Schimbarea de comportament sau de 
mentalitate nu poate fi atinsă decât în mică măsură dacă elevul ascultă, ia notiţe sau reproduce 
mecanic nişte cunoştinţe care oricum nu sunt înţelese sau acceptate ca utile.  Desigur nu în orice 
context, pentru orice unitate de învăţare metodele tradiţional expozitive pot fi eliminate. Dimpotrivă 
există obiective operaţionale care nu pot fi atinse prin încercările elevilor de descoperire. Există 
conţinuturi prea vaste, care nu pot fi descoperite de elevi prin activităţi de investigare proprie. Cum 
ar fi spre exemplu elementele de bază ale contabilităţii sau procedeul calculului marginal la 
economie. Unele noţiuni, sau fapte care se împacă mai greu cu ideea redescoperirii, vor fi 
comunicate direct elevilor, profesorul încredinţându-se că toţi elevii au înţeles şi le-au însuşit. De 
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aceea este necesară realizarea unei corelări optime a strategiilor, care să sporească efectele 
activităţii de învăţare şi să reducă incertitudine legată de performanţele acesteia. Dintre diversele 
opţiuni pentru metode, mijloace, resurse şi conţinuturi, profesorul le va alege pe acelea care îi vor 
asigura succesul scontat. În concluzie, o strategie didactică poate fi apreciată ca eficientă dacă:   
- îl implică pe cel care învaţă într-o situaţie de reală de învăţare,   
- este centrată pe obiective şi adaptată la conţinuturile vehiculate,   
- este aplicată conform parametrilor psihoindividuali,   
- este elaborată în raport cu motivaţia pentru instruire a agenţilor.   

Realitatea educaţională impune înlocuirea manierelor strict deterministe de abordare a 
câmpului pedagogic cu viziuni flexibile centrate pe acţiunea creatoare a elevilor, pe interesele şi 
posibilităţile lor concrete. 

Strategia include deci într-un tot unitar tehnica de lucru și concepția pe care o adoptă agentul 
în procesul aplicării ei. Dacă tehnica de lucru este rezultatul unor descoperiri psihopedagogice în 
limitele demersului științific, ea impunându-se în mod obiectiv în virtutea relațiilor evidențiate între 
elementele sale, aplicarea ei îmbracă nuanțe diferite în funcție de personalitatea celui care o 
manipulează într-o situație dată. Ca atare, orice strategie este concomitent tehnica și arta 
educațională. Privită în acest fel ea devine componentă a „stilului de predare”, propriu fiecărui 
profesor. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Albulescu, Ion, Albulescu, Mirela, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Polirom, 

Iaşi, 2000;  
2. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Polirom, Iaşi, 2002;  
3. Druţă, Maria Elena, Grunberg, Cornelia, Didactica disciplinelor economice, Editura ASE, 

Bucureşti, 2003;  
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134.  A COMPARATIVE APPROACH - ANALYSING ROMANIAN  
TEXTBOOKS OF ENGLISH 

 
Prof. Mihalea Anca-Măriuca 

Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Bacău 
 

In  my  twenty two –year  career  as  a  teacher  of  English, I  have  worked  on  several  
series  of  textbooks, chosen  according  to  the  number  of  classes  per  week, the  level  of  
students’  knowledge  of  English  or/and  the  curriculum  imposed  by  the  Ministry  of  
Education.   

“CLICK  ON“series, Express  Publishing, 2005  allots  about  60 %  of  its  contents  to  
developing  the  writing  skill. 

“CLICK  ON 4”, 10 th  grade, L1,  Express  Publishing, 2005, designed  for  two  classes  
per  week, provides  students  with  a  multitude  of  non- creative  writing  exercises. These  are  
a).centered on vocabulary  and  b). centered  on  grammar. Here  are  some  examples  of  writing  
exercises  centered  on  vocabulary: 

-match  the  words  in  the  lists. Then  put  the  features  under  the  headings; 
-complete  the  advertisement  with  proper  words ( fill–in ); 
-complete  thespidergrams  with  the  correct  noun; 
-fill  in “the“ where  necessary, justifying  your  answers. Then, think  of  a  suitable  title  

for  the  article; 
-fill  in  the  correct  word  derived  from  the  word  in  bold; 
-complete  the  second  sentence  using  the  word  in  bold. You  can  use two  to  five  

words  including  the  word  given. Do  not  change  the  word  given.(key  word  transformation  
exercises ) 
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-fill  in  the  correct  word  from  the  list, then  choose  five  phrases  and  make  up  
sentences  using  them; 

-match  the  adjectives  to  the  definitions; 
-replace  the  words  in  bold  with  the  correct  form  of  the  phrasal  verbs  in  the  list; - 

match  the  highlighted  words/phrases  in  the  text  to  their  synonyms;  
-use  the  following  idioms  to  make  up  sentences  of  your  own; 
-underline  the correct  word  and  then  explain  the  phrases. 
These  are  but  a  few  of  the  examples  of  non – creative  writing  exercises  centered  on  

grammar: 
-identify  the  tenses  in  bold , then  match  them  to  their  use; 
-use  the  proper  tense; - use  the  proper  adverb  of  time;  
-find  the  extra  words  in  the  text  below  (error  correction  exercises). 
As  to  creative  writing, the  offer  is  quite  attractive. The  students  have  to: 
-write  a  letter  of  invitation; 
-design  a  promotional  poster  for  their  country. Cut  out  pictures  and  write  a  short  

description  of  each  place  shown  in  each  picture; 
-write  an  article  describing  a  place; 
-choose  one  of  their   country ‘s  national  heroes  and  write  details  about  him/her  under  

these  headings: born–career–honours–died; 
-write  a  story;  
-write  an  assessment  report; 
-collect  information  and  write  a  short  article  about  a  voluntary  organization  in  their  

country;  
-write  an  article  providing  solution  to  a  problem; 
-write  an  advertisement  for  a  robot; 
-write  a  letter  of  complaint; 
-think  of  a  famous  inventor  from  their  country. Use  an  encyclopedia  or  the  Internet  

to  gather  information  then  write  about  him/her  and  what  he/she  invented; 
-think  of  a  market  in  their  area  and  write  a  short  article  describing  it; 
-write  a  letter  applying  for  a  job; 
-write  of  one  item  their  country  is  famous  for; 
-write  a  narrative  descriptive  article  of  a  visit  to  a  place; 
-find  information  and  write  a  short  article  about  a  famous  stadium  in  their  country; 
-think  of  an  important  media  man  in  their  country. Collect  information, then  write  a  

short  biography;  
-write  a  proposal  report;  
-write  a  review  about  a  film  they  have  recently  seen  for  the  school  magazine. This  

textbook, as  the  other  textbooks  composing  the  series, offers composition  analysis  and  
practice  on  all  types  of  writing  with  full  models. First  of  all, students  are  indicated  an  info  
box  containing  all  the theoretical  elements  necessary  to  better  complete  the  writing  task. 
Then, they  are  to  follow  a  few  steps  in  order  for  them  to  be  able  to  design  their  own  
composition. 

Let  us  take, for  example, the  writing  of  a  letter  of  invitation. Here  is  the  info  box:  
When  we  write  a  letter  to  a  friend  inviting  them  to  an  event   e.g. a   party, we  usually  write  
four  paragraphs. We  always  start  with  Dear  and  our  friend’s  first  name. In  the  first  
paragraph, we  write  our  opening  remarks  and  state  the  reason  for  writing, making  reference  
to  the  place  and  date the  event  is  taking  place. In  the  second  paragraph  we  give  further  
information  about  the  event.  In  the  third  paragraph  we  give  directions  explaining  how  our  
friend  can  reach  the  place. We  start  each  main  body  paragraph  with  a topic  sentence i.e. a  
sentence  which  summarises  the  paragraph.  In  the  last  paragraph  we  write  our  closing  
remarks. We  end  our  letter  with  Lots  lf  love/Yours  and  our  first  name.We  normally  use  
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present  tenses  in  such  types  of  writing.  We  also  use  short  forms , a  variety  of  adjectives  
and  chatty  language. 

There  are  five  steps  to  be  taken  into  account: 1. following   a  given  pattern. ex. Read  
the  rubric  and  underline  the  key  words. Then  answer  the  questions  below. You’ve  decided  to  
throw  a  housewarming  party. Write  a  letter  to  a  friend  inviting  him/her  to  your  party. Give  
information  about  the  party  as  well  as  directions  on  how  to  get  there. Who  is  going  to  read  
your  letter? What  is  the  reason  for  writing? What  information  do  you  need  to  include  in  
your  letter? 2.analysing  a  model  text  then  fill  in  the  gaps  with  topic  sentences. ex.  Read  the  
letter  and  fill  in  the  gaps  with  the  topic  sentences  A  to  D. There  is  an  extra  sentence  
which  you  do  not  need  to  use.  3.practising   with  opening/closing  remarks. ex. Read  the  
sentences  below.   Which  are  opening  remarks? Which  are  closing  remarks? Which  areformal 
? Which  are  informal ? 4.practising   with  jumbled  sentences. (a  sort  of  multiple  choice  
exercise). ex. Which  of  the  following  sentences  should  you  NOT  include  in  the letter? 
5.designing  their  own  letter  of  invitation.“ 

If  it  comes  to  writing  an  article  describing  a  place, for  example, students  can  decide  
on  a  town  worth  visiting  in  their  local  area  and  complete a spidergram: the name of the place 
in the centre, and then 1.location/reason for choosing,2.tourist attractions, 3.places to 
shop/entertainment,4.comments/feelings/recommendations. 

Then  they  have  to  suggest  appropriate  topic  sentences  for  each  paragraph  and  think  
about  appropriate  supporting  sentences. 

“CLICK  ON  3“,10 th  grade, L2, Express  Publishing, 2005  also  designed  for  two  
classes  per  week, provides  a  slightly  different approach  compared  to  the  one  offered  
by“CLICK ON  4” concerning  the  steps  that  students  have  to  follow  when  deciding  to  
practise  different  types  of  writing.  When  writing  a  story, for  example, “CLICK ON 3“  is 
inclined  to  focus   on  practising  with  beginnings  and  endings: “match the  beginnings  and  
endings”; “read  the  following  beginning  and  ending then  rewrite  them  applying  one  or  more  
of  the  techniques  mentioned above”, with  paragraphing, “read  the  topic  sentences  then  expand  
the notes  into  full  paragraphs“,and  with  practising  more  with  jumbled sentences: “put  the  
sentences  in  order, then  retell  the  story“;“use  the  sentences  to  retell  the  story, then  write  a  
short  summary  of  it”. 

Three  conclusions  can  be  drawn  after  analyzing  the  CLICK ON series  textbooks: 
1. there  is  a  gradual  difficulty  in  creating  writing  skills; 
2.vocabulary is yet closer to the  active  part  of  spoken  English  and  consequently  to  

reality; 
3. dialogue is not a leading thread in textbooks that are mostly descriptive. 
 

BIBLIOGRAPHY: 
• CLICK ON 3, L2, 10th grade- authors: Virginia Evans, Neil O’Sullivan, Express Publishing, 

2001.  
• CLICK ON 4, L1, 10th grade- authors: Virginia Evans, Neil O’Sullivan, Express Publishing, 

2002. 
• Harmer, Jeremy: “The Practice of English Language Teaching”, Longman, London,1999. 
• Harmer,Jeremy: “How to Teach English”, Longman, London,1998. 
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135.  CREATIVITATEA ȘI STIMULAREA COMPORTAMENTULUI  
CREATIV ÎN ȘCOALĂ 

 
Prof. ing. IULIANA BUCURESCU 

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești 
 

 Creativitatea este deseori privită ca un proces misterios, ce caracterizează un număr restrâns 
de artiștiși inventatori geniali în marile momente de inspirație. În fapt noi toți suntem prezumtivi 
creativi. Ori de câte ori rezolvăm o problemă într-o manieră inedită sau descoperim o nouă utilitate 
a unui obiect banal este solicitată într-un grad mai mare sau mai mic capacitatea noastră creativă. 

Fiind o rezultantă a funcționării optimea întregii personalități, creativitatea sintetizează 
factori multipli de natură: intelectuală, motivațională, emotională și atitudinală. 

,,A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un semănător de 
idei.” 

Criza prin care trece educaţia în zilele noastre, necesită schimbări la nivelul sistemului de 
învăţământ. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor. 

Un prim pas trebuie făcut în formularea obiectivelor instructiv-educative, astfel încât 
cultivarea creativităţii să stea alături de educarea gândirii, prin combaterea conformismului cultural 
manifestat la mulţi dintre profesori. Astfel, chiar progresul gândirii în soluţionarea  problemelor 
depinde de factorul creativitate. 

Educarea creativităţii la copiii de toate vârstele, presupune atingerea următoarelor obiective 
cu caracter general: 

- formarea unei atitudini pozitive faţă de progres, faţă de elementele de noutate şi faţă de 
introducerea acestora în propriile acţiuni; 

- pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inovaţiilor şi al 
creativităţii umane; 

- încurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale; 
- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 
- formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realiza ceva nou: 

conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse materiale etc. 
Foarte importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Atitudinea autoritară 

poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosferă democratică, destinsă, 
prietenoasă. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor (în limite rezonabile), să 
încurajeze imaginaţia. 

De asemenea, este necesar ca profesorul să fie creativ, în următoarele direcţii: 
- proiectarea activităţilor instructiv-educative; 
- organizarea şi conducerea activităţilor didactice, respectiv realizarea activităţilor de învăţare 

şi predare; 
- desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al elevilor; 
- reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informaţiilor obţinute prin feed-back; 
- realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-aplicative în domeniul specialităţii sale 

şi în cel al psihopedagogiei, introducerea şi valorificarea unora din rezultatele acestor cercetări în 
practica şcolară curentă. Elevii cu potenţialităţi creative superioare au nevoie de asigurarea unor 
condiţii speciale de dezvoltare a acestora. Ei pot fi depistaţi cu ajutorul unor teste speciale sau prin 
observarea directă, la clasă. 

După Augusto Cury, psihiatru şi educator, cadrele didactice trebuie să se axeze pe anumite 
criterii care să le ghideze activitatea la clasă, pentru a-i pregăti pe tineri pentru viaţă. 

 El consideră că foarte importantă este educarea emoţiei elevilor, care înseamnă printre 
altele, învăţarea lui ,,a gândi”  înainte de a reacţiona, acceptarea sentimentului de frică, 
managementul propriilor gânduri, filtrarea stimulilor stresanţi şi capacitatea de a opera şi cu 
contradicţiile vieţii, nu doar cu probleme concrete, curajul de a-şi asuma riscuri şi a şti să piardă. 
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Profesorii trebuie să pătrundă în inima elevilor dându-le exemple de viaţă, povestindu-le din 
experienţa proprie sau a altora, rezolvând conflictele prin blândeţe şi surprinzându-i cu  reacţii 
neaşteptate. 

Pe de altă parte, următoarele comportamente nu sunt indicate: 
- corectarea elevilor în public; 
- exprimarea autorităţii prin agresivitate; 
- critica excesivă şi compararea copilului cu alţi colegi; 
- pedepsirea copilului fără a da explicaţii; 
- lipsa de răbdare şi pierderea afectivităţii pentru elevi; 
- încălcarea promisiunilor; 
- distrugerea speranţelor şi viselor copiilor. 

Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au legătură cu 
vreun obiect de învăţământ şi metode specifice pentru o anumită materie, în funcţie de      conţinutul 
acesteia. 

În prima categorie se includ probele de tip imaginativ-inventiv (li se cere copiilor să 
elaboreze o compunere care are în centru un obiect simplu – o frunză, un nasture etc.);  exerciţiile 
de tip problematic (elevii trebuie să formuleze întrebări în legătură cu obiecte 
cunoscute);  exerciţiile combinate (realizarea unor mici compuneri pe baza unor tablouri cu diverse 
scene sau formularea moralei ce se desprinde dintr-un astfel de tablou). 

Rolul acestor metode nespecifice este acela de a dezvolta  atitudini creative şi aptitudinea de 
a căuta şi găsi probleme. 

Progresul creativităţii se realizează şi prin metode şi procedee specifice, de care beneficiază 
procesul instructiv-educativ: metodele active cum ar fi învăţarea prin descoperire, descoperirea 
dirijată (călătoriile pe hartă, continuarea unei nuvele sau povestiri), brainstormingul, sinectica, 
metoda 6-3-5, metoda ,,Philips 6-6”, discuţia panel. De asemenea, un rol important îl au metodele 
moderne de predare-învăţare, centrate pe elev. 

De exemplu, printre  procedeele aplicate la clasă pot fi: la cererea profesorului elevii trebuie 
să creeze o problemă şi să o rezolve singuri, individual sau în grup;  pot să imagineze probleme cu 
mai multe soluţii; foarte interesante sunt călătoriile pe hartă la geografie; la literatură pot continua 
un text (poveste, nuvelă, povestire) folosind un început dat, personajele autorului etc.; jocurile de 
rol activează imaginaţia şi capacitatea de a empatiza cu personajul. 

Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este necesară cultivarea la elevi a unor 
capacităţi: 

- valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie; 
- cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permită elevilor să 

stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele neproductive şi să identifice altele; 
- cultivarea curajului de a încerca şi a peseverenţei, precum şi dezvoltarea asumării riscului; 
- dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de elevi prin enumerarea unui număr cât 

mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, în funcţie de anumite criterii 
prestabilite. 

În concluzie, pentru educarea spiritului creativ în şcoală este necesară schimbarea modului 
de gândire tradiţional, a stilului de lucru în clasă, a atitudinii faţă de elevi. 
  
BIBLIOGRAFIE: 
- A. Cury, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi, Ed. For You, Bucureşti, 2005, p. 53 
-  M. Ionescu, Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2000, p.129 
- http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/CREATIVITATEA-SI-STIMULAREA-

CO36.php 
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136. LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE EN CLASSE DE FLE 
 

Prof. Aurelia Curelaru,  
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui 

 
L´enseignement actuel doit répondre à tous les besoins des élèves en garantissant les valeurs  

fondamentales: l´égalité, la justice et l´équité. Chaque établissement d'enseignement doit permettre 
à chaque élève de progresser à son rythme pour favoriser la réussite de tous les élèves. Pourtant, le 
principe de transmission descendante a rapidement posé problème dans tous les pays ayant ouvert 
l’École à tous les enfants, dans un mouvement de massification/démocratisation, selon un principe 
d’«égalité des chances». Le nombre d’enfants à instruire, les savoirs en évolution, la recherche 
d’une éducation «bienveillante» et surtout la diversité sociale des élèves ont été autant d’écueils à la 
réalisation d’une école équitable dans l’accès aux savoirs.  

On constate un accroissement des inégalités scolaires et les enseignants doivent savoir gérer 
ces classes hétérogènes à de multiples égards. La démarche devient plus difficile parce que les 
besoins éducatifs des élèves, leurs intérêts, leur motivation et leur niveau de français sont différents. 
L'hétérogénéité des élèves et la nécessité d'en tenir compte pour favoriser leurs apprentissages a été 
bien résumée par Robert Burns:  

• Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt. 
• Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. 

Il ne suffit pas d´évoquer l´hétérogénéité d´un groupe classe, de constater et de déplorer 
cette hétérogénéité, il convient d´en tenir compte dans ses pratiques de classe, notamment en 
mettant en oeuvre des stratégies relevant de la différenciation pédagogique. La différenciation 
pédagogique est avant tout une manière de penser l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation, 
une philosophie qui guide l'ensemble des pratiques pédagogiques. C'est une façon d'exploiter les 
différences et d'en tirer avantage. 

La «différenciation pédagogique» ou la «pédagogie différenciée» est un outil pour gérer et 
réduire les écarts entre élèves, gérer l'hétérogénéité des classes. On propose des définitions:  
Différencier c’est…  

• „Une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de 
procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à des élèves d’âges, 
d’aptitudes, de compétences et de savoir-faire hétérogènes d’atteindre par des voies 
différentes des objectifs communs et, ultimement, la réussite éducative” (Caron, 2003). 

• „Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et 
diversifiés pour que les élèves puissent travailler selon leurs propres itinéraires 
d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective d’enseignement des savoirs et 
savoir faire exigés” (Przesmycki, 2004). 
Pour Philippe Meirieu, il existe 2 types de pédagogie différenciée: la différenciation 

successive et la différenciation simultanée. 
 La différenciation successive (ou pédagogie « variée » ou encore « diversification » 

pédagogique) consiste à proposer successivement (et sur le même objectif) des activités variées et 
faisant appel à des types de compétences et d’intelligence différents. Elle repose notamment sur les 
principes de la gestion mentale. 

La différenciation simultanée: on ne change rien à la gestion de classe, seule la variété des 
types de supports et donc des compétences sollicitées permet de différencier.  

On peut différencier : 
• Les attentes et exigences (en fonction du niveau) 
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• Les aides (en fonction des besoins) 
• Les commentaires (en fonction des attentes) 
• Le comportement (en fonction de la personnalité) 
• Les modalités de travail (individuel, binômes, etc. – en fonction des profils et des niveaux) 
• Les rôles (en fonction des compétences), etc. 

Une suggestion «réaliste» pour introduire plus de différenciation dans les cours: au 
quotidien – on fera de la différenciation successive; ponctuellement et sur des objectifs «forts» - on 
fera de la différenciation simultanée. 

Pourquoi pratiquer la différenciation?  
• favoriser la réussite de tous les élèves en ajustant sa pédagogie ; 
• permettre à tous les élèves d'apprendre et de se développer de manière optimale. 

Pour répondre à l'hétérogénéité de la classe afin d'amener chaque élève le plus loin possible 
sur le plan de ses apprentissages en tenant compte de son potentiel. La « pédagogie différenciée » 
sert à motiver les apprenants et les enseignants en classe de français langue étrangère; à rendre 
l´enseignement plus efficace, plus intéressant et plus amusant; à aider les élèves àtiliser leurs 
capacités dans des groupes hétérogènes et multiculturelsen tenant compte de leur diversité de 
niveau, d´intérêts, de rythmes d´apprentissage, de circonstances personnelles, de motivations. 

Une pédagogie différenciée peut beaucoup contribuer à l´autonomie de l´apprenant. Être 
autonome, c´est une attitude, un état d´ésprit favorables à l´apprentissage, ce qui est vrai aussi et 
surtout pour l´ apprentissage de langues et cultures étrangères. 

Faire de la pédagogie différenciée, c´est disposer d´une variété de mesures pédagogiques et 
de méthodes pour répondre aux besoins liés aux diffénces des apprenants. Il s´agit donc pour le 
professeur de diversifier sa pédagogie, après s´être interrogé sur l´éventail des démarches 
simultanément possibles. Le respect des diffénces se traduit dans  l´enseignement centrésur l´élève.  

Un enseignant qui fait de la différenciation pédagogique peut permettre à la majorité de ses 
élèves d'apprendre et de réussir. Le professeur peut amener la très grande majorité de ses élèves à 
réussir s'il ajuste ses formules pédagogiques et l'environnement d'apprentissage de façon à tenir 
compte de leurs préalables et caractéristiques au regard d'un objet d'apprentissage particulier. On 
fait donc de la différenciation pédagogique, car elle est essentielle pour permettre à tous les élèves 
d'apprendre et de se développer de façon optimale. 

Comment mettre en place la pédagogie différenciée ? 
Pour mettre en place une pédagogie différenciée, l'enseignant peut agir sur une de ces 

composantes : 
• les contenus (en proposant une situation identique pour tous mais en variant les ressources 

disponibles pour la réalisation de la tâche ou en proposant des tâches différentes pour 
l'acquisition d'une même compétence,...) ; 

• les processus (en variant les démarches des apprenants pour une même compétence mais 
aussi en variant les démarches didactiques des enseignants) ; 

• les productions (en donnant des options aux élèves quant à la forme, la longueur, la manière 
dont ils expriment ce qu'ils ont appris) ; 

les structures (en modifiant l'organisation de la classe, en associant un autre intervenant, en 
travaillant en groupes,...). 

J´enseigne au lycée et mes classes ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne la réussite 
scolaire. Ils ont des besoins et des niveaux de langue différents, plusieurs sont demotivés ou sans 
intérêt pour le français. Dans ma classe, l´hétérogénéité est la règle. Pour différencier le travail de 
mes élèves, je vais actionner tous les leviers de la classe: 

Le temps - je leur donne plus ou moins, selon le cas. 
La difficulté – je vais graduer le travail autour d´une même notion avec des exercices 

différents. 
La quantité – plus ou moins de travail à faire en un même temps 
L´autonomie (un travail aux étapes indiquées aou pas) et l´organisation (temps de travail 

collectif ou individuel). 
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Mes élèves seront plus motivés, se sentiront mieux et importants dans la classe en utilisant la 
différenciation successive et simultanée. Je vais regrouper les erreurs et puis je vais proposer une 
remédiation en fonction de leurs besoins, puisque je fais maintenat la distinction entre les groupes 
de neveaux et les groupes de besoins. Je ne propose pas une tâche que ne finissent jamais les 
derniers mais un travail que tout le monde réalise, la différenciation intervenant pour ceux qui ont 
réssi le plus vite au travers d´activités en autonomie.  
 
BIBLIOGRAPHIE: 
• Sabine Kahn, Pédagogie différenciée, Éditions de Boeck, 2010, pp. 47-68. 
• http://differenciation.org/ 
• https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/paroles-dexpert/definition-de-la-

differenciation-pedagogique/ 
• https://www.meirieu.com/ARTICLES/peda_diff_2012.pdf 
• https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf, pp.1-34. 

 
 

 
 

137. O METODĂ DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE ELEVI 

prof. Mititelu Isabela Lumința,  
Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui 

 
 În loc de introducere 
 "O școală prietenoasă" este numele unui alt proiect de mobilități  Erasmus+ în domeniul 
educației școlare, acțiunea K1, finanțat de Uniunea Europeană, care se implementează în Liceul 
"Ștefan Procopiu" Vaslui în perioada 1 septembrie 2017- 31 decembrie 2018. 
 Așa cum ne sugerează și titlul proiectului, scopul principal al acestuia este transformarea 
școlii într-o școală deschisă, prietenoasă prin aplicarea unor exemple de bună practică ce au fost 
folosite în alte școli și de a implementa în școala noastră tehnici și modalități de lucru cu elevii, 
strategii didactice educaționale care să vină în sprijinul acestora în formarea și dezvoltarea lor ca 
cetățeni onești, flexibili și cu simțul responsabilității. Un alt aspect important al proiectului este și 
transferul de experiență care  se realizează între toate persoanele implicate în proiect  atât la nivel 
local, național cât și internațional. 
 Personal sunt implicată în proiect și beneficiară a unui stagiu de pregătire în Barcelona, 
Spania. Cursul pe care l-am urmat în perioada 30 iulie - 4 august 2018 s-a numit „Conflict 
Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” și a fost organizat de Europass 
Centro Studi Europeo în cadrul Barcino School, Barcelona având ca teacher trainer Europass pe 
Marta Mandolini.  
 În cadrul cursului au fost prezentate și dezvoltate teme legate de gestionarea conflictelor, 
rolul și importanța inteligenței emoționale și de identificare a și prevenire a fenomenului de 
bullying. Aspectele teoretice au fost îmbinate cu cele practice iar, un lucru foarte util mi s-a părut a 
fi colaborarea în activitățile practice și schimbul de experiență realizat între cei 10 cursanți proveniți 
din țări diferite: Portugalia, Bulgaria și România. 
 Pentru a ne asigura că experiența acumulată pe parcursul proiectului este împărtășită și altor 
cadre didactice, elevi și părinți am organizat evenimente de diseminare și valorizare a acesteia. 
 Însă simpla învățare a teorie legate de conflicte nu asigură și rezolvarea acestora. Ca urmare, 
dezvoltarea unui sistem privind rezolvarea conflictelor, gestionarea problemelor emoționale sau 
comportamentale ale elevilor devine o problemă stringentă. 
 Rezolvarea unui conflict pune accent pe dezvoltarea abilităților cognitive de generalizare a 
metodelor de lucru cu elevii și de un echilibru în alegerea și folosirea căii de soluționare. 
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Aspecte teoretice 
 Parcursul teoretic legat de conflict și, în mod deosebit, de gestionarea lui vizează anumite 
aspecte cum ar fi: definirea conceptului, identificarea surselor de generare ale conflictului, 
evidențierea aspectelor pozitive ale unui conflict și modalitățile în care un conflict poate fi anihilat 
sau transformat într-o conjunctură pozitivă. 
 Conflictul reprezintă o stare de tensiune care apare atunci când două părți (persoane, 
grupuri) interacționează pentru a îndeplini o anumită sarcină, a lua o decizie sau de a rezolva o 
problemă apărută. 
  Conflictul este un fenomen psihosocial care implică activ trei componente:  

• cognitivă: gândirea, percepția asupra situației apărute 
• afectivă: emoțiile, sentimentele 
• comportamentală: comunicarea, acțiunea. 

Cele mai frecvente situații conflictuale apărute într-o instituție școlară sunt conflictele de tip 
elev-elev. Sursele conflictelor pot fi diverse pentru că pot proveni de la incompatibilități sociale 
dintre elevi, medii diferite de proveniență a acestora, nevoi și interese diferite, lipsa unei bune 
comunicări, stima de sine (sau prea scăzută sau prea mare), valorile pe care le are fiecare elev în 
parte, comportamente neadecvate cultivate și promovate de elevi. 

Având în vedere caracterul în formare al elevilor dar și cele trei aspecte pe care  le atinge o 
situație conflictuală, gestionarea conflictelor apărute devine o problemă delicată. Însă, cred că ceea 
ce ar fi cu adevărat incorect ar fi evitarea constantă a conflictelor sau, mai rău nerecunoașterea 
începerii unui conflict.   

Aspecte practice 
O metodă practică de gestionare a conflictelor apărute între elevi la nivelul unei instituții 

școlare prezentată la curs a fost constituirea unei echipe de peer mediator la nivelul școlii, echipă 
formată din elevi voluntari, atent selectați, care au un statut moral ireproșabil, o inteligență 
emoțională bună, care sunt iubiți și respectați atât de colegi cât și de profesori. Elevii din această 
comisie ar avea rolul să intervină și să rezolve un  conflict apărut între elevi până ca acesta să devină 
unul major, să escaladeze limitele normalității sau care să implice în rezolvare profesorii diriginți, 
profesorii clasei, directorii școlii sau părinții elevilor. 

Pentru rezolvarea situației conflictuale apărute între elevi, elevii peer mediator trebuie să știe 
cu claritate care sunt părțile implicate în conflict, care sunt sursele de generare a acestuia, să 
găsească căi de soluționare, să stabilească locul și data la care vor fi invitate părțile implicate în 
conflict, cum vor fi audiate părțile și, mai ales, unde li se vor comunica metodele de rezolvare a 
conflictului. La sfârșitul procesului de rezolvare în care se analizează problema și se găsesc soluțiile 
optime de rezolvare, acestea sunt consemnate într-un proces verbal în care părțile implicate în 
conflict vor semna ca dovadă că sunt înștiințați asupra modalității de rezolvare, că sunt de acord cu 
aceste soluții și că vor ține seama de ele pe viitor. Etapele de rezolvare a unui conflict  folosite de 
peer mediatori presupun parcurgerea următorilor pași:  

1. Definirea situații conflictuale 
Elevii din echipa de peer mediator se întrunește pentru a identifica problema/conflictul, să 

definească problema în termeni specifici, comportamentali, operaționali și să întocmească un plan 
de intervenție, un plan de soluționare a  problemei și trebuie să se asigure că părțile implicate în 
conflict sunt de acord ca echipa să se ocupe de problemă și că sunt de acord cu noul mod de definire 
a problemei dar, mai ales, că au încredere în soluțiile date de echipă  

2. Gestionarea soluțiilor alternative la starea conflictuală analizată. Elevii  peer 
mediator care vor fi  implicați în soluționarea problemei vor genera cât mai multe soluții prin 
brainstorming și vor avea în vedere extragerea aspectelor pozitive care reies din situația conflictuală 
apărută 

3. Evaluarea soluțiilor. În această etapă elevii vor aprecia avantajelor și dezavantajelor 
pentru fiecare soluție, le vor evalua sistematic, pe rând una câte una și vor evita stabilirea soluției  
înainte ca toate să fi fost evaluate. 
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4.  Selectarea celei mai bune soluții. În urma evaluării, se va selecta calea de rezolvare 
optimă și, evident, se va ține seama de  dificultatea de implementare a acesteia. 

5. Planificarea modului de implementare a soluțiilor. Se vor avea în vedere resursele  
necesare pentru implementarea soluție: timp, abilități, informații, se vor anticipa posibile obstacole, 
se va stabili calendarul de implementare a soluției și sarcinile  fiecărui peer mediator  

6. Evaluarea planului de rezolvarea a conflictului. La sfârșitul activității vor fi 
reanalizate și evaluate toate momentele acțiunii. 
 Datorită importanței activității lor, elevii peer mediator vor fi încurajați, susținuți și 
monitorizați pentru a-și continua acțiunea într-o stare de normalitate fără a fi transformați ei însăși. 
 

138. RELAŢIA CURRICULUM – EVALUARE 
 

Prof. Mitucă Paul,  Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Tr. Severin   
Mișcodan Liliana, Colegiul Național Economic ,,Tehodor  Costescu”  Drobeta Tr. Severin   

 
Mulţi dintre noi consideră că evaluarea şi testarea reprezintă, în fond, acelaşi lucru, deşi 

chiarexperienţa cotidiană ne demonstrează permanent contrariul. Dacă, de exemplu, suntem la mare 
şi intenţionăm să facem o baie, cu siguranţă că mai întâi vom testa apa şi abia apoi vom hotărî ce să 
facem mai departe. După ce am ieşit din mare, vom putea spune cât de plăcută a fost baia. Şi la fel 
vom proceda în cazul în care dorim să cumpărăm un parfum dintr-un magazin de produse 
cosmetice: îl testăm întâi şi abia apoi îl evaluăm, hotărând că merită (sau nu merită) să-l şi 
achiziţionăm. Însă doar după câteva utilizări vom putea să spunem cât de plăcut ni se pare a fi acel 
parfum. În ambele cazuri, testarea se dovedeşte a fi , aşadar, numai o componentă (importantă!) a 
procesului de evaluare. 

În paginile ce urmează, vom încerca, aşadar, să arătăm că evaluarea este parte intrinsecă a 
procesului de predare-învăţare. Ea este importantă pentru profesor, deoarece îi furnizează informaţii 
pe care le va utiliza atât în practica la clasa, cât şi în planifi carea activităţilor de învăţare. Vom 
încerca totodată să oferim şi sugestii privind proiectarea şi administrarea testelor, căci scopul 
acestui referateste să demonstreze profesorilor atât utilitatea evaluării cât şi modul cum poate fi 
aplicată în mod efi cient. Indiferent de activităţile la care se face testarea, probabil că evaluările 
exprimate conţineau şi sintagmede genul: „bine”, „mulţumitor”, „obositor”, „sufi cient”, „destul 
de”, „nesatisfăcător”.   

Cu siguranţă că şi evaluările asupra elevilor sunt exprimate cam în aceeaşi notă. Şi poate că 
toţi am fi mulţumiţi cu acestgen de evaluare mai puţin exactă, dar şi mai puţin „dureroasă”, 
deopotrivă pentru profesor, dar şi pentru elevi, însă atât sistemul cât şi propria noastră formare ne 
constrâng către o formulare mai riguroasă, către o cuantificare cât mai precisă aprecierilor. 
Evaluarea ca activitate naturală 

Haideţi să ne gândim puţin la comentariile pe care le facem despre vreme. „Cerul este 
înnorat,poate plouă.” sau „Cerul este senin, niciun nor pe cer. Ce zi minunată!”.În ambele situaţii, 
chiar dacă în mod reflex, facem o evaluare informală a condiţiilor meteorologice. 

Evaluarea este deci o activitate naturală, face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Ea poate 
fiinformală, dar şi extrem de formalizată.Se realizează explicit, dar poate fi şi implicită, făcută în 
subconştient. Când ascultăm o emisiune la radio, când vedem un film sau când urmărim o 
conversaţie între două persoane, facem judecăţi de valoare. Aceste judecăţi se pot referi atât la cei 
implicaţi („X pare onest şi generos, pe Y îl consider aspru şi indiferent”), cât şi la conţinut. 

Mai mult decât atât, ca participanţi la o discuţie, răspundem la ceea ce percepem ca atitudine 
a interlocutorilor. Cu alte cuvinte, emitem permanent judecăţi de valoare şi ne modifi căm 
comportamentul în consecinţă, chiar dacă evaluarea noastră nu este realizată întotdeauna pe baza 
unor principii riguroase şi nici în mod sistematic. 

De aici derivă şi subiectivitatea procesului ca atare.Însă când dorim să realizăm evaluări în 
diferite momente ale procesului de predare-învăţare, devine deosebit de important să avem criterii 
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clare şi evidente, să fim obiectivi. Evaluări pripite sau inconsecvente nu numai că vor fi fără folos 
din punct de vedere informativ, dar s-ar putea dovedi şi nedrepte, chiar nocive. 
Evaluarea unui proces/ evaluarea unui produs 

Când facem o evaluare la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar, simţim adesea că nu 
putemsă cuprindem întregul parcurs al procesului de învăţare. Şi totuşi, fără aceste informaţii va fi 
aproapeimposibil să stabilim dacă elevii au făcut progrese şi dacă da, cu cât mai bine fac acum 
lucruri pe care lefăceau şi înainte, de ce se descurcă acum mai bine în anumite domenii. 

Cu alte cuvinte, dacă urmează să facem afi rmaţii valide despre progresul realizat în timpul 
unuicurs, al unui set de lecţii, ar trebui să analizăm ce anume se petrece în timpul lecţiei. Şi asta ne 
aduce înatenţie ideea de „proces”, pe de-o parte, şi cea de „produs”, pe de altă parte. Rezultatele 
unui test pot fiinterpretate în termeni de „produs”. Testul ne arată doar ceea cepoate elevul să facă 
într-o unitate de timp. 

Dar pentru o evaluare corectă şi completă ar trebui să luăm în considerare şi cum şi-a însuşit 
elevul celedemonstrate prin test. În consecinţă, procesul de învăţare este la fel de important ca 
rezultatul/ produsul. Nu este sufi cient doar să constatăm că un elev a obţinut sau nu a obţinut 
rezultate satisfăcătoare la un test.Important este să afl ăm şi ce anume face ca procesul de învăţare 
să aibă succes sau nu, din punctul devedere al acelui elev. 

Din cele de mai sus, merită reţinute cel puţin următoarele aspecte: 
• nu se poate stabili o legătură unidirecţională între rezultatele obţinute de elevi la un test şi 

succesul unui curs, al unui set de lecţii; 
• proiectarea şi desfăşurarea unui curs, a unui set de lecţii vor avea impact asupra 

rezultatelor latest; 
• rezultatul unui test nu este doar oglinda activităţii elevului, ci şi a profesorului. 
O modalitate de a evalua dacă aceste inovaţii au funcţionat sau nu ar fi observarea 

lecţiei/interasistenţa.  
Aceasta ar trebui focalizată pe întrebări de tipul: 
1. Au înţeles toţi elevii instrucţiunile? 
2. Au participat (aproape) toţi elevii la activitatea/ activităţile organizate? 
3. A fost tema pentru acasă potrivită cu activitatea desfăşurată? 
4. Au arătat elevii interes pentru lecţie? (Şi dacă da sau nu, cum ştim asta?) 
Răspunsuri afi rmative la întrebările de mai sus ar confirma că elemetele de noutate 

introduse în procesul de predare-învăţare au fost apreciate şi au contribuit la facilitarea achiziţiilor. 
Dacă nu aţi făcut-o până acum, vă sugerăm câteva căi de evaluare a impactului inovaţiei: 

• notaţi pe marginea planului de lecţie momentul de participare intensă a elevilor; 
• comparaţi partea de succes dintr-un test cu observaţiile din planul de lecţie corespunzător; 
• împărtăşiţi metoda/ tehnica de lucru/ materialele cu un coleg şi schimbaţi impresii despre modul 
de funţionare. 
Evaluare vs. Predare? 

O prejudecată destul de răspândită este aceea că evaluarea şi predarea sunt activităţi separate 
nudoar din punct de vedere teoretic, dar şi practic şi aşa ar trebui să rămână. În plus, se consideră 
adeseacă teste bune pot fi create doar de experţi. De pe aceste poziţii, testarea apare ca o impunere 
exterioarăactivităţii la clasă. Şi, chiar dacă ajută la stabilirea standardelor şi micşorează timpul de 
predare-învăţare,ea pare să creeze tensiuni, atât pentru profesor cât şi pentru elev. (Care, nu în 
puţine cazuri, se dovedesc afi mai mari pentru profesor decât pentru elev!) 

Probabil că v-aţi pus adeseori întrebări de tipul celor de mai jos: 
• Ce să conţină testul? 
• Ar trebui neapărat să caut ceva deosebit? 
• Trebuie să-l redactez la computer? 
• Cine şi cum să-l multiplice? 
• Dacă se află conţinutul? 
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• Dacă rezultatele sunt slabe şi se va crede că nu am lucrat bine cu elevii? N-ar fi mai bine să intru 
în clasă şi să scriu o cerinţă generală pe tablă. Aşa, sigur nu se va afla subiectul dinainte (de vreme 
ce nici eu nu-l ştiam până să intru în clasă!). 
• N-ar fi mai bine să aleg ceva simplu? Aşa nu o să am probleme cu notele. Oricum, sunt profesor 
bun şi îmi cunosc elevii. 

În cultura sistemului educaţional românesc operează un număr de presupuneri care, în 
general, încurajează profesorii: 
• să evidenţieze greşelile în învăţare fără a cere concret elevilor să remedieze, să recupereze (cu 
sarcini specifi ce, cu termen) sau să verifi ce ei înşişi acest lucru. Folosim mai rar (sau deloc) 
metodele de diagnosticare ca să ne atingem scopurile. 
• să pună note sau califi cative de cuantifi care; în general, nu intră în cultura sistemului de 
învăţământ fi xarea unor ţinte clare pentru elevi în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestora. 
• să facă ei înşişi notarea în loc să ceară elevilor să se autoevalueze pe baza criteriilor puse la 
dispoziţie de profesor, lucrând în grup mic sau în perechi. 

Acest referata fost scris pornind de la convingerea că evaluarea şi predarea se influenţează 
reciproc, iar testul este o extensie normală şi naturală a lecţiei, care poate pune la dispoziţia 
profesorului, dar şi a elevului, informaţii utile despre progresul realizat. Cât de utilă şi de corectă va 
fi informaţia, depinde de grija cu care este pregătit testul.  

Odată însă acceptată ideea că testarea face parte integrantă dinprocesul de predare-învăţare, 
devine clar că persoana cea mai nimerită să-l construiască este profesorul. Iar dacă testarea va fi 
legată mai mult de predare decât de statistici şi măsurări, atunci profesorul este deja pe drumul cel 
bun. Ceea ce ar mai fi necesar este să conştientizeze faptul că principiile şi tehnicile de testare diferă 
de cele de predare şi, în consecinţă, trebuie aplicate diferit. 
 Referatul nu-şi propune să ofere soluţii universal valabile, ci doar exemple şi sugestii care să 
permită o aplicare personalizată, la clasă. Comentariile care îl însoţesc trebuie însă privite cuatenţie, 
pentru că oferă şi judecăţi de valoare şi sugestii în vederea construirii propriilor teste de evaluare 
curentă. 
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139.  METODE INTERACTIVE 
ROLUL PROFESORULUI ÎN SPORIREA ÎNVĂȚĂRII 

 
Prof. Lefter Irina-Antoneta – Liceul Teoretic”Emil Racoviță ” Vaslui 
Prof. Silitră Ana –Andreea – 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 efotu 
Strategia didactica este un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse 
educaționale care vizează atingerea unor obiective. 

Componente ale strategiei didactice: 
• sistemul formelor de organizare și desfașurare a activității educaționale, 
• sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor  și procedeelor didactice, 
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• sistemul mijloacelor de învătământ, respectiv a resurselor utilizate, 
• sistemul obiectivelor operaționale. 

Caracteristici ale strategiei didactice: 
• implică pe cel care învață în situații specifice de învățare; 
• raționalizează ți aduce conținutul instruirii la nivelul/după particularitățile psihoindividuale 
• creează premise pentru manifestarea optimă a interacțiunilor dintre celelalte componente ale 

procesului de instruire  
• presupune combinarea contextuală, originală, unică, uneori, a elementelor procesului instructiv-

educativ. 
Tipuri de strategii didactice: 

-strategii inductive, al căror demers didactic este de la particular la general; 
-strategii deductive( invers faţă de cele inductive) : general -> particular; 
-strategii analogice - 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;  
-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.  
        Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare. Strategia nu 
se confunda cu metoda sau cu metodologia didactică. Metoda vizează o activitate de predare-
învatare-evaluare. Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu și nu o secvență de instruire. 

Metode de învățământ= acele căi prin care elevii ajung, în procesul de învaățământ, sub 
coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților 
intelectuale și la valorificarea aptitudinilor specifice.  

Metoda - un plan de acțiune, o succesiune de operații realizate în vederea atingerii unui 
scop;un instrument de lucru în activitatea de cunoaștere și de formare a abilităților;este o tehnica de 
care profesorul și elevii se folosesc pentru efectuarea acțiunii de predare-învățare; ea asigură 
realizarea în practică a unei activități proiectate mintal, conform unei strategii didactice. 

Principalele metode de invatamant: 
1. Expunerea didactică 
2. Conversația didactică 

    2.1. Conversația euristică 
    2.2. Conversația examinatoare (catehetică)  
    2.3. Conversația ân actualitate  

3. Metoda demonstrației 
    3.1. Demonstrația cu obiecte  
    3.2. Demonstrația cu acțiuni 
    3.3. Demonstrația cu substitute  
    3.4. Demonstrația combinată 
    3.5. Demonstrația cu mijloace tehnice  

4. Metoda observării 
5. Lucrul cu manualul 
6. Metoda exercițiului 
7. Algoritmizarea 
8. Modelarea didactica  
9. Problematizarea 
10. Instruirea programată 
11. Studiul de caz 
12. Metodele de simulare 
13. Invațarea prin descoperire  
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Instruirea programată - este o metodă multifuncțională, cuprinzând o înlănțuire de 
algoritmi, dar și de probleme de rezolvat, prezentate preponderent în formă verbală, dar și cu 
includerea unor aspecte intuitive.  

Principiile instruirii programate: 
1.Principiul pașilor mici - materia se împarte în fragmente, până la nivelul de ințelegere al copiilor. 
(mărimea acestor pați poate să difere în funcție de nivelul la care s-ar afla cei care învață). 
2.Principiul răspunsului efectiv - potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu sunt îngăduite 
golurile de răspuns sau ,,săriturile. 
3. Principiul confirmării imediate - după fiecare răspuns formulat, elevul să-l confrunte cu lista sau 
"cheia" răspunsurilor exacte. 
4. Principiul ritmului individual - fiecărui elev i se poate pune la dispoziție programul de învățat, pe 
care îl parcurge în funcție de posibilitatile sale. 
- tipuri : -programarea ramificată 

   - programarea combinată 
-mijloacele utilizate în instruirea programată : fișele programate, manualele programate, mașinile de 
învățat (calculatoarele- pe lângă afișarea programelor pe ecran, realizează și conducerea învățarii) 

Avantaje: 
• posibilitatea sporită de înțelegere, prin divizare, a materiei 
• inlăturarea inconvențentelor de ritm al învățarii, dată fiind individualizarea 
• căpatarea treptată a independenței de către elev, de unde atenuarea măcar parțială a efectului 
lipsei de cadre didactice, sau lipsei asistenței didactice în familia elevului 
• economia de timp. 

Intetacțiunea  obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară  
Strategia este legată de obiectivele operaționale ți conținuturile  școlare și are implicații 

directe privind performanța școlară, deoarece rezultatele școlare sunt dependente de modul de 
aplicare și dirijate de către profesor a interacțiunilor dintre strategiile didactice și obiectivele 
didactice. 

O strategie didactică prescrie modul în care elevul este pus în contact cu conținutul de 
învatare, adica 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. 

Relaţie obiective-continuțuri-strategii în instruirea școlară  exprimă algoritmul ce trebuie 
urmat în elaborarea proiectării didactice: 

• se stabilesc la început obiectivele-cadru (generale), apoi cele de referinţă şi operaţionale, 
precizându-se activităţile de învăţare; 

• urmează analiza resurselor umane (clasa de elevi), ţinând seama de nivelul de inteligenţă al 
elevilor, de motivaţia învăţării şi de aptitudinile lor. Se vor avea în vedere golurile din cunoştinţe, 
nivelul de cunoştinţe al elevilor, deprinderile şi modul de învăţare; 

• conţinuturile procesului de predare - învăţare se stabilesc în funcţie de obiective, de 
resursele umane şi materiale existente; 

• strategiile didactice şi metodele de predare - învăţare - evaluare se stabilesc în raport 
de obiectivele educaţionale şi de conţinuturi; 

• în funcţie de obiective, conţinuturi şi strategii se precizează formele de organizare a 
activităţilor didactice, adică tipurile de lecţii şi alte activităţi educaţionale; 

• toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic. 
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 
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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. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
1. Crenguţa Lăcramioara Opera – Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagocică, 

2009 
2. Merima Carmen Petrovici – Niveluri ale întelegerii, Editura Didactică şi Pedagocică, 2010 
 

140. JOCUL – UN INSTRUMENT PENTRU O EDUCATIE 
SĂNĂTOASĂ 

Profesor Păunescu Camelia 
Profesor Iugulescu Ciprian, 

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” 
Târgoviște 

Motto : “Sportul dă  zile vieții si viață zilelor" 
Daca doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolți forța pe care Inteligența i-

o va cultiva, să-l faci sănătos și robust pentru a-l face înțelept şi cu judecata... lasă-l să lucreze, 
obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va 
deveni puternic și intelectual: spunea JJ. Rousseau. 

Educația fizică este una dintre cele mai vechi forme de exercitare a acțiuni formative. In 
mod firesc, ea trebuie să facă parte din diapazonul multiform al structurii personalității. Această 
componentă a educației cuprinde un cumul de activități ce contribuie la dezvoltarea ființei umane 
prin cultivarea și potențarea dimensiunii psihofizice a ființei, prin păstrarea unei armonii între fizic 
şi psihic, între psihomotricitate şi intelectivitate, voință, emotivitate. 

Sportul, alături de educație, contribuie la afirmarea toleranței, acceptarea diversității, 
constituie un factor de modelare a caracterului. Astfel, activitățile sportive, jocurile dinamice, au 
capacitatea de a dezvolta respectul față de sine şi față de ceilalți, adică, ceea ce avem nevoie pentru 
a trăi într-o societate normală. Acestea te învață să îți respecți: 
- corpul – prin evitarea unor gesturi necugetate care să îți pună în pericol sănătatea 
- colegii de echipă – punând bazele colaborării, cooperării, lucrului în echipă. 
- adversarii – prin promovarea fair-play-ului 
- regulile –pentru înțelegerea funcționării societății după legi/reguli care trebuie respectate. 

Jocul este o dimensiune fundamentală a omului indiferent de vârstă, căci cultivă imaginația, 
spiritul de competiție, de prietenie și întrajutorare, dar fără îndoială și inteligența. El îl transportă pe 
participantul la joc, prin forța gândirii pe alte teritorii şi timpuri necunoscute de noi, indiferent de 
felul acestuia. 

In concepția fiagetiana, jocul dinamic reprezintă punctul de start al procesului de socializare 
progresivă a copilului, debutând pe parcursul stadiului gândirii preoperatorii, jocul de mişcare cu 
reguli facilitează depăşirea egocentrismului inițial al copilului de grup prin respectarea unor norme 
de conduită. 

Ca atare, lecția de educație fizică ar crește foarte mult în atractivitate, creativitate prin 
introducerea jocurilor de mişcare, acelor cu conținut tematic, premergătoare învățării şi consolidării 
unor elemente şi procedee tehnice specifice jocurilor sportive, mai ales în ciclul liceal. 

Scopul acestora este acela de a sprijini, favoriza creşterea şi dezvoltarea corectă şi 
armonioasă a organismului, pregătirea fizică multilaterală, sporirea rezistenței organismului, 
contribuind şi asupra activității intelectuale, afective şi moral-volative. De asemenea, favorizeză  
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educarea unor importante relații de grup, colaborarea, ajutorul reciproc, încadrarea in colectiv, 
respectarea conducătorului şi a regulilor impuse de activitatea colectivă, asumarea unor 
responsabilități, subordonarea intereselor personale intereselor colectivului, disciplina, dorința de a 
învinge. 

Contribuind la formarea şi consolidarea deprinderilor şi calităților motrice, aceste jocuri 
asigură educarea unor atitudini comportamentale, sentimente, însușiri, deprinderi şi obișnuințe de 
comportare morală: cinste, perseverență, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, inițiativă, 
independență. 

“Jocul este...un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie” 
 (Jean Chateau - ,,Copilul și jocul”) 

“Jocul poate fi privit ca o activitate, ca o metodă spontană de descoperire de sine, a celorlalți 
şi a lumii". Jocul atrage după sine experimentarea, străduirea şi sărbătorirea. Jocul împreună cu 
ceilalți implică participare, ajutor reciproc, organizare, învățarea felului în care să câștigi și să 
pierzi. 

Din această perspectivă, joaca este o metodă de introducere în viața societății, deoarece și în 
viața de zi cu zi, există reguli cărora fiecare trebuie să se supună. Prin joc/joacă, copiii învață că nu 
putem învinge întotdeauna că uneori trebuie să ne punem în locul altora, să ne controlăm 
impulsurile fizice, să ne stăpânim pe noi înșine şi să stăpânim impulsul de a interpreta regulile în 
folosul nostru. 

Dar, toate aceste activități se desfăşoară sub îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic. 
Scopul profesorului post-modernist este să învețe elevii cum să gândească nu ce să gândească. 
Astfel, educația trebuie să fie cea care să-l determine pe individ să fie într-o continuă stare 
problematizantă, o stare în care permanent să-și pună întrebări și să caute răspunsuri, considerând 
faptul că, imaginația este mai importantă decât cunoașterea"(Eistein). 

Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără 
viață, dar educatorul crează un chip viu, uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi 
Dumnezeu (Sfântul Ioan Gură de Aur). 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Marinescu Silvia, Dinescu Rodica – “Invitație la educație" editura Carminis, Pitești, 2003 
2. Andrei Petre –“Stiluri și metodede comunicare" Editura Aramis, București, 2004 
3. Bontaș Ioan “Creativitatea – trăsătură de baza a personalității profesorului" Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1978 
 

141. PREMISE ALE DECONSTRUCȚIEI TEXTULUI EKPHRASTIC  
ÎN DIDACTICA MODERNĂ 

 
Silvia-Ofelia CHELARIU 

Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, Focșani, Vrancea 
 

 Practica didactică a demonstrat că, în țesătura jocurilor de rol pe care le presupune întâlnirea 
cu textul literar, profesorul este o instanță model care interacționează cu universul descris prin 
cuvinte și îi atribuie sensuri în funcție de adâncimile propriei lumi, căutând să deschidă în elevi 
predispoziția de a articula semnificațiile la lumea lor concretă. Văzută în această dimensiune a 
receptării, literatura demonstrează un rol activ în stimularea gândirii critice, a creativității și a 
simțului estetic. Mai mult, ea oferă un model auto-reflexiv, fără să piardă din vedere importanța 
modelului cultural. 
 Teoriile anglo-saxone din ultimele decenii au reliefat numeroase tipuri de predare a 
literaturii, care se adaptează la lumea elevului, respectiv la lumea diversă și complexă  în care acesta 
încearcă să integreze semnificațiile textelor studiate: teorii tradiționale și moderne, teorii centrate pe 
profesor sau pe elev, teorii eclectice. Ele pot interfera, în funcție de flexibilitatea profesorului sau de 
predispoziția elevilor pentru a interacționa cu un anumit tip de text. 
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 Una dintre temele pe care școala modernă le dezbate în vederea găsirii unui consens este 
aceea a operelor propuse pentru studiu, cu scopul dezvoltării competențelor de receptare a textului 
literar. Din dorința de a inova și de a se așeza mai bine în orizontul de așteptare al elevului de azi, 
profesorul explorează dincolo de universul consacrat al istoriei literaturii, întrebându-se în ce 
măsură mai este necesară abordarea canonului literar. Oricât de relativă ar fi ideea de canon, 
practica didactică a demonstrat că scriitorii și, implicit, textele consacrate curricular facilitează 
elevului stabilirea unor ierarhii literare necesare înțelegerii fenomenelor culturale. Pendulând între 
un canon estetic și un canon literar curricular, școala găsește oportunitatea eficientizării receptării 
nu atât în diversificarea textuală, cât în aceea a abordării didactice. Proza și-a găsit mai ușor teren în 
studiul intertextual. Dramaturgia a intrat în conjuncție cu abordarea textului ca spectacol. Poezia (și 
ne referim aici în primul rând la marea poezie românească, aceea consacrată prin modele culturale), 
chiar literatură a tinereții fiind, este încă mult prea tributară studiului în valențele ei tehnice. 
 Elevii, mai ales aceia din învățământul liceal, vor adeseori un Eminescu, un Bacovia, un 
Blaga, un Arghezi care să rezoneze cu spiritul lor modern. De fapt, ei preferă o abordare mai puțin 
clasică. Provocarea de azi a învățământului românesc o reprezintă, astfel, transdisciplinaritatea. 
Termenul a apărut acum câteva decenii în lucrările unor cercetători diferiți, precum Jean Piaget, 
Edgar Morin, Eric Jantsch și a fost inventat pentru a exprima nevoia depășirii frontierelor dintre 
discipline. În studiul pe care i-l consacră, Basarab Nicolescu subliniază: ”Transdisciplinaritatea se 
referă – așa cum indică prefixul <<trans>> – la ceeacese aflăînacelașitimpșiîntrediscipline, și 
înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înțelegerea lumii 
prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoașterii.”[1] 
 Unuldintrepioniide bază ai metodelor de abordare transdisciplinară a poeziei este reprezentat 
de ekphrasis. Înțeleasă în primul rând ca ”reprezentare verbală a unei reprezentări vizuale”[2] (trad. 
n.), tehnica ekphrasis oferă posibilitatea  de a îmbogăți continuu perspectiva de abordare a textului 
liric, subliniind sensuri noi. Obiectivul studierii textelor lirice prin ekphrasis poate valoriza, astfel, 
cercetarea și colectarea datelor în cadrul unor activități centrate pe atenția la răspunsurile senzoriale 
și la interpretarea intelectuală, stimulând gândirea critică multidimensională a elevilor. 
 Definit de Peter Verdonk drept ”un sub-gen al poeziei care se referă la opere de artă 
existente sau imaginare” [3] (trad. n.), ekphrasis-ul pune în valoare fondul afectiv al receptorului, 
acest efect fiind creat de interacțiunea dintre pictură, de exemplu, și ochiul contemplativ. Miezul 
ekphrasis-ului este chiar natura sa transdisciplinară, modul în care convertește emoțiile și ideile 
prezentate în artele vizuale într-o manieră proprie, în cuvântul scris și, făcând acest lucru, nu numai 
procesul de convertire, ci și mediul originar este înțeles mai bine. 
 Din model de interpretare, profesorul devine model de investigare a obiectului artistic. 
Lecțiile în care se supun atenției elevilor texte care au la bază ekphrasis pot începe printr-o anchetă 
care are scopul de a crea o legătură între receptor și opera artistică: Ce-ți trece prin minte când 
privești o operă de artă? Există un răspuns al acesteia în corpul vostru? Ce simțiți când vă amintiți 
ceva trăit în trecut? Puteți mirosi uleiul de pe o pânză sau simțiți mirosul frunzelor pe care le 
reprezintă? Puteți simți o briză între frunze atunci când priviți o pictură a unui picnic de lângă un 
lac sălbatic? Printr-o astfel de investigație se schițează un prim scop al lecției: definirea artei ca 
fiind un răspuns la realitatea înconjurătoare. Dacă se continuă acest scenariu de gândire, atunci se 
poate contura ideea că arta ca răspuns la artă creează un act de dialog artistic. Astfel, poezia 
ekphrastică este un răspuns scris, deci o deschidere spre un dialog cu privire la interpretarea unei 
realități de către altcineva, poetul textului studiat adăugând propria interpretare și trăire. Acest tip de 
”colaborare” aprofundează cercetarea unui produs artistic prin altul, în sensul în care William Blake 
aprecia că poezia și arta sunt ”modalități de a conversa cu paradisul”. 
 Pentru un număr semnificativ de poeți români, relația dintre literatură și artele vizuale s-a 
dovedit productivă, încât apelul la ekphrasis, cu o evidentă funcție descriptivă, a creat un dispozitiv 
prin care arta cuvântului a încercat să reconstituie imaginativ esența și forma unui alt mediu al artei. 
Dincolo de aceasta, poeții care folosesc strategii ekphrastice scriu astfel încât cuvintele, pictura și 
muzica devin convergente și se întâlnesc cu iconografia, cultura vizuală și intertextualitatea. Poeții 
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ekphrastici integrează în propriul efort creator procese precum iconizarea și vizualizarea într-o rețea 
semantică, prin care cititorul își creează propriile imagini hermeneutice. 
 Nenumăratele exemple de ekphrasis pe care le oferă lirica românească pot fi abordate în 
mediul școlar prin canonul literar curricular: arta antică și pictura Renașterii în Venere și Madonă 
de M. Eminescu (plecând de la premisa reprezentării Madonelor lui Rafael în poemul eminescian); 
reprezentarea artistică și simbolică a lui Hercule și Nessus (exemple din pictura secolului al XIX-
lea) în Odă (în metru antic) de M. Eminescu (câtă vreme este cunoscut faptul că poetul a 
frecventat, în perioada studiilor, muzeele din Viena și Berlin și că a manifestat constant o pasiune 
pentru artă); pictorii impresioniști (Renoir și Degas) în textele lui George Bacovia; simbolul 
brâncușian în lirica lui Lucian Blaga și Ion Barbu; garoafele luchiene în poezia Interior de Ion 
Pillat. Oscilând între ekphrasisul propriu-zis (poezii în care trimiterea la o operă de artă se face 
explicit) și ekphrasisul imaginar (când descrierea mizează pe ambiguitatea limbajului, dând 
impresia că referentul a fost unul real), asemenea texte facilitează deschiderea elevilor față de 
pictopoezia inventată de Victor Brauner și Ilarie Voronca; dar și față de poezia contemporană, care 
mizează adeseori pe intenția de a penetra imaginația vizuală a cititorului. Și sunt doar câteva 
exemple. Descrierea detaliată poate să urmărească recompunerea unui portret, a unui peisaj sau 
element decorativ, dar, de fiecare dată, obiectul artistic este îmbogățit și semnificațiile sunt 
multiplicate. Operele artistice puse în relație pot avea în comun empatia în formă sau empatia în 
culoare și prin aceasta se reliefează stări și atitudini care îl așază pe receptor într-o situație de 
(auto)contemplare. Cuvântul poetic și culoarea, de exemplu, nu mai au ca scop reprezentarea 
mimetică a lumii exterioare, ci, sub impulsul conceptului ”ut pictura poesis” al lui Horatius, se 
concentrează asupra eului și a percepțiilor subiective. Astfel, cuvântul ”evocă, povestește 
întâmplări, aprinde lumini și iradiază culori; cuprinde forme și urmărește fluidități. Cuvântul este, în 
același timp, muzică și semnificație: el animă simetriile arhitectonice, reliefurile și culoarea, dându-
le noi dimensiuni și unind, prin poezie, în mănunchi, toate formele frumosului”. (Ion 
Biberi)[4]Elevii își pot crea prin aceasta un ”muzeu imaginar” (în care conținuturile mai multor 
discipline sunt convocate la un adevărat festin spiritual) prin intermediul căruia a cunoaște devine 
sinonim cu a înțelege. 
 Prin asemenea abordări, elevii își definesc o tehnică modernă a textului literar – ekphrasis; 
citesc și analizează poeme inspirate de artă; discută despre metodele utilizate de poeți pentru a scrie 
despre artă; vor folosi imagini pentru a compune proprii texte. Pornind de la textul liric și având în 
vedere evoluția recentă a ekphrasis (integrarea sa în domeniul mass-media, cinematografie etc.), 
acest gen de abordare transdisciplinară poate crea punți pentru receptarea și producerea unei game 
variate de texte, fie ele artistice sau științifice. 
 Câștigul disciplinei limba și literatura română prin transdisciplinaritate (de exemplu, aderând 
la studiul textelor literare sub zodia tehnicii ekphrastice) este acela că poate deschide perspective 
pentru celelalte discipline de studiu și, nu în ultimul rând, poate crea terenul propice dezvoltării 
altor discipline, posibil de implementat cel puțin prin curriculumul la decizia școlii. Procesele 
sugerate de lecții care au la bază tehnica ekphrasis reprezintă un mod de învățate care presupune, pe 
de o parte, înțelegerea și explicarea conținuturilor într-o nouă gamă a reacțiilor subiective în fața 
obiectului artistic și, pe de altă parte, un mecanism de formare a gândirii critice. Informațiile cu care 
lucrează elevul în asemenea contexte de învățare stimulează interpretări alternative și deschise și, în 
egală măsură, constituie un mijloc pentru formarea competențelor, valorilor și atitudinilor prevăzute 
de programa școlară. 
 
NOTE: 
[1] Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, traducere de Horia Mihail Vasilescu, 
Editura Polirom, Iași, 1999, p. 53 
[2] A. W. Heffernan, Museums of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, The 
University of Chicago, 1993, p. 29 
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[3] Peter Verdonk, Painting, Poetry, Parallelism: Ekphrasis, Stylistics and Cognitive Poetics, în 
Language and Literature, Vol. 14, 2005, p. 231, <http://lal.sagepub. com. 
/cgi/content/abstract/14/3/231> 
[4] Ion Biberi, Poezia – Mod de existență, EPL, București, 1968, p. 266-267   
 

142.  RECEPTAREA LITERATURII ȊN LICEU 
 

Prof. Chirica Anca 
                                                                                Liceul Tehnologic “ Ion Mincu”, Vaslui 

 
              În cadrul învăţământului preuniversitar, literatura este considerată artă și nu trebuie să se 
urmărească predarea ei, ci „receptarea” ei. Predarea presupune transmiterea unor informaţii despre o 
anume realitate, proces în care profesorul deţine un rol activ, iar elevul, unul pasiv, crezându-1 pe 
cuvânt pe cel dintâi. Studierea literaturii dezvoltă capacitatea intelectuală și gândirea critică a 
elevului, ajută la formarea unei viziuni de ansamblu asupra existenței. Principalele scopuri ale 
studiului literaturii la liceu sunt: emoționarea elevilor faţă de esteticul literar, educarea lor ca cititori 
de literatură. Toate acestea se pot realiza dacă elevul va fi sensibilizat prin expresivitatea limbajului 
literar şi nu numai prin interpretarea profesorului realizată pe baza unei opere literare.  
             Elevii trebuie să perceapă emoțional și meditativ universul operei. Profesorul îi antrenează 
în dezbateri, stimulează discuţiile contradictorii între elevi, lăsându-i să-și manifeste spiritul 
competitiv, un factor fundamental în receptarea unei operei literare care contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a personalității elevului. Pentru realizarea acestor obiective complexe, profesorul le 
explică modul în care este organizată opera şi principiile de funcţionare ale întregului. ⹂Profesorul 
poate deci să-i înarmeze pe elevi cu o anumită metodologie, care, bazându-se pe înţelegerea operei 
ca organism complex structurat, să permită în practică apropierea adecvată a textului, bazat pe 
respectul pentru normele specifice ce-l guvernează.” Prin limbajul ei figurat, literatura oferă 
multiple interpretări, în funcţie de receptivitatea literară și artistică a cititorilor. 
              Această disciplină este importantă pentru că se urmărește nu doar sensibilizarea elevilor, ci 
și dezvoltarea gustului estetic. Prin intermediul exemplelor de artă literară etalate spre receptare, 
literatura acţionează drept asupra sufletului uman şi, implicit, conştiinţei lor, transmițând cunoştinţe, 
idei, sentimente şi schimbând atitudini, comportamente umane. Literatura română apare în toate 
ciclurile de învățământ și la toate clasele, indiferent de profilul şcolilor: în gimnaziu, ea este 
ilustrată prin opere care sunt încadrate în diferite genuri şi specii și este strâns legată de limba 
română. În liceu, literatura este  receptată la un alt nivel, depășind limitele unor clasificări 
extraestetice (istoriste, sociologizante, moralizante etc.), operante sub diverse forme, în vechile 
manuale. Obiectivele generale ale receptării literaturii în şcoală sunt orientarea activă și durabilă a 
elevilor pentru lectura textelor literare şi dezvoltarea gustului lor estetic. În cadrul orelor de 
literatură, sunt urmărite şi alte obiective care sunt derivate de la cele generale, precum: dezvoltarea 
gândirii critice, a creativității, a exprimării, cât şi cultivarea unor sentimente precum solidaritatea 
umană, dragostea faţă de  adevăr, bine şi frumos, faţă de familie, sat, oraş, ţara natală. În ceea ce 
privește receptarea literaturii în scoală, se impun câteva cerințe aparte: lecturarea textelor literar-
artistice şi comentarea lor în şcoală au rolul de a forma elevii ca cititori avizaţi de literatură; după 
lecturare, elevul sensiblizat trebuie să-și formeze propriile opinii, fără să țină cont de alte afirmații 
critice despre operele în cauză; rolul profesorului este esențial în receptarea operei literare: să-i ajute 
pe elevi să perceapă structura și limbajul literar; preocuparea principală a profesorului de literatură 
este formarea gustului pentru frumosul artistic (făcându-se legătura – de câte ori este cazul – operei 
literare cu operele din alte domenii ale artei – muzică, pictură, sculptură, arhitectură, cinema), 
pentru frumosul din natură, din relaţiile interumane, având în atenţie cristalizarea criteriilor de 
apreciere a valorilor literar-artistice. Toate aceste cerințe presupun ca profesorul de literatură să fie 
el însuşi un cititor avizat de literatură, care să aibă propriile păreri ale fenomenelor literare şi să facă 
abordabilă înțelegerea elevilor în ceea ce privește universul textelor literare.  
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             Emanuela Ilie consideră că ⹂profesorul care îi inițiază pe elevi în tainele textului literar 
trebuie să dețină, se pare, anumite calități, pe care, cu puțin efort rațional, le poate enumera oricine: 
o cultură generală și de specialitate întinsă și solidă, sensibilitate, imaginație/creativitate, deschidere 
către multiplicitatea interpretativă (deci înțelegere față de nivelul diferit de receptivitate literar-
artistică a elevilor, implicit față de originalitatea propriilor percepții și analize) etc., pe lângă o 
foarte bună cunoaștere a fenomenului literar în sine, a istoriei și criticii literare, respectiv a 
didacticii generale și specifice (o formulare sintetică ar fi următoarea: dragostea de literatură și 
carieră didactică). La care se adaugă, firește, calități indispensabile oricărei comunicări didactice 
reușite, indiferent, așadar, de specialitatea profesorului: talent și tact didactic, disponibilitate pentru 
comunicarea interpersonală, inventivitate și spontaneitate, intuiție și reflexivitate. Un bun 
profesionist al catedrei trebuie apoi să cunoască și să jongleze în permanență cu rolurile stipulate de 
noua paradigmă educațională: mediator, moderator, facilitator al desfășurării activităților 
didactice.(...) Un profesor de literatură nu poate ignora rezultatul cercetărilor de dată recentă în 
domeniul didacticii, altfel riscă încorsetarea propriului demers didactic în paradigme care, deși 
verificate, emană un aer vetust. Cunoașterea acestora și mai ales aplicarea nu intuitivă, ci rațională, 
bine chibzuită a sugestiilor pedagogice de dată recentă poate transforma o secvență didactică 
obișnuită, searbădă, rigidă într-o activitate plăcută pentru elevi și, în consecință, cu mult mai eficace 
ca rezultate așteptate de profesorul însuși. Este foarte clar că o oră canonică de literatură – cu o 
desfășurare inevitabilă: ascultare (a temei), predare (a noului conținut al învățării), eventual 
evaluarea înțelegerii acestuia- nu satisface nici gustul, nici exigențele din ce în ce mai mari ale 
elevului, odată ce acesta este din ce în ce mai conștient de faptul că nu i se mai poate impune rolul 
pasiv în procesul învățării, că nu este un banal destinatar-depozitar de cunoștințe, deci simplu 
obiect, ci un beneficiar al actului didactic, un partener în comunicarea cu profesorul.ˮ  
             După lecturarea integrală a operei, elevul, îndrumat, pas cu pas, de profesor, care va ține 
cont de competențele generale și specifice din programa școlară, trebuie să conceapă un eseu sau 
comentariu. Acest comentariu este o variantă de analiză a operei respective. Unele manuale vin în 
ajutorul elevului cu anumite repere de interpretare la  opera literară, iar altele concep o succesiune 
de întrebări, cu puține răspunsuri date, însă vizează cam aceleași aspecte ale operelor literare. 
Ambele variante au rolul de a-l ajuta pe elev să pătrundă în universul ficțional al operei. De 
exemplu, în manualele pentru clasele a IX-a și a X-a (Editura Humanitas), elevii sunt invitați la 
⹂discutarea textuluiˮ, să observe ⹂structuraˮ acestuia, ⹂arta compozițieiˮ, pe   ◌֦eroiiˮ din nuvele și 
romane, apoi să privească ⹂dincolo de textˮ. În alt manual pentru clasa a IX -a (al Editurii 
Univers), comentariul este pus pe seama lectorului ⹂inocentˮ, ⹂eficientˮ, ⹂competentˮ, care nu se 
diferențiază bine întotdeauna prin atribuțiile lui. Iar în manualul pentru clasa a IX-a (Editura ALL 
Educational), autorii dau, la sfârșitul textelor incluse, fie ⹂sugestii pentru orientarea lecturiiˮ, fie 
⹂oferte de interpretareˮ, care sunt, de fapt, niște comentarii concentrate. Pe lângă acestea, uneori, 
sunt inserate judecățile unor mari critici și istorici literari pentru a orienta mai bine dezbaterile 
elevilor pe marginea textelor citite. Comentariul  este considerat o ⹂strategie didactică prin care 
elevii învață cum pot analiza și aprecia textul literar în funcție de specificul acestuia și de anumite 
criterii estetice. (...) A comenta un text cu clasa de elevi însemnează a interpreta, prin conversație 
euristică, fondul de idei și sentimente, precum și forma în care acestea s-au concretizat. Totodată, a 
comenta înseamnă a înlesni elevilor să pătrundă în universul ficțional pe calea cea mai scurtă și cea 
mai profitabilă pentru inteligența și registrul lor afectiv. Așadar, comentariul este condus rațional de 
către profesor, iar opera este supusă explorării și aprecierii elevilorˮ.  

 Etapele receptării operelor în liceu sunt: lectura expresivă (care se realizează având în 
vedere dimensiunile operei indicate în programa școlară), conversația de îndrumare (care 
presupune recapitularea noțiunilor de teorie literară sau lămurirea unor noțiuni în vederea 
sensibilizării elevilor), receptarea treptată a textului (care se realizează în mod diferit de la o 
operă la alta).    

 Receptarea operei epice parcurge în cursul liceal aproximativ aceleaşi etape ca în gimnaziu, 
cu excepţia unor particularităţi care ţin de specificul textului narativ. Textul epic solicită în 
funcţie de particularităţile specifice şi alte consideraţii care pun în evidenţă  semnificaţiile mai 
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adânci ale operei. Orice metodologie de interpretare a operei epice trebuie aplicată conform 
specificităţii textului literar, însă adaptată necesităţilor şi nivelului eseului care urmează a fi 
conceput, ţinând cont de principiul analizei simultane   a   relaţiei   dintre   conţinut   şi   expresie   
(reproducerea subiectului, caracterizarea personajelor) şi de principiul participării active a 
elevului în procesul receptării textului literar. 

Alina Pamfil afirma că analiza textului liric vizează limbajul poetic în care accentul cade pe 
cum se spune, discurs în care importantă este modalitatea spunerii. Receptarea operelor lirice se 
poate realiza conform unei scheme sau a unei strategii didactice adaptate în funcție de specificul 
fiecărei structuri lirice în parte. Însă, importantă este lecturarea fiecărei poezii în funcție de cheia 
poetului respectiv pentru a decoda sensul fundamental al poeziei. 

Considerat ca fiind cel mai complex gen literar, genul dramatic cuprinde în structura lui 
elemente epice, lirice şi retorice. Este definit ca aflat direct în raport cu instituţia teatrală, având o 
structură evenimenţială concentrată ca durată pentru a se încadra în acte, scene, tablouri şi cu o 
destinaţie scenică, conjugate într-un sistem care reuneşte  cuvântul  cu  mişcarea  scenică,  tonul  cu  
mimica  şi  gesturile,  decorul, costumele, muzica şi efectul de lumini într-un spectacol grandios. 
Elementul comun cu operele epice îl reprezintă dialogul, ca mod de expunere, deşi apare şi cu altă 
variantă, respectiv monologul scenic. 
        

BIBLIOGRAFIE: 
1. Goia, Vistian, ⹂ Didactica limbii și literaturii româneˮ, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002,  

p.179.  
2. Ilie, Emanuela, ⹂Didactica literaturii româneˮ, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 15-16 
3.  Pamfil, Alina, ⹂Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschiseˮ, Editura 

Paralela 45, Pitești, 2003, p. 46. 
 

143.  TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) 
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 
Prof. Zahariuc Andreea,  

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 
 

Many researchers have discussed  about the types of  ESP and most of them have  grouped 
ESP into three main categories : English for  Academic Purposes(  EAP), English for Professional 
and Occupational Purpose  ( EOP)  and English for Business Purposes ( EGP) 

English for Academic Purposes 
English for academic purposes (EAP) entails training students, usually in a higher 

education setting, to use language appropriately for study. It is one of the most common forms 
of English for specific purposes (ESP). 

In common with most language teaching, EAP instruction teaches vocabulary, grammar and 
the four skills (reading, writing, speaking - including pronunciation - and listening), but usually tries 
to tie these to the specific study needs of students; for example, a writing lesson would focus on 
writing essays rather than, say, business letters. Similarly, the vocabulary chosen for study tends to 
be based on academic texts. In addition, EAP practitioners often find that, either directly or 
indirectly, they are teaching study skills and often having to tackle differences in educational 
culture, such as differing attitudes to plagiarism.  

EAP is often considered to be a branch of English Language Teaching (ELT), although not 
all EAP teachers have come though the ELT route. It is a type of ESP (English for Specific 
Purposes) - along with English for Professional Purposes (EPP) and English for Occupational 
Purposes (EOP) -  in that the teaching content is explicitly matched to the language, practices and 
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study needs of the learners. For example Engineeringstudents  from various branches (civil, 
electrical, mechanical) are going to learn about : 
- Dimensions, plus other units of measurement like pressures and temperatures and other numbers 
- Directions, e.g. “vertical” and “anticlockwise” 
- Equipment and tools 
- Language to describe health and safety requirements, e.g. modal verbs 
- Manuals 
- Materials 
- Opposites, e.g. “loose”/ “tight” and “plug in”/ “unplug” 
- Other parts of speech, e.g. “loose”/ “loosen” and “wide”/ “width” 
- Parts of things, e.g. leg of a chair/ Components and how they are put together 
- Positions, e.g. “in the top left corner” 
- Presentations, e.g. of a design or to explain an engineering failure 
- Processes, e.g. “First of all” and “After that” 
- Reports 
- Shapes 
- Talking about projects, e.g. planning and progress checks 
- Things that engineers do, e.g. “check” and “measure” 
- Things that machines and devices do and have done to them, e.g. “pivot” and “break down” 
- Troubleshooting conversations, e.g. helpdesk phone calls and using “enough” and “too” 
- Words which are always plural, e.g. “scissors”, “overalls”, “premises”, “tweezers”, “pincers” and 
“pliers” 
- Words which have different general and technical meanings 
There will also be some differences between the grammar syllabus of English for engineering and 
some other ESP courses, for example putting passive tenses earlier in this kind of course, covering 
the zero conditional long before the first and second conditional, and covering imperatives (pretty 
much useless for most General English courses). Making uncountable things countable with words 
like “a piece of…” and “a tube of…” is also likely to be important. 

Engineering vocabulary can be presented and practised all the usual TEFL ways such as 
trying to make true sentences about your partner using one or more words on the list, Pictionary, 
miming, Taboo, and the definitions game. Because suitable things like “spanner” and “spring” can 
vary a lot (making them difficult to describe, draw etc), you might want to be more specific and 
give them “bed spring” and “adjustable spanner” 

English for Professional Purposes 
Generally the Students study English “not because they are interested in the English 

Language or English culture as such, but because they need English for study or work purposes” 
(Robinson, 1991: 2). In ESP, “language is learnt not for its own sake or for the sake of gaining a 
general education, but to smooth the path to entry or greater linguistic efficiency in academic, 
professional or workplace environments” Basturkmen (2006: 18). “EPP is generally used to refer to 
the teaching of English for a clearly utilitarian purpose.” Mackay and Mountford (1978: 2 This 
denotes that, the role of EPP is to help language learners to build up the needed abilities in order to 
use them in a specific field of inquiry, occupation, or workplace. 

English for Professional purposes (EPP) refers to the teaching and learning of English as a 
second or foreign language where the goal of the learners is to use English in a particular domain. 
The teaching of English for specific purposes, in its early days, was largely motivated by the need 
to communicate across languages in areas such as commerce and technology 

English for Professional Purposes (EPP) courses focus on developing English 
communication skills in a specific discipline, such as finance, marketing, management, human 
resources, engineering, medicine, tourism ,science and technology . Emphasis is given to the 
language and communication requirements in a particular professional field. This field specific 
language communication training enables participants to master relevant communication and 
professional skills and, in so doing, meet the needs of industry locally and internationally. 
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So for example an Indian bank accountant working in a British bank should study the 
appropriate language to: 
 Describe products and services 
 Make suggestions to solve client problems 
 Compare, contrast and explain currencies and investments 
 Present financial reports and information 
 Draft financial letters, emails and reports 
 Describe and explain company performance 

Whereas a French Human Resources Specialist who works for a n English company should 
study how to: 
 Write up a Human Resources (HR) strategy 
 Produce a resource plan 
 Define job requirements 
 Conduct interviews 
 Write a training and development strategy 
 Conduct a mentoring session 
 Deliver a counseling service 
 Prepare a competence framework 
 Write performance standards 
 Present a review scheme 
 Deliver an employee briefing 
 Conduct a development review 

Moreover an international Air traffic controller working for an English airline should study 
the appropriate language to: 
 Use standard phraseology and plain language 
 Request clarification and make requests 
 Confirm and clarify 
 Request confirmation 
 Describe the seriousness of a situation 
 Give instructions and resolve problems 
 Handle turnaround incidents 
 Report anomalies 
 Describe what they can see, hear and feel 
 Respond to problems 
 Manage a departure 

 
REFERENCES: 
- Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learning-centered 

approach. Cambridge, Cambridge University Press. 
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511733031 

- Dudley-Evans, T. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary 
approach. Cambridge University Press. 
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144.  METODELE ȘI TEHNICI INTERACTIVE  SPECIFICE 
DOMENIULUI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 
Prof. Barbu Octavia  

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu”  Buzău 
 

Metodologia de instruire se caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la 
inovaţie. Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învăţământului este însoţită de reevaluarea  şi 
înnoirea metodelor folosite în practica instructiv-educativă. 

Metodele îndeplinesc câteva funcţii, unele au caracter general, comun, altele cu caracter 
particular. Dintre funcţiile cu caracter general pot fi amintite: 

- Funcţia cognitivă - de organizare şi dirijare a cunoaşterii (învăţării), de elaborare a unor 
noi cunoştinţe; 

- Funcţia instrumentală (operaţională) – de intermediar între elev şi materia de studiat între 
obiective de îndeplinit şi rezultate; 

- Funcţia normativă - de a arăta „cum anume să se procedeze”, „cum să se predea”, „cum să 
se înveţe”, încât să se obţină cele mai bune rezultate în condiţiile date; prin intermediul metodei, 
cadrul didactic stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o corectează şi o reglează continuu; 

- Funcţia motivaţională - de stimulare a curiozităţii, de trezire a interesului şi dorinţei de 
cunoaştere şi a acţiona, de organizare a forţelor intelectuale ale elevilor; 

- Funcţia formativ-educativă - de exersare şi dezvoltare a proceselor psihice şi motorii 
concomitent cu însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor; de influenţare şi modelare a 
atitudinilor, opiniilor, convingerilor, calităţilor morale, etc. 

În afară de acestea, fiecare metodă deţine, de obicei, o funcţie specifică prin care se impune 
faţă de alte metode, care îi conferă o anumită identitate. De exemplu, exerciţiul este exerciţiu şi nu 
altceva, tocmai prin funcţia lui aparte, formarea de noi structuri operatorii, de noi priceperi şi 
deprinderi, prin repetiţie a unor acţiuni sau operaţii. 

În ultimele decenii a crescut interesul pentru aşa-zisele metode activ-participative. Învăţarea 
este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care depinde producerea 
învăţării eficiente este problema implicării, angajării celui care învaţă în actul învăţării. Definitoriu 
pentru metodele activ-participative  este capacitatea acestora de simulare a participării active  şi 
depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a elevilor în procesul învăţării. 

Se pot adopta criterii diferite de clasificare a metodelor. Analiza in funcţie de izvorul 
principal al cunoaşterii sau învăţării şcolare putem ordona metodele în felul următor: 

A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 
- Metode de comunicare orală dintre care pot fi: 

- expozitive:  povestirea, descrierea, explicare, instructajul, etc.; 
-conversative (dialogate): conversaţia, conversaţia euristică, discuţia colectivă, 

problematizarea, etc. 
- Metode de comunicare scrisă: lectura explicativă, lectura independentă. 
B. Metode de explorare şi descoperire (de învăţare prin descoperire dirijată sa nedirijată): 
- Metode de explorare directă (nemijlocită) a obiectelor şi fenomenelor- observarea 

sistematică şi independentă, efectuarea de experienţe şi experimente, examinarea documentelor, 
studiul de caz, etc. 

- Metode de explorare prin intermediul substitutelor realităţii: demonstraţia  cu ajutorul 
imaginilor, graficelor, proiecţiilor fixe şi dinamice, înregistrărilor, modelelor, machetelor, etc. 

C. Metode bazate pe acţiune. 
Taxonomia metodelor de învăţământ propuse de Ioan Cerghit, devenită „clasică” în 

literatura pedagogică românească reţine ca „metode bazate pe acţiune” exerciţiul, lucrări practice şi 
metoda proiectelor. Autorul arată că aşa-numitele „metode stimulative” sunt bazate şi ele pe acţiune 
-  dar nu reală, ci simulată. Din rândurile acestora enumerăm jocurile didactice şi jocurile 
simulative (între care enumerăm) „jocul de rol”, „jocul de arbitraj”, „jocul de competiţie”, „jocul de 

337



 

decizie”, „învăţarea dramatizată” şi învăţarea bazată pe simulatoare. În schimb, o serie de metode 
precum brainstorming-ul sau dezbaterea Philips sunt considerate metode de comunicare orală şi 
apreciate ca variante ale clasicei dezbateri. Este dificil însă de susţinut că acestea nu sunt metode 
active, din moment ce esenţa lor constă în declanşarea proceselor imaginativ-creative pentru 
producerea de idei şi soluţii noi. 

Metodele numite „active” sau „simulative” sunt de regulă metode formative. Aceasta 
înseamnă că în practica educativă reală, la nivelul relaţiei educator-educat, se produce sau solicită o 
schimbare radicală de accent. Cel care învaţă devine centrul activităţii. Spre deosebire de metodele 
informative care sunt magicocentriste, metodele formative sunt puerocentriste. De asemenea unele 
dintre metodele formative permit diferenţiere şi chiar individualizarea pregătirii (chiar şi în clasele 
de elevi aglomerate), întrucât permit învăţarea în grupuri mici -omogene sau eterogene- şi chiar 
studiul individual). 

Metodele formative permit în mare măsură respectarea „legii efectului” care arată că numai 
comportamentele de învăţare care se încheie cu o stare de satisfacţie tind să se repete. Pregătirea cu 
metode  formative este în general agreată de elevi, apropiindu-se adesea de activităţile ludice. 
Metodele formative, implică în aparenţă, un mare consum de timp în raport cu cele informative. Dar 
procesele de formare se realizează, în general, în timp îndelungat. Ele nu se bazează exclusiv pe 
stocarea unor informaţii în memorie, ci pe structurarea unor abilităţi, priceperi şi capacităţi care 
solicită o perioadă extinsă pentru exersare şi întărire. 

Metodele formative permit inter-învăţarea. Elevii pot învăţa unii de la alţii; ba chiar şi 
educatorul poate învăţa de la elevi. De aceea unele metode formative -  precum jocul de rol – sunt 
puternic interactive. 

Metodele formative sunt incomode pentru profesor. Acesta este rareori în situaţia  de  a 
dispune de materiale didactice prefabricate pentru desfăşurarea activităţii. De cele mai multe ori el 
trebuie să le creeze, să le redacteze într-o formă adecvată, să le multiplice etc. Această activitate 
obositoare se adaugă eforturilor propriu-zise de proiectare a activităţilor didactice. Ceea ce, 
bineînţeles, este încă un motiv de a face metodele interactive antipatice educatorului magicocentrist 
obişnuit cu rutina lecţiei bazate pe verificarea cunoştinţelor memorate de elevi şi expunerea de către 
el a altora noi. 

Totuşi, fără metode formative nu se pot stimula cele mai multe dintre capacităţile psihice 
superioare  care intervin în procesele de învăţare (gândire euristică, imaginaţie etc.). 

Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele clasice 
de învăţământ (observaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul etc.), la cele de 
transmitere şi asimilare a informaţiei. Totul trebuie judecat în funcţie de contextul în care sunt 
folosite şi, mai ales, dacă ele determină randament şcolar sporit, economie de efort intelectual şi de 
timp. 

Selecţia şi combinarea metodelor la nivelul unităţilor de muncă independentă trebuie gândite 
în funcţie de anumiţi parametri, de anumite condiţii ale învăţării: obiective didactice, conţinut de 
instruit, particularităţile cantitative şi calitative ale grupului şcolar, caracteristicile psihologice, timp 
de învăţare, experienţă şi factori de personalitate ai profesorului, costuri materiale. 

Din categoria instrumentelor cognitiv constructive face parte şi Diagrama Venn. Cheia 
tehnicii Diagramei Venn rezidă în dezvăluirea integralităţii unui fenomen prin compararea 
elementelor componente sau a dimensiunilor componente. Elevii explorează conţinutul învăţării 
emiţănd idei, argumentându-le, exprimând puncte de vedere relevante. Elevii sunt puşi în situaţia de 
a utiliza un limbaj adecvat, o terminologie centrată pe subiectul analizat, favorizând astfel şi 
capacitatea de sinteză. 

Lucrul cu Diagrama Venn  facilitează înţelegerea relaţiilor dintre două sau mai multe 
noţiuni, permite ierarhizarea unor termeni, evidenţiază ideile contrastante şi cele comune într-o 
problemă. Exersarea sarcinilor ce implică Diagrama Venn facilitează: 
 Concentrarea atenţiei 
 Eficientizarea rezolvării unei probleme sau situaţii problemă 
 Formarea spiritului de analiză sistematică 
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 Tranferarea soluţiei la o altă situaţie asemănătoare 
Realizarea „diagramei VENN“ pentru  tema “Metode de preparare a aluatului” 

             • Diagrama VENN este constituită din două cercuri care se suprapun parţial; 
 • Se foloseşte diagrama pentru a indica asemănările şi deosebirile între două metode de 
preparare, utilaje, aparate tehnologice etc.; 
 • Se lucrează în perechi, un elev scrie caracteristicile metodei directe, celălalt, 
caracteristicile metodei indirecte de preparare a aluatului; 
 • Completează împreună zona de intersecţie cu asemănările celor două ; 
 • Asocierea  cu alte perechi şi compararea rezultatelor; 
 • Toate diagramele echipelor se afişează pe un poster, pe tablă. Observarea şi corectarea 
greşelilor cu creioane colorate; 
 • Fac o autoevaluare a muncii  cu calificative: Foarte Bine, Bine, Suficient, Slab, Foarte 
Slab. 
 
 
 
 
 

Tehnica Diagrama Venn are o scară largă de aplicare, la orice etapă a lecţiei, la orice tip de 
lecţie, în cadrul tuturor modurilor de organizare a clasei. 

În învăţarea  centrată pe elev, profesorul capătă la prima vedere o „oarecare paloare”, căci 
elevul este miezul problemei. Cadrul didactic exercită roluri cu mult mai nuanţate decât înainte. 
Succesul la clasă depinde de competenţele profesorului de a crea oportunităţile optime de învăţare 
pentru fiecare elev. Profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 
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145. CUM SĂ NE FACEM COPIII SĂ CITEASCĂ 
 

Prof. Mihaela-Paula Galu 
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi 

 
Există un tip de lectură superficială, de suprafață, fără profunzime și neproblematiza(n)tă. 

Aceasta este pusă la colț, pe bună dreptate, atunci când apare ca formă de lectură epidermică, bazată 
doar pe rudimente estetice, mai ales în etapele de vârstă ce depășesc copilăria. Totuși, ar trebui să ne 
întrebăm dacă fără această etapă rudimentară se poate trece cu succes la un eventual nivel următor. 

 Lectura epidermică, sau ingenuăcum mai apare ea numită în literatura de specialitate ar 
trebui să fie primul obiectiv al formării elevilor din clasele primare şi din primele clase degimnaziu. 
Pentru că, aşa cum abilitățile de scris-citit reprezintă rudimentul necesar al unor studii aprofundate 
în domeniul gramaticii, literaturii, retoricii sau prozodiei, tot astfel lectura epidermică a copilăriei, 
constituie, cu sigurană, un pas fără de care nu se poate avansa spre o lectură superioară odată cu 
maturitatea biologică și mai ales estetică. Pe de altă parte, o deschidere spre sfera esteticului grăbită 
și neadaptată la nivelul intuitiv al copilului, o încărcare a discursului didactic cu un limbaj excesiv 
conceptualizat, poate sufoca din fașă înclinația spre lectură și poate avea chiar un efect invers, 
conducând spre atitudini de indiferență, sau chiar adversitate. 

Metoda  

indirectă 

Deosebiri  

 

Metoda  

directă 

Deosebiri  

 

Asemănăr
i 
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Este unul dintre pericolele la care este supusă literatura ca obiect de studiu, neexprimat prin 
programa școlară, dar explicit în conținuturile incluse spre studiu în manuale sau în competențele 
cerute. Acestea obligă adeseori elevul să se transforme într-un expert dotat cu noțiuni de gen, specie 
literară, figuri de stil, viziune artistică, elemente de naratologie etc. Să nu uităm că ipostaza de 
critic literar trebuie obligatoriu să fie precedată de cea de cititor avizat, iar aceasta, la rândul ei, de 
cititor pasionat. Or, această ordine firească nu se mai poate respecta dacă singura cale prin care se 
încearcă stimularea interesului elevilor pentru lectură este încărcarea limbajului cu astfel de noțiuni. 
Fiind vorba despre niște copii cu vârste între 10 și 15 ani, acest demers nu poate conduce decât 
accidental la interes. Privind lucrurile cu realism, ar trebui poate să ne explicăm lipsa de interes a 
copiilor ca pe o rezistență la „scientism”, la multitudinea de noțiuni și concepte punctate în bareme 
la toate examenele și concursurile și în funcție de care profesorii își dozează adesea timpul și 
efortul, în defavoarea obiectivului de a cultiva gustul și plăcerea de a citi. 

În societatea de azi, când existența însăși reprezintă o provocare, profesorului de literatură îi 
revin parcă sarcini în plus în educarea și sprijinirea elevilor pentru viață. Direcția pragmatică, 
utilitaristă spre care a luat-o educația instituționalizată în ultimii ani, la nivel de teorie cel puțin, dar 
din ce în ce mai mult și la nivel de practică, îl obligă pe profesorul de literatură să facă eforturi 
suplimentare în a-și atrage elevii spre „demodata” practică de a citi și spre mult blamata practică de 
a scrie (și altceva decât mesaje pe net). Copiii sunt produsul timpului lor, e adevărat. Nimeni nu-i 
dorește neadaptați și rupți de realități, dar rolul școlii ar trebui să fie ceva mai mult decât a-i integra 
în societate și în piața muncii cu orice preț. Aceasta ar trebui să consituie, poate, doar una dintre 
perspective, cealaltă urmând să se axeze mai ales pe latura lor imaginativă și creatoare, stimulatoare 
ale unui alt gen de reprezentări despre lume și viață. Stimularea creativității  poate însemna, de 
asemenea, pregătire pentru viață, în accepțiunea cea mai vastă a termenului, pentru că perspectivele 
limitate de care dispunem nu ne permit să ghicim ce îi așteaptă pe copiii noștri peste 20 sau peste 50 
de ani, dar dacă vom avea încredere în capacitatea lor creativă și de inovație, atunci știm că ei sunt 
pregătiți nu pentru ceva, ci pentru orice. Și nimic nu stimulează mai intens latura creativă și 
imaginativă decât lectura și scrisul, două activități pe care mulți specialiști (chiar specialiști în 
educație) le consideră complementare și cosubstanțiale. 

Sintagma „lectură creativă” poate părea ușor pleonastică pentru că lectura este un proces 
care cuprinde în el însuși un mare grad de creativitate. Dar nu trebuie uitat că pentru o perioadă 
destul de mare de timp, literatura a fost considerată un spațiu mai curând muzeal și mai curând al 
trecutului (de care trebuie să ne apropiem cu sfială și respect), decât ceva prezent și palpabil. 
Această viziune a forțat punerea unei distanțe între cititor și text care a produs apoi efectul bine 
cunoscut de a reproduce, gata mestecate, părerile celor „avizați și cunoscători”, fără ca cititorul 
simplu (elevul în cazul nostru) să mai treacă prin filtru propriu de gândire cele citite. Fenomenul 
este deseori remarcat, și nu doar în practica didactică, din păcate. Paul Cornea observa în prefața la 
una din lucrările sale că „se întâmplă (…) ca mulți contemporani (…) întâmpină dificultăți în uzul 
lecturii. Deși pot să descifreze slovele, ei nu știu totuși să citească, se înțelege, în sensul deplin și 
exigent al cuvântului.”  

Există însă și un stadiu intermediar între cel de cititor absolut profan și cel de cititor avizat 
(la care orice profesor de literatură aspiră să-și vadă discipolii), este vorba despre acel stadiu al 
cititorilor pe care Jean Starobinski i-a numit ”…«inocenți», care se lasă emoționați ori convinși 
fără să știe că sunt atinși de efectele unei «arte de a emoționa» sau ale unei «arte de a convinge». 
Ei ignoră faptul că un scriitor a recurs la artificii calculate; se lasă capturați sau captați de iluzia 
produsă cu grijă…” 

Or, iată care ar fi rolul profesorului de literatură: acela de a învăța elevii nu doar să citească, 
ci mai ales cum să citească, adică prin învestire personală, participând  cu mintea, cu sufletul, cu 
imaginația, cu propria experiență de viață la construirea sensurilor unui text, profund conștienți de 
actul realizat. Acest obiectiv însă nu poate fi posibil dacă își tratează elevii nediferențiat, fără să 
înțeleagă stadiul, nivelul la care se află fiecare din punct de vedere al raportării lui la actul lecturii. 

Observarea și analiza atentă a rezultatelor elevilor referitoare strict la capacitățile și 
competențele lor de lectură și scriere, au pus în lumină faptul că, simpla transmitere de informații, 
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cu respectarea metodologică a tuturor pașilor: studierea programei, întocmirea planificărilor, 
realizarea scenariilor didactice etc., nu este suficientă în atragerea copiilor către lectură și scris și 
nici în atingerea tuturor obiectivelor operaționale referitoare la acest aspect. S-a dovedit că 
rezultatele nu sunt posibile decât printr-o tratare diferențiată a fiecărui elev/tip de cititor, fapt ce ar 
trebui să rezulte  dintr-o cunoaștere temeinică a tipologiilor reprezentative care să permită apoi 
metode și strategii de lucru, recomandări lectoriale și de scriere diferențiate. 
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146. PORTUL  DACILOR 
 

 Prof. Damian  Valentin Teodor 
Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

Despre îmbrăcămintea dacilor, istoricul Hadrian Daicoviciu 
afirma că ea semăna cu portul popular românesc. “Bărbaţii purtau 
pantaloni (cioareci) de două feluri: mai largi sau mai strâmţi pe picior, 
în genul iţarilor. Cămaşa, despicată în părţi, o purtau pe deasupra 
cioarecilor, incingându-se cu un brâu lat, probabil de piele sau, 
eventual, din pânză groasă. O haină cu mâneci şi cu creţuri, o mantie 
scurtă, fără mâneci, având uneori franjuri, sau o şubă cu blană pe 
dinăuntru, nu prea lungă, constituiau veşmintele de deasupra. Mantia, 
prinsă cu o fibulă (agrafă), avea, pare-se, o glugă cu care dacii îşi 
acopereau capul pe vreme rea”, arăta Hadrian Daicoviciu, în volumul 
Dacii, publicat de Editura Ştiinţifică în 1965.  

Nobilii purtau căciuli de lână, iar dacii de rând purtau capul 
gol, relata istoricul Vasile Pârvan. „Ca şi astăzi ţăranii noştri, bărbaţii geto-daci purtau o cămaşă 
peste pantaloni şi erau încinşi cu o curea. Pe Columna lui Traian, spre deosebire de Trofeul de la 
Adamclissi, ei poartă şi o mantie scurtă, fără mâneci, prinsă pe umeri cu o fibulă. Geto-Dacii nobili 
purtau un fel de bonet de lână, în vreme ce poporul de rând umblă cu capul gol, ceea ce părul lăsat 
mare, fireşte, îi permiteà să facă fără primejdie şi pe vreme rea: cel puţin pe monumente aşa sunt 
reprezentaţi în chip absolut consecvent, atât la Roma, cât şi în Dobrogea. Ε totuşi foarte probabil, că 
şi nobilii şi cei de rând vor fi avut o glugă prinsă Ia mantaua lor, pentru vremea de ploaie şi 
zăpadă”, scria Vasile Pârvan, în volumul „Getica – Ο protoistorie a Daciei”. 

Istoricul Hadrian Daicoviciu afirma că dacii purtau în picioare 
călţuni de pâslă sau opinci de piele, iar vara umblau desculţi. “În săpături 
s-au găsit „mâţe” (crampoane) de fier care se prindeau de talpa 
încălţămintei pentru a uşura mersul pe gheaţă şi zăpadă. Natural, atunci 
când mergeau călare, dacii aveau la încălţăminte pinteni de fier”, adăuga 
Daicoviciu, în volumul Dacii. 

Mormintele de înhumaţie sunt rare, ceea ce reduce considerabil 
valoarea documentară a determinărilor antropologice. Nu ne putem bizui, 
în încercarea noastră de a determina înfăţişarea daco-geţilor, decât pe 
descrierile şi reprezentările din vechime. 

Mărturiile literare antice îi aseamănă pe geto-daci cu popoarele 
locuind în ţinuturile din miazănoapte ale Europei: sciţi, celţi, germani. 
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Înalţi şi robuşti, bărbaţii daci aveau, în general, pielea de culoare deschisă, ochii albaştri şi părul 
blond. 

Oamenii de rând purtau parul retezat pe frunte şi lăsat în plete destul de lungi pe umeri, ceea 
ce le-a atras numele de comati- “pletoşi”. La dacii nobili (tarabostes, pileati) e mai greu de stabilit 
portul părului din pricina căciuliţei de 
lână (pileum) pe care o purtau ca semn 
distinctiv al rangului lor. În orice caz, şi unii şi 
alţii purtau mustăţi şi barbă bogată, potrivite 
cu foarfecele. Unii autori antici afirmă că geto-
dacii s-ar fi tatuat, după alţii, tatuajul era 
specific numai sclavilor lor. 

Şi nobilii, şi oamenii de rând, 
bărbaţi şi femei, purtau în picioare calţuni de 
pâslă sau opinci de piele, dar nu încape 
îndoială că vara, cei de la ţară umblau desculţi. 

În săpături s-au găsit crampoane de fier care se prindeau de talpa încălţămintei pentru a 
uşura mersul pe gheaţă şi zapadă. Natural, atunci când mergeau călare, dacii aveau la încălţăminte 
pinteni de fier.  

O descriere literară a dacilor a fost făcută de poetul latin Ovidiu Naso, exilat în Tomis în 
anul 8 d. Hr., printr-o hotărâre luată de împăratul roman Augustus. „Ei se apără împotriva frigului 
năpraznic cu piei de animale şi cu pantaloni largi, iar feţele lor aspre sunt acoperite cu păr lung”, 
scria Ovidiu, în elegiile cuprinse în volumele poetice Tristia. „Au glas aspru, chip sălbatic şi sunt 
cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul şi barba lor n-au fost tunse niciodată”, relata 
poetul exilat, despre vechii locuitori ai din Dobrogea. „Oamenii se feresc de gerurile grele 
îmbrăcând piei de animale şi pantaloni cusuţi. Numai faţa li se vede din tot trupul. Deseori auzi 
sunând firele de păr, când sunt mişcate, din pricina gheţii ce atârnă de ele şi barba cea albă le 
străluceşte din pricina gerului care a pătruns-o”, adăuga celebrul autor din Antichitate. Descrierile 
realizate de Ovidiu dacilor au fost analizate de istoricul Vasile Pârvan. “Geto-Dacii au avut norocul 
de a fi reprezentaţi şi figurat de antici. Ovidius, care a trăit aproape zece ani în mijlocul lor, îi 
descrie cu sentimente nu tocmai amicale. Avuse atâta a suferi de necioplirea lor, el, orăşeanul 
rafinat din capitala lumii, încât aceştia îl scârbiau, tot atât pe cât îl şi îngroziau. Şi totuşi, pe urmă s-
a mai deprins cu ei, ba le-a făcut şi poezii în limba lor, şi vanitatea lui de scriitor a fost foarte 
mişcată la aprobarea şi comentariile lor naive şi admirative”, explica academicianul Vasile Pârvan, 
în 1926. 

Vestimentaţia anticilor daci are corespondent astăzi în portul 
popular tradiţional românesc specific, conservat de păstratorii 
tradiţiei populare, satul românesc şi ţărănimea română. Această clasă 
socială, din păcate astăzi pe cale de dispariţie, a fost cea care a păstrat 
zestrea poporului român. Pâna nu demult, ţăranii şi ciobanii purtau 
căciuli, cămăşi lungi din pânză, iţari, brâu (sau chimir) şi opinci, 
haine din postav sau cojoace din blană de oaie. 
Țărani din Ardeal la începutulsecolului al XX-lea 
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147. PORTUL FEMEILOR DACE 
 

 Prof. Damian Liliana 
Colegiul Economic ”Anghel Rugină”, Vaslui 

 
De milenii, Carpaţii au constituit fortăreaţa care i-a adăpostit pe daci, dar şi coloana 

vertebrală a Daciei. Strămoşii noştri nu au părăsit niciodată munţii în care s-au născut. Erau oameni 
harnici, în special păstori şi agricultori, dar şi războinici de temut. Viaţa aspră, ocupaţiile şi munca 
lor, pericolele din exterior, relieful şi clima, i-au făcut duri ca diamantul. Dacii se pricepeau să-şi 
creeze singuri uneltele, armele, obiectele de gospodărie, îmbrăcămintea, podoabele şi în general, 
cam tot ce aveau nevoie, din materiile prime pe care le aveau din belşug. 

                 
Conform reprezentărilor şi informaţiilor păstrate, putem aprecia ca îmbrăcămintea femeilor 

din Dacia era compusă din cămăşi asemănătoare iilor de azi, încreţite la gât, cu mâneci lungi şi largi 
sau cu mâneci scurte, fuste până în pământ, peste care, uneori, se purta o mantie amplu drapată. 
Când nu erau desculţe, în picioare purtau opinci sau călţuni. Capul şi-l acopereau cu o basma, iar pe 
vreme rea posibil foloseau o glugă. Este impresionantă asemănarea care se poate observa între 
aceste piese de vestimentaţie şi cele purtate încă în zilele noastre în anumite zone ale ţării. Spre 
exemplu, fusta pe care o poartă femeile reprezentate pe metopele XLIX şi L ale monumentului de la 
Adamclisi a fost interpretată de etnografi ca o variantă a fotei cu capetele petrecute; la fel s-au 
pronunţat specialiştii şi despre piesa similară din ţinuta vestimentară a celor două personaje 
feminine de pe plăcuţele de argint de la Letniţa, una dintre ele, cea reprezentată cu o oglindă şi un 
şarpe cu trei capete, purtând şi o cămaşă în formă de ie. Această ultimă piesă de vestimentaţie 
amintită este mai mult decât evidentă pe falera de la Galiče, inclusiv în ceea ce priveşte cusăturile 
care împodobesc umerii şi pieptul. Brâul şi catrinţa sunt şi ele prezente în analogiile făcute între 
îmbrăcămintea femeilor dace şi costumul popular românesc. Femeile, mai ales cele din clasa 
privilegiată purtau capul acoperit cu o năframă legată peste părul strâns în coc, pe când cele din 
popor umblau cu capul descoperit. Există însă și reprezentări ale femeilor care poartă părul 
pieptănat cu cărare la mijloc și împletit în cosițe. Ţinuta elegantă, înfăţişată pe Columna lui Traian 
se compunea dintr-o rochie-tunică lungă, peste care era drapată ingenios o mantie largă, în timp ce 
îmbrăcămintea comună, reprezentată în reliefurile de la Adamclisi, era alcătuită dintr-o cămaşă de 
pânză încreţită la gât, de o formă purtată până azi în Moldova, peste care este încinsă de la brîu în 
jos o bucată de ţesătură asemeni catrinţei. 

Tradiţia încălţărilor purtate în antichitate de daci s-a transmis până în zilele noastre. Ele sunt 
cunoscute sub numele de opinci (sing.: opinca; pl.: opinci) şi constituiau pana nu demult  piese 
vestimentare ale portului popular românesc. În unele zone rurale s-au purtat până pe la mijlocul 
secolului XX. Treptat, acest tip de încălţăminte a fost înlocuit de cizme, bocanci sau pantofi. Purtate 
în trecut atât de bărbaţi cât şi de femei şi având o origine atât de veche, opincile au evoluat într-o 
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mare varietate de forme. Cele mai obişnuite erau opincile cu cusătură la mijloc, realizate dintr-o 
singură bucată aproximativ dreptunghiulară de piele de porcină sau de bovină, cu legături numite 
nojiţe. Nojiţele opincilor pentru femei erau făcute din păr împletit în timp ce nojiţele opincilor 
bărbăteşti erau sub forma unor cureluşe subţiri, din piele. Opincile nu se purtau pe piciorul gol. 
Rolul ciorapului de astăzi era substituit de obiele, bucăti dreptunghiulare din pânză sau tesătură de 
lână, cu care era învelit piciorul, peste care se legau nojitele. 

Un rol aparte în ținutele femeilor aveau bijuteriile și accesoriile vestimentare. Datorită 
calităților materialelor din care au fost confecționate unele din acestea pot fi analizate pe viu, 
deoarece sînt păstrate în colecțiile muzeelor lumii. Podoabele și obiectele din metal prețios găsite în 
săpăturile arheologice dau dovadă de multă măiestrie și ingeniozitate. 

Din fier dacii confecționau diferite accesorii pentru vestimentație cum ar fi catarame, 
paftale, nasturi, fibule etc. Din materiale mai ieftine se confecționau podoabe destinate celor cu o 
poziție socială mai joasă, iar din bronz și aur celor din clasele privilegiate. Cele mai multe podoabe 
erau din argint și se foloseau pentru prinderea pelerinelor (atât la femei cât și la bărbați). Femeile 
mai purtau în jurul gâtului colane, mărgele din bronz, din sticlă, iar pe mâini brățări spiralice, 
lanțuri, mai rar inele și cercei. Se consideră că podoabele scumpe erau purtate numai de cei avuți. 
Se practica și tatuajul, care era considerat semn de noblețe. 

În decorul podoabelor deseori sînt reproduse imagini de ființe umane și animale, motive 
vegetale sau fantastice, lanțuri ornamentale obținute prin împletire sau îmbinări de inele, palmete și 
capete de animale stilizate. 

Asortate cu costumul de forme simple cu o gamă cromatică modestă bijuteriile și accesoriile 
vestimentare creau o imagine impresionantă accentuând prin strălucirea lor spiritualitatea puternică 
a dacilor. 

Bineînțeles că pe parcursul evoluției sale, costumul dacilor a adoptat și unele elemente din 
vestimentația popoarelor conlocuitoare, reușind însă să păstreze în marea lor majoritate piesele 
vestimentare locale: cămașa încrețită la gât, catrința, cingătorile, dar mai ales pe cele potrivite 
climei mai reci, ca bondițele, cojoacele de blană, opincile și căciulile țuguiate. Vestigii ale acestora 
mai pot fi admirate în ținutele buneilor de la țară, care până în prezent au rămas credincioși portului 
vechi. 

Vestimentaţia anticilor daci are corespondent astăzi în portul popular tradiţional românesc 
specific, conservat de păstrătorii tradiţiei populare, satul românesc şi ţărănimea română. Această 
clasă socială, din păcate astăzi pe cale de dispariţie, a fost cea care a păstrat zestrea poporului 
român. Până nu demult, ţăranii şi ciobanii purtau căciuli, cămăşi lungi din pânză, iţari, brâu (sau 
chimir) şi opinci, haine din postav sau cojoace din blană de oaie. 

 
Țărani din Ardeal la începutul  Țărani din Munţii Neamţului 

secolului al XX-lea – România, Enciclopedia Fotografică, 1938 – 
Nicolae Ionescu 
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148. DISCIPLINĂ FĂRĂ DRAME 
 

Prof. Anca Irena Balan 
Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, jud. Vaslui 

 
Cuvântul disciplină provine din latinescul disciplina cu sensul de a învăţa, a îndruma, a oferi 

lecţii. Când disciplinăm copiii, scopul general nu este de a-i pedepsi sau a le impune consecinţe ci 
de a le oferi lecţii. Discipolul, elevul, învăţăcelul primeşte disciplina prin învăţare şi nu constituie 
subiectul vreunei pedepse care împiedică anumite comportamente pe termen scurt. Învăţarea oferă 
abilităţi pentru întreaga viaţă, de a-şi inhiba impulsurile, de a-şi gestiona emoţiile puternice de furie, 
de a cunoaşte efectele comportamentelor asupra celorlalţi. 

Disciplina eficientă are două mari obiective. Primul, pe termen scurt, este de a obţine 
cooperarea copilului pentru a face ceea ce trebuie. Al doilea, pe termen lung, are în vedere 
dezvoltarea abilităţilor şi capacitatea de a gestiona cu rezilienţă situaţiile dificile, furtunile 
emoţionale şi momentele care îl fac să-şi piardă controlul, astfel încât să fie corect în absenţa unei 
figuri de autoritate, să fie persoană responsabilă care să aibă succes şi o viaţă împlinită. 

 Stările emoţionale prin care trece copilul îl ţin captiv atât pe el cât şi pe cei din jur. Este 
imperios necesar să interacţionăm cu acesta dintr-o perspectivă care pune accentul pe conectarea 
emoţională, care îl va ajuta să respecte limite şi să ia decizii corecte fără abatere de la aşteptările pe 
care le avem în ceea ce priveşte comportamentul său. Abilităţile relaţionale, maleabilitatea şi 
rezilienţa sunt dezvoltate pe baza sensibilităţii şi structurii educatorului. 

Nu trebuie să pierdem timpul căutând tehnici şablon minune aplicabile în orice situaţie. Nu 
putem aplica o abordare universală la orice scenariu apărut. Este necesară flexibilitatea în reacţii, să 
ne oprim şi să reflectăm asupra unui plan adecvat de acţiune prin diferenţierea stimulilor  reactivi, 
astfel încât atitudinea noastră să nu fie generată de haosul emoţional interior. Este important să nu 
reacţionăm instantaneu la un comportament inadecvat având o reacţie disciplinară exagerată ci să 
decidem ce atitudine vom aborda în faţa respectivei situaţii. 

Comportamentul inadecvat al copilului apare în urma dificultăţilor întâmpinate în a face faţă 
la ceea ce se întâmplă în interiorul şi în jurul său. Incapacitatea de a gestiona emoţiile puternice pe 
care le resimt generează comportamente inadecvate care ne transmit că copilul are nevoie de ajutor. 
Disciplina eficientă intervine în urma conectării cu copilul dacă acesta se simte acceptat 
reactivitatea sa se va diminua ajungând într-o stare în care emoţiile pot fi menţinute la un nivel 
optim. 

Oricât de responsabil, inteligent sau conştiincios este un copil, este nedrept să avem aşteptări 
ca el să facă diferenţa între o decizie bună şi una mai puţin bună, sau să se controleze tot timpul. 
Dacă apelăm la circuitul de mentalizare implicat în procesul de mindsight adică capacitatea de a 
vedea mintea noastră şi  a celorlalţi putem îndruma copiii către gândire morală, introspecţie şi 
empatie. Capacitatea de mindsight constituie fundamentul inteligenţei sociale şi emoţionale şi 
folosind circuitele neuronale de mindsight putem intui ce motivează comportamentele copiilor şi 
putem oferi un exemplu acestora. 

Înainte de a reacţiona la un comportament exterior să ne acordăm la ceea ce a determinat 
acest comportament, să reuşim să ascultăm copiii şi să înţelegem de ce nu reuşesc să se controleze 
şi de ce nu văd lumea la fel ca noi. Cine nu-şi doreşte un copil care să-şi controleze emoţiile şi 
corpul, care dă dovadă de introspecţie, empatie şi flexibilitate, dominată de un puternic simţ al 
moralităţii, care planifică totul din timp şi ia mereu decizii bune ? În funcţie de experienţele trăite 
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poate avea loc o schimbare efectivă a arhitecturii fizice a creierului, concept numit neuroplasticitate. 
Un creier plastic pe care experienţele îl vor modifica ne va crea un sentiment de nelinişte când 
copilul petrece mult timp la televizor sau joacă jocuri video violente. Participarea la evenimente 
sportive şi activităţile care implică colaborare în echipă stimulează capacitatea de relaţionare, de a-l 
înţelege pe celălalt, copiii având acces la memoria evenimentelor respective. 

Experienţele pozitive cu un profesor pot crea conexiuni neuronale care asociază materia cu o 
experienţă plăcută, o stimă de sine ridicată. Interacţiunea negativă cu un profesor intransigent sau cu 
un examen greu, pot forma conexiuni neuronale în creier care vor impiedica copilul să facă faţă 
stresului sau să se bucure de materia respectivă, de examene sau de şcoală în general. Nu este de 
dorit şi nici nu stă în puterea noastră să-i ferim pe copii de adversităţi şi experienţe negative, 
provocări care constituie un aspect important al dezvoltării rezilienţei şi dobândirii abilităţilor 
interioare necesare pentru a întâmpina diferite probleme cu flexibilitate şi a face faţă stresului sau 
eşecurilor. Evenimentele prin care trec sunt experienţe de învăţare, imprimate conştient în creier, 
care conduc la dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

Disciplina fără drame ne oferă oportunitatea de a le arata copiilor că îi iubim şi respectăm 
chiar şi atunci când îi disciplinăm. Stilul disciplinar concentrat pe control şi teamă, subminează 
sentimentul de siguranţă, încălcarea limitelor fiind inacceptabilă. Disciplina noastră nu trebuie să îi 
determine pe copii să-şi concentreze toată energia şi resursele neuronale pentru a ne mulţumi sau de 
a nu ne crea probleme. Învăţarea este stimulată prin conştientizare. Putem disciplina într-un mod 
plin de respect şi sprijin, menţinând limite clare şi consecvente. Cu alte cuvinte, putem face mai 
bine. 

 
Bibliografie 
„Inteligenţa parentală”, Daniel J.Siegel Tina Payne Bryson 
„Miracolul băieţilor”, Michael Gurian 
„Cum să-ţi ajuţi copilul la teme cu calm şi fără stres”, Noel Janis Norton 

 
 

149. CREATIVITATEA ÎN LOGOPEDIE 
 

profesor logoped, Loredana Păduraru  
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

 
 Cu toții știm că micuții se plictisesc repede, își pierd ușor concentrarea atenției, și de aceea 
este necesar să fim creativi pentru a preîntâmpina aceste probleme. Joaca este esențială în 
programul zilnic al copiilor. Aceasta contribuie la bunăstarea cognitivă, fizică, socială și emoțională 
a dezvoltării copiilor. Fie că joaca lor este intenționată și auto-regizată, sau liberă și nestructurată, 
aceasta reprezintă un proces dinamic care durează toată viața. Atunci când părinții se implică în 
activități de joacă împreună cu copiii lor, au o oportunitate de a facilita și a consolida creșterea 
abilităților acestora în mai multe domenii de dezvoltare. 
 În logopedie este necesar să fim mereu creativi, să descoperim jocuri și metode noi de 
abordare. Jocurile terapeutice ar trebui să însoțească logopedul și copilul în toate etapele 
terapeutice. Prin joc, etapele procesului de corectare a pronunției sunt prezentate sub forma unor 
activități distractive, cu ajutorul cărora copilul va înregistra progrese într-un mod atractiv. 
 Jocul se poate utiliza începând cu etapa pregătitoare a terapiei logopedice, atunci când se 
realizează evaluarea complexă având și rol adaptativ la mediu. 
 În intervenția logopedică generală putem crea diverse jocuri cu rol:  
 de dezvoltare a respirației: 
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 de dezvoltare a motricității: 

 

 
 
 

Cărțile din fetru ajută la dezvoltarea motricității fine: 
 

                           
  
 
 

. 
 
 
 
 
 

Jocurile cu zaruri și pioni îi atrag pe copilași foarte mult. 
Jocul din imagine este un joc de mișcare generală. 

Jocurile de tip “Completează șirul logic”, conduc la îmbunătățirea 
motricității fine și a gândirii logice. În cazul de față pot fi învățate 
și pronunțate culorile 
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 de dezvoltare a aparatului fonoarticulator: 

 
 
 de dezvoltare a auzului fonematic: 

 
  
 Auzul fonematic joacă un rol important în discriminarea sunetelor, silabelor şi a 
cunoştinţelor ca unităţi specifice limbajului. El se deosebeşte de auzul fizic şi nu se confundă cu 
acesta. Cărțile și diferitele jocuri ce emit zgomote sunt utile pentru dezvoltarea auzului fonematic. 
Softurile logopedice pot fi utilizate pentru a-i îmbunătăți copilului auzul fonematic. Se recomandă 
însă utilizarea moderată a acestora. 

   
  
 În terapia logopedică specifică, spiritul creativ poate ajuta la: 

 Impostarea sunetului (obținerea izolată a sunetului) 
Pentru pregătirea impostării: 

 Onomatopeele, de exemplu: 
- pentru S- șarpele (sss)            - pentru Ț- greiere (țâr)                     - pentru V- vai 
- pentru Z- albina (bzz)            - șoricelul (chiț chiț)                          - pentru C- poc poc 
- pentru J- vântul (vjj)              - pentru CI – hapciu                           - pentru G-curcanul 
- pentru R- telefonul (târr)       - vrăbiuța (cip cirip)                         - pentru H- iha 
                - frigul (brr)              - pentru F- fusul (sfârr) 
S- bine consolidat ajută apariția consoanei Z 
Ș- facilitează apariția consoanei sonore J 
 

Pentru a crea acest joc avem nevoie de 2 pahare de plastic. 
Vom scrie pe unul sunetul deicitar și pe celălalt vocalele. 
Astfel, prin rotire, vom obține și emite silabe directe și inverse. 
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150. ȘAHUL - SPORTUL MINȚII 

 
prof. Ghenghea Cecilia,  

Școala Gimnazială "Adrian Porumboiu" Muntenii de jos, Vaslui 
 
În ideea de a-i mobiliza cât mai mult pe elevi, de a le stimula gândirea și creativitatea am 

propus, la nivel local, un proiect educațional cu titlul  "Șahul - sportul minții", proiect în care doresc 
să implic cadre didactice, părinți și mai ales elevi. 
 Obiectivele proiectului au fost atent selectate și, printre ele se numără: cunoaşterea şi 
înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor specifice jocului de şah, stimularea 
gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în însuşirea celor mai eficiente moduri de 
a începe o partidă, dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor de 
şah, cunoașterea aplicarea principalelor semne convenţionale și depășirea anumitor blocaje în 
crearea şi rezolvarea unor probleme de şah. 
 

În acest sens m-am gândit la toate beneficiile pe care ți le conferă practicarea acestui sport. 
Avantajele și beneficiile șahului în dezvoltarea intelectuală a copiilor  sunt imenese. Mai simplu fie 
spus șahul – acest joc clasic de strategie – face copiii mai deștepți. Cum? Creste concentrarea, 
capacitățile intelectuale, memoria, dar și gândirea analitică și abstractă.  

Cele mai importante beneficii ale șahului pentru copii sunt:  
• concentrarea -  șahul implică atenția la orice mișcare a adversarului pentru a putea gândi 

strategia și mutarea următoare;  
• anticiparea – micuții învață să anticipeze o anumită mișcare sau mutare înainte ca aceasta 

să se întâmple. Elevii își dezvoltă capacitatea de a gândi înainte de a acționa, ceea ce îi va 
ajuta enorm la maturitate și îi va scăpa dintr-o mulțime de situații jenante sau complicate;  

Se fac 7 cercuri de culori diferite, pentru a fi un număr egal cu 
numărul de vocale. Copilul este pus să pronunțe vocalele sau 
silabe directe/inverse (Ex: ta te ti to tu tă tî/ at et it ot ut ăt ît)  

Pentru a crea acest joc avem nevoie de un soare desenat și 
de un set de cuvinte. Copilul va pune câte un cuvânt pe câte 
o rază de soare si va pronunța. Se vor alege cuvinte care 
încep, se termină sau conțin literele afectate. 
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• răbdarea – răbdarea nu este una dintre calitățile principale ale copiilor. Șahul este unul 
dintre jocurile care necesită o cantitate generoasă de răbdare;  

• responsabilitatea – șahul face copiii să fie mai responsabili.  
 Principala metodă didactică folosită va fi învățarea prin joc care îi oferă școlarului 
oportunități de dezvoltare nu numai la nivel cognitiv cât și la nivel socio emoțional. Copii au nevoie 
nu numai de cunoștințe de bază ci au nevoie să învețe să gândească și, prin acest joc, îi determinăm 
să se obișnuiască astfel, să fie flexibili cognitiv,  să-și formeze deprinderi care să îi ajute pe tot 
parcursul vieții. 

Practicând acest frumos spor, elevii își asumă alegerile, mutările, strategiile și devin 
responsabili pentru felul în care decurge jocul. În plus, acest joc are regului stricte, bine definite pe 
care elevii sunt obligați să le respecte și să își asume responsabilitatea pentru ele. Toate acestea le 
va folosi mai târziu în viață, la maturiate, atunci când sunt puși în fața unor situații în care trebuie să 
ia decizii și să își asume răspunderea pentru ele.  
 Într-un astfel de cadru organizatoric propriu, am considerat oportună desfășurarea acestei 
activități sportive ce îi oferă copilului posibilitatea de a-şi pune în valoare şi de a evidenţia propriile 
capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influenţează activitatea 
de cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele acestuia.  
  Elevii, prin practicarea acestui joc, pot dobândi și perfecționa până la măiestrie, atât 
capacitatea biomotrică și tehnico-tactică, cât și baza psiho-nativă, necesară în competiții iar noi 
avem menirea de a le construi contexte  potrivite mediilor de învățare. 
 
 

151. O METODĂ DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE ELEVI 
 

prof. Mititelu Isabela Lumința,  
Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui 

 
 
 
 

În loc de introducere 
 "O școală prietenoasă" este numele unui alt proiect de mobilități  Erasmus+ în domeniul 
educației școlare, acțiunea K1, finanțat de Uniunea Europeană, care se implementează în Liceul 
"Ștefan Procopiu" Vaslui în perioada 1 septembrie 2017- 31 decembrie 2018. 
 Așa cum ne sugerează și titlul proiectului, scopul principal al acestuia este transformarea 
școlii într-o școală deschisă, prietenoasă prin aplicarea unor exemple de bună practică ce au fost 
folosite în alte școli și de a implementa în școala noastră tehnici și modalități de lucru cu elevii, 
strategii didactice educaționale care să vină în sprijinul acestora în formarea și dezvoltarea lor ca 
cetățeni onești, flexibili și cu simțul responsabilității. Un alt aspect important al proiectului este și 
transferul de experiență care  se realizează între toate persoanele implicate în proiect  atât la nivel 
local, național cât și internațional. 
 Personal sunt implicată în proiect și beneficiară a unui stagiu de pregătire în Barcelona, 
Spania. Cursul pe care l-am urmat în perioada 30 iulie - 4 august 2018 s-a numit „Conflict 
Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” și a fost organizat de Europass 
Centro Studi Europeo în cadrul Barcino School, Barcelona având ca teacher trainer Europass pe 
Marta Mandolini.  
 În cadrul cursului au fost prezentate și dezvoltate teme legate de gestionarea conflictelor, 
rolul și importanța inteligenței emoționale și de identificare a și prevenire a fenomenului de 
bullying. Aspectele teoretice au fost îmbinate cu cele practice iar, un lucru foarte util mi s-a părut a 
fi colaborarea în activitățile practice și schimbul de experiență realizat între cei 10 cursanți proveniți 
din țări diferite: Portugalia, Bulgaria și România. 
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 Pentru a ne asigura că experiența acumulată pe parcursul proiectului este împărtășită și altor 
cadre didactice, elevi și părinți am organizat evenimente de diseminare și valorizare a acesteia. 
 Însă simpla învățare a teorie legate de conflicte nu asigură și rezolvarea acestora. Ca urmare, 
dezvoltarea unui sistem privind rezolvarea conflictelor, gestionarea problemelor emoționale sau 
comportamentale ale elevilor devine o problemă stringentă. 
 Rezolvarea unui conflict pune accent pe dezvoltarea abilităților cognitive de generalizare a 
metodelor de lucru cu elevii și de un echilibru în alegerea și folosirea căii de soluționare. 
Aspecte teoretice 
 Parcursul teoretic legat de conflict și, în mod deosebit, de gestionarea lui vizează anumite 
aspecte cum ar fi: definirea conceptului, identificarea surselor de generare ale conflictului, 
evidențierea aspectelor pozitive ale unui conflict și modalitățile în care un conflict poate fi anihilat 
sau transformat într-o conjunctură pozitivă. 
 Conflictul reprezintă o stare de tensiune care apare atunci când două părți (persoane, 
grupuri) interacționează pentru a îndeplini o anumită sarcină, a lua o decizie sau de a rezolva o 
problemă apărută. 
  Conflictul este un fenomen psihosocial care implică activ trei componente:  

• cognitivă: gândirea, percepția asupra situației apărute 
• afectivă: emoțiile, sentimentele 
• comportamentală: comunicarea, acțiunea. 

 
Cele mai frecvente situații conflictuale apărute într-o instituție școlară sunt conflictele de tip elev-
elev. Sursele conflictelor pot fi diverse pentru că pot proveni de la incompatibilități sociale dintre 
elevi, medii diferite de proveniență a acestora, nevoi și interese diferite, lipsa unei bune comunicări, 
stima de sine (sau prea scăzută sau prea mare), valorile pe care le are fiecare elev în parte, 
comportamente neadecvate cultivate și promovate de elevi. 
Având în vedere caracterul în formare al elevilor dar și cele trei aspecte pe care  le atinge o situație 
conflictuală, gestionarea conflictelor apărute devine o problemă delicată. Însă, cred că ceea ce ar fi 
cu adevărat incorect ar fi evitarea constantă a conflictelor sau, mai rău nerecunoașterea începerii 
unui conflict.   
 
Aspecte practice 
 
O metodă practică de gestionare a conflictelor apărute între elevi la nivelul unei instituții școlare 
prezentată la curs a fost constituirea unei echipe de peer mediator la nivelul școlii, echipă formată 
din elevi voluntari, atent selectați, care au un statut moral ireproșabil, o inteligență emoțională bună, 
care sunt iubiți și respectați atât de colegi cât și de profesori. Elevii din această comisie ar avea rolul 
să intervină și să rezolve un  conflict apărut între elevi până ca acesta să devină unul major, să 
escaladeze limitele normalității sau care să implice în rezolvare profesorii diriginți, profesorii clasei, 
directorii școlii sau părinții elevilor. 
Pentru rezolvarea situației conflictuale apărute între elevi, elevii peer mediator trebuie să știe cu 
claritate care sunt părțile implicate în conflict, care sunt sursele de generare a acestuia, să găsească 
căi de soluționare, să stabilească locul și data la care vor fi invitate părțile implicate în conflict, cum 
vor fi audiate părțile și, mai ales, unde li se vor comunica metodele de rezolvare a conflictului. La 
sfârșitul procesului de rezolvare în care se analizează problema și se găsesc soluțiile optime de 
rezolvare, acestea sunt consemnate într-un proces verbal în care părțile implicate în conflict vor 
semna ca dovadă că sunt înștiințați asupra modalității de rezolvare, că sunt de acord cu aceste soluții 
și că vor ține seama de ele pe viitor. Etapele de rezolvare a unui conflict  folosite de peer mediatori 
presupun parcurgerea următorilor pași:  

7. Definirea situații conflictuale 
Elevii din echipa de peer mediator se întrunește pentru a identifica problema/conflictul, să 
definească problema în termeni specifici, comportamentali, operaționali și să întocmească un plan 
de intervenție, un plan de soluționare a  problemei și trebuie să se asigure că părțile implicate în 
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conflict sunt de acord ca echipa să se ocupe de problemă și că sunt de acord cu noul mod de definire 
a problemei dar, mai ales, că au încredere în soluțiile date de echipă  

8. Gestionarea soluțiilor alternative la starea conflictuală analizată. Elevii  peer mediator 
care vor fi  implicați în soluționarea problemei vor genera cât mai multe soluții prin 
brainstorming și vor avea în vedere extragerea aspectelor pozitive care reies din situația 
conflictuală apărută 

9. Evaluarea soluțiilor. În această etapă elevii vor aprecia avantajelor și dezavantajelor 
pentru fiecare soluție, le vor evalua sistematic, pe rând una câte una și vor evita 
stabilirea soluției  înainte ca toate să fi fost evaluate. 

10.  Selectarea celei mai bune soluții. În urma evaluării, se va selecta calea de rezolvare 
optimă și, evident, se va ține seama de  dificultatea de implementare a acesteia. 

11. Planificarea modului de implementare a soluțiilor. Se vor avea în vedere resursele  
necesare pentru implementarea soluție: timp, abilități, informații, se vor anticipa posibile 
obstacole, se va stabili calendarul de implementare a soluției și sarcinile  fiecărui peer 
mediator  

12. Evaluarea planului de rezolvarea a conflictului. La sfârșitul activității vor fi reanalizate 
și evaluate toate momentele acțiunii. 

 
 Datorită importanței activității lor, elevii peer mediator vor fi încurajați, susținuți și 
monitorizați pentru a-și continua acțiunea într-o stare de normalitate fără a fi transformați ei însăși. 
 
 

152. EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ PRIN ACTIVITĂŢI 
EXTRAŞCOLARE 

 
Prof.  Luminiţa Mihaela Vîrlan  

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
        Pentru a pătrunde în domeniul educaţiei culturale cred că este necesar să definim unele domenii 
ale ştiinţei din care aceasta se trage.Aşadar, cultura reprezintă ansamblul produselor activităţilor 
umane, al valorilor şi al modalităţilor de comportare obiectivate de anumite comunităţi, transmise 
altor comunităţi şi generaţiilor următoare. De aici se desprinde faptul că educaţia este un proces de 
transmitere a culturii.În sensul larg al cuvântului,cultura este ansamblul de trăsături 
distinctive,spirituale şi materiale,intelectuale şi afective, care caracterizează o societate sau un grup 
social. În afară de arte şi litere ea cuprinde modul de viaţă,drepturile fundamentale ale fiinţei 
umane,sistemele de valori,tradiţiile, credinţele…Cultura dă omului capacitatea de a reflecta asupra 
lui însuşi. Ea ne face fiinţe specific umane, raţionale, critice şi angajate etic. Mecanismele de 
interinfluenţă ce se manifestă între educaţie şi cultură se traduc prin conceptul de dezvoltare 
durabilă. Educaţia articulează solidaritatea de la nivelul comunităţii locale cu cea a comunităţii 
internaţionale: ,,Educaţia ar trebui să se dezvolte în sensul responsabilităţii sociale şi al solidarităţii 
cu grupurile defavorizate şi să inducă respectul principiului egalităţii în comportamentul cotidian. Ar 
trebui de asemenea să contribuie la dezvoltarea calităţilor, aptitudinilor şi competenţelor care permit 
individului să ajungă la o cunoaştere critică a problemelor a problemelor naţionale şi internaţionale. 
Tot ea ar trebui să contribuie la înţelegerea internaţională, la întărirea păcii mondiale şi a luptei 
împotriva tuturor formelor şi varietăţilor de rasism, dar şi a tuturor ideologiilor care inspiră ură 
naţională sau rasială, educaţia pentru înţelegere internaţională, cooperare şi libertăţi fundamentale”. 
        Abordarea interculturală în educaţie are două dimensiuni. O dimensiune a ,,cunoştinţelor” şi 
alta a ,,experienţei”. La nivelul realităţii, al descrierii obiective şi ştiinţifice, ea determină 
observarea dinamicii declanşate de comunicare, migraţiune, mişcări ale populaţiei şi recunoaşterea 
realităţii se transformă. Întreaga viaţă şi orice relaţie este dinamică, orice cultură este hibridă şi noi 
suntem într-un fel sau altul hibrizi.  
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         Sarcina educaţiei interculturale este de a pregăti tinerele generaţii pentru a găsi soluţii pentru 
evitarea discriminărilor ( rasismul) şi pentru dreptul popoarelor la autodeterminarea şi înţelegerea 
internaţională lupta împotriva sărăciei extreme , a terorismului ,a traficului de stupefiante, a noilor 
forme de rasism şi de ,,epurare etnică” cât şi pentru rezolvarea problemelor dezarmării,dezvoltării 
mediului şi relaţiilor interculturale. 
          Educaţia interculturală este calea obligatoriei a unei educaţii a drepturilor omului care tinde 
să depăşească egocentrismul. Educaţia interculturală nu este o educaţie compensatorie pentru 
emigranţi sau minoritari; ea nu este o disciplină şcolară, o extensie a programelor pentru predarea 
culturilor; nu se confundă cu cursurile de limbă şi cultură pentru emigranţi. 
           Promovarea în educaţia interculturală a unor mijloace activ participative care să solicite 
interesul şi creativitatea elevilor care să facă apel la toate capacităţile lor şi care să le permită să se 
exprime si să colaboreze este un deziderat. La promovarea acestor obiective pot concura mai multe 
tipuri de activităţi: realizarea de proiecte, cercetări , anchete prin interviuri,jurnale de clasă,recitări 
de poezii, povestiri, interpretări de roluri,manifestări teatrale,dans, dezbateri de idei plecând de la 
studii de caz, discuţii pe probleme de impact asupra vieţii şcolii,posibilitatea de a negocia şi a 
ajunge la decizii consensuale, exerciţii de reflecţie critică constructivă. 
             Educaţia într-o perspectivă ,,inter” este o strategie pentru a promova drepturile 
omului,pacea şi dezvoltarea. NU este uşor a adapta şi trăi conform unei gândiri ,,inter”. Acest lucru 
învăţat ar trebui să fie obiectul central al educaţiei. 
             Reforma învăţământului din România subliniază importanţa mutării accentului de pe latura 
informativă a procesului instructiv-educativ pe cea formativă. Învăţământul de tip  tradiţional se 
focaliza pe aspecte cognitive ale elevului, urmărind preponderent pregătirea lui secvenţială pe 
discipline şcolare. Se ignora astfel armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, 
atitudinală şi comportamentală. Elevul este tratat astfel ca un ,,recipient” pentru primirea 
informaţiilor şi mai puţin ca o persoană reală, cu individualitate şi reacţii emoţionale determinate de 
o personalitate în formare. 
            Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci 
formare de persoane cu resurse adaptate solicitărilor sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem 
axiologic ferm conturat. Iar ca un ultim scop al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
Şcoala trebuie concepută ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient 
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea de bine, pentru 
diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili ai societăţii civile. 
            Relaţia dintre valoare şi educaţie este un aspect fundamental al umanizării copilului şi al 
integrării lui active în societate. 
            Secretul educaţiei este dat de darul de a convinge, de a se adresa şi inimii, nu numai minţii. 
Autoritatea unui dascăl rezistă in timp doar dacă acesta se apropie de copii cu iubire, îi ascultă cu 
bunăvoinţă, le insuflă sentimente morale, caută să îi ajute, glumeşte cu ei când este cazul. 
             Învăţatul Democrit afirma, referindu-se la educaţia copiilor, ca acesta ,,este un lucru gingaş. 
Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă si grijă, când nu reuşeşte, durerea nu mai 
cunoaşte margini.” 
            Conduita şi atitudinea dascălului trebuie să demonstreze că se acordă tuturor copiilor aceeaşi 
valoare. Şcoala este cadrul concret unde pot fi atraşi toţi copiii, dar nu trebuie să rămână singura in 
această acţiune de mare importanţă umanitară. 
            Educaţia pentru toţi şi pentru fiecare este o educaţie deschisă pentru toate persoanele, 
indiferent de vârstă, condiţie socială sau alte criterii, o educaţie flexibilă adaptată si adaptabilă 
necesităţilor specifice individuale, intr-o societate deschisă, democratică care aşează efectiv omul, 
ca valoare supremă, in centru. 
 
Bibliografie: 

1. Băban Adriana: Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj- Napoca, 2001 
2. Perregaux Christiane, Educaţia interculturală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.  
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153. ROLUL EDUCATIV AL REVISTELOR ŞCOLARE  

ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof.Ciubotaru Greta, 
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui, jud. 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. 
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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 
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154. TRADIȚIE, CULTURĂ, SPIRITUALITATE 

 
     Prof. înv. primar Ghiță Elena 

    Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni, județul Galați 
 

 Cultura populară românească este una dintre cele mai organice și substanțiale cunoscute în 
Europa. Și este ușor de înțeles dacă ne gândim că poporul român se compune în marea lui 
majoritate din țărani și că a păstrat până acum o civilizație rurală arhaică, dispărută astăzi în țările 
cu o structură urbană avansată. Arhaismul acestei civilizații se explică prin continuitatea de rasă și 
de teritoriu care există între geto-daci și romani. 
 Cultura și tradiția fac parte din istoria fiecărui popor, iar un popor care nu își cunoaște istoria 
este dăinuit pieirii. Dacă noi, locuitorii acestei țări, nu ne cunoaștem istoria și tradițiile țării noastre, 
atunci cine o va face? Dacă vom trece nepăsători pe lângă aceste frumoase obiceiuri, în urma 
noastră va rămâne doar pustiul. Precum o carte care nu este citită se învechește și i se rup filele, 
rămânând în urma ei doar bucăți de hârtie împrăștiate, așa rămâne și o țară ale cărei tradiții nu sunt 
cunocute. Râmâne ,,singură,, pentru că poveștile ei nu le mai cunoaște nimeni. 
 Pentru foarte mulți dintre noi tradițiile și obiceiurile înseamnă copilărie, înseamnă bucuria 
de a fi copil. Încă de mici eram încântați de basmele bunicilor sau de diferitele povestioare spuse 
pentru a ne trece supărarea sau pentru a ne speria să fim cuminți. De departe amintirile care ne 
rămân viu întipărite în memorie sunt cele legate de acel tărâm magic pierdut în negura basmelor, 
acel cuib ascuns între dealuri și munți în care zânele țes covoare în toate culorile lăsate de 
Dumnezeu pe pământ, iar Feții-Frumoși transformă lutul umed în obiecte nemaivăzute, acel spațiu 
străvechi numit Spațiul Rural. Indiferent că este vorba de superstițiile, obiceiurile, legendele, 
sărbătorile sau tradițiile satului, acesta rămâne cel mai îndrăgit loc al copilăriei.  
 Din păcate, într-o țară în care calculatorul este prezent în camera oricărui copil, bucuria 
copilăriei dispare treptat. În prezent, tradițiile și obiceiurile autentice românești nu pot strânge 
suficiente like-uri pentru a atrage atenția tinerei generații, iar încercarea culturii românești de a se 
întrece cu facebook-ul devine o cmpetiție pierdută.   
 Tradiția înseamnă mai mult decât o simplă parte a istoriei. Ea trebuie cunoscută de fiecare 
membru al societății, fiind ,,îngrășământul,, pe care fiecare persoană îl adaugă la existență pentru a 
crește frumos. Dar pentru a înțelege mai bine cultura românească, trebuie săpat adânc în istoria 
acestui neam, pornind chiar de la începuturile poporului românesc pe teritoriul actual al țării. 
 Invaziile nesfârșite care au început în spațiul carpato-danubiano-pontic încă din secolul al II-
lea și au durat până în secolul al XVIII-lea au impus condiții specifice creației culturale. Și aici 
trebuie spus faptul că cel care și-a impus legile activității creației cuturale a fost factorul timp. 
Românul nu a putut niciodată conta pe el, nu a putut avea siguranța că lucrurile vor dura: era nevoit 
să construiască nu pentru eternitate, ci pentru moment. Numai întâmplarea a făcut ca unele dintre 
operele artistice ale românilor primitivi să reziste nenumăratelor jafuri și incendii și să se păstreze 
intacte până în zilele noastre. 
 Din monumentele construite înaintea secolului al XIV-lea au rămas doar ruine și fragmente. 
Cea mai mare parte a bisericilor din sate și târguri se construiau din piatră și puține au putut rezista 
invaziilor. Cele care s-au păstrat trezesc admirația vizitatorilor prin simplitate și suplețe. Mănăstirile 
românești se disting prin stilul propriu, sinteză reușită între stilul bizantin și gotic. O inovație 
specifică este prezența frescelor pe pereții exteriori ai mănăstirilor. Aceste fresce dau un suflu de 
viață monumentelor religioase, o ,,animație” fără egal. Există o armonie între culorile vii ale 
pădurilor și grădinilor și nuanțele solemne ale vechilor picturi. 
 Deoarece invadatorii l-au împiedicat să creeze în piatră, poporul român a creat în lemn, în 
argint și în țesături, cu toată forța de care era capabil. Geniul său artistic a găsit infinite posibilități 
de manifestare în artele minore. Imaginile, broderiile, argintăria, lucrările în metal făcute de români 
sunt considerate printre cele mai bune de acest fel. Acest geniu artistic înnăscut în popor se 
manifestă chiar și în cele mai mici detalii ale vieții cotidiene. Veșmintele, uneltele, decorarea casei 
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sătești, scoarțele, ornamentația stâlpilor și grinzilor, totul este creat cu un talent inimitabil, expresie 
a unei puternice personalități și a unei imaginații fără limită. Tezaurul artistic al poporului român 
este un lucru viu: țăranul român s-a silit întotdeauna să înfrumusețeze și să facă tot mai armonios 
mediul în care trăiește, transfomând în operă de artă tot ceea ce atinge, mișcat de o pură necesitate 
interioară, de o exigență a instinctului său. 
 Ceea ce atrage cel mai mult atenția este gustul perfect în combinarea culorilor și în 
armonizarea tonalităților. Arta populară românească se distinge, efectiv, prin simțul înnăscut al 
culorilor. Este suficient să vezi scoarțele, hainele, ceramica, imaginile pictate pe sticlă, sau chiar 
ouăle de Paște pentru a înțelege că ,,simțul culorii,, este nota dominantă în arta românească. În afară 
de aceasta, izvorul inspirației este inepuizabil pentru că motivele nu se termină niciodată. Astfel, în 
arta românească, desenele geometrice coexistă cu motivele ornamentale luate din lumea vegetală și 
animală (flori, frunze, păsări), dar transformate printr-o stilizare proprie poporului român. 
 Acest izvor de inspirație, această infinită varietate de motive se pot observa și în alte 
sectoare ale artei populare românești cum sunt muzica și poezia. Într-adevăr, abundența versurilor 
surprinde atât pe muzicografi, cât și pe folcloriștii străini. Producțiile populare românești nu sunt 
stereotipe. Pentru români, poezia obișnuiește să fie acompaniată de muzică, adică poemele ,,se 
cântă,,. Există multe texte și nenumărate variante muzicale ale cântecului numit doina, dar stilul 
este mereu același și mereu se distinge o doină dintre o sută și alte melodii. Este un cântec lent, 
melancolic, uneori de o tristețe dureroasă. Desigur, nu este singura temă muzicală românească, nici 
cea mai răspândită, dar este amintită din cauza popularității de care se bucură în străinătate. De 
asemenea, nu se poate vorbi de poezie populară românească fără a vorbi de dor. Este un sentiment 
complex, greu de analizat. Acest cuvânt servește deopotrivă pentru a exprima melancolia de a fi 
departe de ai tăi, nostalgia după vremurile fericite care au trecut, ca și dorința puternică pentru 
cineva sau ceva drag. Dorul se regăsește atât în versurile cele mai melancolice, cât și în cele mai 
pătimașe. 
 În rezumat, civilizația populară românească este una dintre cele mai bine păstrate și, în 
același timp, dintre cele mai bogate din Europa. 
 
 

155. ABORDĂRI DIDACTICE PRIVIND FORMAREA CONCEPTULUI DE 
NUMĂR NATURAL ŞI PREDAREA SUNETULUI ŞI A LITEREI 

 
Înv. Irimia Ioana-Vali 

ŞC. Gimnazială “Mihai Eminescu” Oşeşti 
Structura: Şc. Gimn. “Luiza Zavloschi”,  

Sat    Buda, Com. Oşeşti, Jud. Vaslui 
 

PLANUL REFERATULUI 
1. Clasa pregătitoare – punte de trecere de la grădiniţă la şcoală 
2. Abordări didactice privind formarea conceptului de număr natural şi predarea sunetului şi 

a literei 
2.1. Metodologia formării conceptului de număr natural 
2.2. Sugestii metodice 
2.3. Predarea sunetului şi a literei 
2.4. Sugestii metodice în predarea sunetului şi a literei 
2.5. Predarea integrată  

 
1. Clasa pregătitoare – punte de trecere de la grădiniţă la şcoală 
 
Perioada tranziției de la ciclul preprimar la cel primar constituie pentru elevi o perioadă de 

intense transformări, activatoare de considerabile energii fizice şi psihice. Mediul școlar aduce cu 
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sine în viața elevului aflat pentru prima data în această ipostază o realitate multiplu dimensionată, 
nouă, cu un profil specific, diferit de cel al mediului din grădiniță, din variate perspective. 

Activitatea de învățare dobândește un accentuat caracter sistematic, activând întreaga 
personalitate a micului școlar, deschizând posibilități numeroase de dezvoltare, cristalizare şi 
afirmare a unor procese şi funcții psihice din ce în ce mai complexe. Fenomenele ce au loc în 
această perioadă, a trecerii de la mediul preșcolar la cel școlar, sunt acompaniate de procese şi 
realități descrise de o serie bogată de sintagme şi concepte din sfera psihosociopedagogiei, precum 
adaptare școlară, reușita școlară, succes școlar, insucces, rămânere în urmă la învățătură, dificultăți 
de învățare, abandon școlar etc. 

Clasa pregătitoare urmăreşte, prin specificul ei, să realizeze adaptarea copilului la solicitările 
şcolare propuse de activităţile de învăţare cu caracter finalist, organizat şi sistematic. Centrarea 
procesului educaţional asupra copilului în clasa pregătitoare trebuie să se reflecte în abordarea 
curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi trebuie să urmărească cuprinderea tuturor 
aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă 
şi individuale. 

Accentul plasat pe dezvoltarea capacităţilor, atitudinilor ce ţin de dezvoltarea socio-
emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a respecta diversitatea), 
dezvoltarea fizică (motricitate fină şi grosieră, dar şi sănătate şi alimentaţie sănătoasă) sau a 
atitudinilor şi capacităţilor în învăţare (curiozitate şi interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, 
creativitate), alături de competenţe academice urmărite în mod tradiţional (din domeniul dezvoltării 
cognitive şi a limbajului şi comunicării) impun cadrelor didactice o regândire a demersului 
educaţional, a modalităţilor specifice de organizare a învăţării şi predării, precum şi a modalităţilor 
specifice de evaluare la acest nivel de şcolarizare.  

Tranziţia de la joc la învăţare nu trebuie să fie bruscă; trecerea trebuie să fie realizată treptat, 
prin introducerea în activităţile de tip joc a unor secvenţe de învăţare activatoare de efort voluntar 
conştient, care vor anticipa demersuri de învăţare sistematice, organizate, integrate în strategii de 
învăţare perfecţionate, însoţite de procese evaluative organic inserate în activităţile intructiv-
educative. 

Clasa pregătitoare asigură trecerea gradată a copilului de la educaţia din familie şi grădiniţă 
la formarea iniţială asigurată de şcoală. are în vedere „dezvoltarea fizică, socio-emoţională, 
cognitivă, a limbajului şi comunicării, precum şi a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare 1 , 
asigurând totodată baza de plecare pentru dezvoltarea celor opt competenţe-cheie:  

(a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților 
naționale;  
b) competențe de comunicare în limbi străine;  
c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;  
d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației  
ca instrument de învățare și cunoaștere;  
e) competențe sociale și civice;  
f) competențe antreprenoriale;  
g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;  
h) competența de a învăța să înveți. 

Ciclul primar are rolul de a continua demersul de dezvoltare a acestor aspecte. 
În această clasă, adesea sub formă ludică, copilul este pregătit pentru cerinţele mediului 

şcolar şi învaţă să fie responsabil. Clasa pregătitoare are un dublu rol: pe de o parte de consolidare a 
cunoştinţelor deja dobândite şi, pe de altă parte, de socializare şi adaptare la schimbare. În plus, 
clasa pregătitoare va oferi tuturor copiilor un start mai bun în viaţa şcolară.  

Activităţile organizate în clasa pregătitoare constituie modalităţi eficiente de pregătire pentru 
şcoală, condiţie necesară pentru succesul în clasa I. Menirea acestei clase este de a da 
posibilitatea copiilor să dobândească pregătirea necesară pentru începerea activităţii şcolare, 

                                                             
1 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

358



 

iar sub aspect formativ, pentru a ajunge la dezvoltarea optimă a proceselor psihice de 
cunoaştere. 

Clasei pregătitoare îi revine sarcina de a dezvolta, prin exersare, procesele psihice de 
cunoaştere ale copiilor, până la nivelul maturităţii şcolare. Debutul şcolar presupune un anumit 
nivel de dezvoltare psihică intelectuală şi morală a copilului, iar aptitudinea de şcolaritate sau 
maturitate şcolară solicită dobândirea unor priceperi, deprinderi, şi capacităţi necesare activităţii 
şcolare bazată pe învăţare. Clasa pregătitoare trebuie să creeze premise favorabile pentru realizarea 
continuităţii învăţământului preşcolar cu cel primar. 

În fiecare sistem de învăţământ care planifică o experienţă pregătitoare de calitate pentru 
activitatea şcolară, concretizată mai ales sub forma clasei pregătitoare (anului pregătitor, clasei pre-
şcoală etc.), aceasta semnifică „un pod între două lumi”: cea de dinaintea şi cea din timpul vieţii de 
şcolar.  

Din punct de vedere al semnificației subiective, clasa pregătitoare are valoarea unei invitaţii 
pe care o primeşte fiecare copil de a participa la crearea unei aventuri de durată care, la această 
vârstă, îşi derulează prima etapă: „povestea de dinaintea poveştii”. 

 
2. Abordări didactice privind formarea conceptului de număr natural şi predarea 

sunetului şi a literei 
 
2.1. Metodologia formării conceptului de număr natural 
Primul contact al copilului cu matematica constă în acţiunea de a număra obiectele din jurul 

său. Intrat în şcoală, noţiunea fundamentală ce se însuşeşte este noţiunea de număr natural. 
Pentru înţelegerea şi însuşirea conceptului de număr natural de către elevi, învăţătorul 

trebuie să reia unele jocuri logico-matematice din învăţământul preprimar, jocuri legate de însuşirea 
conectorilor logici, de formare a unei mulţimi, de ordonare a elementelor unei mulţimi. 

Vigotski considera că formarea conceptelor de mulţime şi număr  presupune un proces care 
se desfăşoară în etape: 

- etapa contactului copil-obiecte: curiozitatea copilului declanşată de obiecte şi jucării noi îl 
face să întârzie perceptiv asupra lor, să le observe; 

- etapa explorare acţională: copilul descoperă diverse atribute ale clasei de obiecte, iar 
cunoaşterea analitică îl conduce la sistematizarea calităţilor prceptive ale mulţimii; 

- etapa explicativă: copilul intuieşte şi numeşte relaţii între obiecte, clasifică, ordonează, 
sesizează şi observă echivalenţe cantitative; 

- etapa de dobândire a concptului realizat de cuvânt: cuvâtul constituie o esenţializare a 
tuturor datelor senzoriale şi a reprezentărilor şi are valoarea de a concentra toate informaţiile 
cu privire la clasa de obiecte pe care o denumeşte. 
Înţelegerea noţiunii de mulţime, în primele trei etape, copilul îşi formează abilităţile de 

identificare, triere, sortare, clasificare, scriere, apreciere globală a cantităţii, abilităţi care contribuie 
la dobândirea conceptului matematic, aşa încât noţiunea de mulţime joacă un rol unificator  al 
conceptelor matematice, iar numărul apare ca proprietate numerică a mulţimii. 

În formarea conceptului de număr sunt fundamentale operaţiile de: 
- clasificare: în grupe omogene si neomogene, compararea grupelor de obiecte, stabilirea 

asemănarilor şi deosebirilor; 
- scriere: ordonare după atribute distincte. 

În procesul de formre a numărului, copilul parcurge trei niveluri: 
- senzorial-motric (operare cu grupe de obiecte); 
- operare cu relaţii cantitative pe planul reprezentărilor (operare cu numere concrete); 
- înţelegerea raportului cantitativ ce caracterizează mulţimea (operare cu numere abstracte). 

Însuşirea conştientă a noţiunii de număr se formează pe: 
a) înţelegerea de către copil a numărului ca proprietate a mulţimilor cu acelaşi număr de 

elemente (cardinalul mulţimilor echivalente); 

359



 

b) înţelegerea locului fiecărui număr în şirul numerelor de la 0 la 10 (aspectul cardinal al 
numărului); 

c) înţelegerea semnificaţiei reale de ordine pe mulţimea numerelor naturale şi a denumirilor 
corespunzătoare (mai mare, mai mic); 

d) cunoaşterea cifrelor corespunzătoare numărului. La început este bine să se folosească o serie 
de jocuri care să-l plaseze pe copil în universul lui, pentru a-i utiliza propria experienţă de 
viaţă. 
La început este util ca învăţătorul să utilizeze o serie de jocuri legate de experienţa de viaţă a 

copilului, iar apoi, treptat, să utilizeze obiecte matematice care pot conduce la abstractizări şi 
generalizări. 
 Pornind de la activităţile logice de comparare a mulţimilor, elevii vor deveni conştienţi de 
modul în care se stabileşte corespondenţă (element cu element) a două mulţimi – suportul 
constituindu-l numeroase situaţii de viaţă. Introducerea conceptului de număr natural impune, ca o 
etapă premergătoare, familiarizarea copiilor cu noţiunea de relaţie echivalentă a mulţimilor, de clasă 
de echivalenţă, de echipotenţă între mulţimi stabilită de relaţia bijectivă „tot atâtea”, precum şi de 
relaţia de ordine folosindu-se expresiile „mai multe”, „mai puţine”. 

 Activitatea de punere în corespondenţă a elementelor a două mulţimi se poate desfăşura în 
două direcţii principale: 

• stabilirea echipotenţei a două mulţimi (prin relaţia de coresondenţă element cu element); 
• construirea mulţimilor echipotente cu o mulţime dată (formând o clasă de echivalenţă). 

O atenţie deosebită trebuie să se acorde mijloacelor materiale şi de comunicare, formulării 
concluziilor, manipulării obiectelor prin care se formează sau se pun în corespondenţă mulţimile şi 
folosirii unui limbaj adecvat. De exempu, în loc de funcţie bijectivă spunem „corespondenţă 
element cu element” sau folosim relaţia „tot atâta elemente”, care este o relaţie de echivalenţă, iar în 
loc de mulţimi echipotente spunem „mulţimi cu tot atâtea elemente” (care au acelaşi cardinal). 

Predarea nu-şi atinge scopul decât în condiţiile în care copiii au ajuns la nivelul înţelegerii 
necesare, au o serie de cunoştinţe de bază. Nu se poate trece la predarea unui număr fără ca şcolarii 
să cunoască foarte bine numărul care îl precede. De aceea, în prima parte a unei activităţi de predare 
a unui număr, se efectuează exerciţii prin care se consolidează şi se verifică în ce măsură copiii 
stăpânesc cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru înţelegerea numărului nou. 

În cadrul unei lecţii se efectuează cu copiii exerciţii ca: 
 formarea mulţimilor; 
 echipotenţa mulţimilor; 
 raportarea numărului la cantitate şi a cantităţii la număr; 
 număratul în limite cunoscute; 
 stabilirea vecinilor numerelor; 
 exerciţii de adunare şi scadere cu o unitate. 
Din punct de vedere metodico-ştiinţific, numărul natural poate fi introdus pe baza: 
 noţiunii de corespondenţă element cu element între mulţimi finite; 
 exprimării rezultatului măsurării unei mărimi. 
Calea cea mai folosită este prima şi se realizează parcurgând următoarele etape: 
 se construieşte o mulţime de obiecte având atâtea elemente cât este ultimul număr cunoscut; 
 se construieşte altă mulţime echipotentă cu prima; 
 se adaugă la cea de-a doua mulţime încă un element; 
 se constată, prin formare de perechi, că noua mulţime are cu un obiect mai mult decât prima 

mulţime; 
 se specifică numărul elementelor şi modul de obţinere a mulţimii noi; 
 se construiesc şi alte mulţimi echipotente cu a doua mulţime, formate din alte elemente; 
 se prezintă cifra corespunzătoare noului număr. 

Trebuie să avem în atenţie şi faptul că mulţi elevi vin de acasă cu numerele învăţate 
mecanic, de aceea trebuie să insistăm asupra însuşirii corecte a conceptului de număr natural, a 
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supraînţelegerii locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale şi, deci, pe înţelegerea 
semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor naturale. 

De asemenea, în această etapă se va insista asupra compunerii şi descompunerii numerelor 
naturale, aceasta punând bazele operaţiilor de adunare şi scădere a numerelor naturale. Deci, 
cnceptul de număr se consideră format dacă se dezvoltă  raporturi de asociere număr-cantitate, 
cantitate-număr şi se realizează sinteza şirului numeric. Copilul interiorizează operaţia de numărare 
spre şase-şapte ani, când numără numai cu privirea obiectele care alcătuiesc o anumită grupare; 
această manifestare indică interiorizarea acţiunii externe şi marchează momentul dobândirii 
numărului la nivel formal. Copilul este pregătit acum pentru contactul perceptiv cu o nouă noţiune, 
cea de operaţie aritmetică. 

  
2.2. Sugestii metodice 
Tema: Numărul şi cifra 7 

• Reactualizarea cunoştinţelor: 
- numărarea până la 6, raportare a cantităţii la număr şi n\invers, pe bază de material concret; 
- compararea a două numere: se solicită asocierea pe masă a  cinci jetoane cu pisicuţe în şir 

vertical, apoi lângă ele şase jetoane cu şoricei; se cere elevilor să precizeze care dintre ele 
are mai multe elemente şi cu cât, care număr este mai mare şi cu cât sau care număr este mai 
mic şi cu cât; 

- raportarea cantităţii lanumăr ( cifre corespunzătoare numărului de jetoane). 
• Familiarizare: 
-    verificarea cunoaşterii algoritmului de formare a numerelor precedente (1-6). 
• Structurare: 
- sarcinile au ca obiectiv formarea clasei de echivalenţă, compararea numărului şi completarea 

şirului numeric; 
- consolidarea înţelegerii scării numerice:  sarcină-problemă – se dau jetoane cu numere 

colorate diferit, pentru fiecare dintre numerele 5, 0, 2, 6. elevii vor avea sarcina să identifice 
numerele care lipsesc şi se solicită formarea scării numerice. 

• Aprofundare şi consolidare: 
- alegerea aleatorie a unor numere pentru a fi asociate cu cantitatea corespunzătoare (împidică 

formarea mecanică a şirului numeric); 
- formare de şiruri numerice; 
- compararea numerelor; precizarea poziţiei numărului 7; 
- exersarea deprinderilor de compunere şi descompunere a numărului 7. 

 
2.3. Predarea sunetului şi a literei 
Metoda care stă la baza învăţării citirii-scrierii este metoda fonetică, analitico-sintetică. 

Până să se ajungă la această metodă care ţine seama atât de particularităţile fonetice ale limbii 
române cât şi de particularităţile psihice ale şcolarului mic, în şcoala românească s-au folosit o serie 
de metode precum: ,,metoda literalizării, metoda silabisirii, metoda fonetică sintetică, metoda 
fonetică analitică, metoda scriptolegă, metoda cuvintelor normale, metoda globală” (Berca, 1964: 
42-58). 

Metoda fonetică, analitico-sintetică şi-a dovedit superioritatea faţă de vechile metode 
deoarece ea ţine seama atât de cerinţele pedagogice ale învăţării cât şi de particularităţile 
psihologice ale începătorilor în procesul citirii şi scrierii. Folosirea acestei metode în vederea 
familiarizării elevilor cu cititul şi scrisul permite învingerea unor dificultăţi şi prevenirea unor 
greşeli, care constau fie în scrierea legată a unor cuvinte, ca urmare a nediferenţierii acestora, fie în 
omisiuni, inversiuni, substituiri sau adăugiri de litere, ca urmare a nediferenţierii în vorbire, a 
sunetelor respective. Aceasta presupune o activitate specială de analiză şi sinteză a componentelor 
respective ale limbii. 

O particularitate a acestei metode o constituie faptul că scrisul şi cititul se învaţă simultan, 
acţiunile întreprinse într-o direcţie servesc şi celeilalte. Pe lângă lângă efortul intelectual, scrisul 
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implică şi efort fizic. Exerciţiul gradat practicat în  primul an de şcoală are şi obiective motorii, cum 
ar fi formarea reprezentărilor spaţiale, reprezentarea corectă a formei literelor, coordonarea 
mişcărilor, coordonarea mişcării cu privirea, dezvoltarea muşchilor braţelor şi ai muşchilor mici ai 
degetelor, renunţarea la mişcări de prisos care accentuează oboseala, cum ar fi mişcara capului, a 
picioarelor, a întregului corp, a limbii, păstrarea unei poziţii corecte în timpul scrisului, asigurarea 
unei apăsări normale asupra caietului. Exerciţiile de scriere urmăresc, pe lângă automatizarea 
deprinderii şi realizarea unui ritm normal de scriere, pus de acord cu ritmul gândirii. 

Metoda aceasta ţine seama de particularităţile psihologice ale copilului de 6-7 ani, de 
caracteristicile vorbirii pe plan ontologic şi de specificul orografierii limbii noastre materne. I se 
spune „fonetică” pentru că ea porneşte de la cuvântul spus, nu scris şi de la noţiunea de fonem, 
definit ca cea mai mică unitate sonoră a limbii, care are funcţia de a diferenţia cuvintele între ele,  
precum şi formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt. Fonemului i se asociază grafemul, adică o literă 
sau un grup de litere. Dificultatea este că şcolarul de clasa pregătitoare şi clasa I are de asociat 31 de 
litere, fiecare având patru semne distinctive. 

Metoda este analitică, deoarece sunetul trebuie identificat din cuvânt. De fapt, se porneşte de 
la propoziţie, în care se identifică cuvintele, apoi cuvântul este despărţit în silabe şi silabele în 
sunete. 

Analizei îi urmează sinteza. Din sunete refacem silaba, apoi cuvântul şi propoziţia. Operaţia 
logică următoare este să ne convingem dacă un copil asociază corect cuvântul cu imaginea, adică el 
înţelege sensul celor citite. 

Pentru însuşirea acestor abilităţi sunt necesare numeroase exerciţii: de repetare, de 
recunoaştere, de transformare, de substituire.  

 
2.4. Sugestii metodice în predarea sunetului şi a literei 
Deci, metoda fonetică, analitico-sintetică se aplică în două etape: 
a) Analiza fonetică: 

- desprinderea propoziţiei semnificative din comunicare şi reprezentarea ei grafică; 
- împărţirea propoziţiei în cuvinte şi reprezentarea grafică; 
- despărţirea cuvintelor în silabe şi reprezentarea lor grafică; 
- identificarea sunetelor din fiecare silabă şi reprezentarea lor grafică; 
- izolarea sunetului nou şi a poziţiei acestuia în cuvânt; 
- exemplificări de cuvinte care conţin sunetul nou aflat în poziţii diferite (iniţială, finală, mediană); 

b) Sinteza fonetică (parcurgerea drumului invers analizei fonetice) 
- Recompunerea silabei din sunete; 
- Reîntregirea cuvintelor din silabele respective; 
- Compunerea propoziţiei iniţiale. 

În perioada abecedară, metoda fonetică, analitico-sintetică este utilizată în lecţiile de 
familiarizare a elevilor cu propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul (vocale, consoane). În învăţarea 
sunetului/literei se combină reprezentarea grafică cu desenarea, apoi scrierea literelor, a silabelor, a 
cuvintelor respective, până la scrierea propoziţiei, apoi a textului. 
Etapa învăţării cititului 
Desfăşurarea lecţiilor de predare-învăţare a sunetelor şi a literelor se face după următoarele 
etape: 
1. Separarea propoziţiei din vorbire 

Se porneşte de la ilustraţia din manual sau de la alte ilustraţii. Învăţătorul va alege din 
răspunsurile copiilor o propoziţie scurtă, care să cuprindă cuvinte uşoare, cu puţine silabe şi sunete. 
2. Împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului care conţine sunetul nou 

Trebuie avut în vedere ca noul cuvânt să se refere la un obiect concret, să fie cunoscut de 
elevi, să facă parte din vocabularul lor activ. 
3. Împărţirea în silabe a cuvântului (cu mâna sub bărbie) 
4. Separarea şi studierea sunetului nou 
Aceasta este o etapă importantă şi urmăreşte îndeosebi formarea deprinderilor de pronunţie 
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corectă. Iată cum am putea reda schematic traseul analizei şi sintezei fonetice în cazul sunetului t: 
Convorbire iniţială 
Analiza fonetică 
Tanu e cuminte. propoziţia 
Tanu cuvântul 
Ta-nu silaba 
T a n u sunetul 
Sinteza fonetică 
T a n u sunetul 
Ta-nu silaba 
Tanu cuvântul 
Tanu e cuminte. propoziţia 

Pentru a uşura separarea şi distingerea sunetului se pronunţă sunetul de câteva ori, se 
pronunţă cuvinte care conţin sunetul nou în diferite poziţii (toc, motan, pat), se stabileşte locul 
sunetului în cadrul unor cuvinte date. 
5. Asocierea sunetului nou cu litera (mică şi mare) de tipar corespunzătoare (în condiţiile 
în care elevii percep litera, ca semn grafic al unui sunet); 
6. Studierea literei de tipar 
Aceasta se face, conform metodei menţionate înaintea celei de mână. În intuirea literei se 
procedează astfel: 
- denumirea literei mai întâi de învăţător, apoi elevii repetă numele ei; 
- descrierea literei: din ce fel de linii este formată, cu cine seamănă, prin ce se deosebeşte 
de alte litere; 
- confecţionarea literei de tipar din diferite materiale - plastilină, beţişoare, sârmă; 
- recunoaşterea literei de tipar în diferite materiale auxiliare: planşe, fragmente de texte 
din ziare, reviste, afişe, reclame, alfabetar etc; 
7. Scrierea cuvintelor cu ajutorul alfabetarului decupat 

Se pot organiza jocuri de silabe prin care elevii pot forma cuvinte pornind de la o silabă 
dată, apoi citesc cuvintele de la stelaj. 
8. Citirea cuvintelor o fac întâi elevii în şoaptă, desluşind cuvintele prin efort propriu. Pentru ca 
aceasta să fie conştientă se desfăşoară unele activităţi pregătitoare: explicarea cuvintelor noi, 
construirea unor propoziţii cu acestea, pronunţarea prin repetare în cor şi individual. 
9. Citirea propoziţiilor 
Se pot compune şi scrie propoziţii scurte cu ajutorul alfabetarului. 
10. Citirea textelor 
Textul se descifrează întâi de către elev prin efort propriu. Descifrarea trebuie să se realizeze 
în şoapte pentru ca elevii să se folosească şi de analizatorul auditiv. 
11. Citirea model a învăţătorului 
Aceasta trebuie să îndeplinească anumite cerinţe: 
 cuvintele să fie pronunţate clar, încât să se audă toate sunetele; 
 tonul să fie adecvat conţinutului; 
 vocea să fie bine auzită fără să fie stridentă; 
 intonaţia la semnele de punctuaţie poate fi puţin mai accentuată decât în cazul citirii 

obişnuite pentru ca elevii să înveţe să sesizeze aceste semne; 
 ritmul citirii să fie apropiat de ritmul clasei, să nu fie prea alert. 

După citirea model, se exersează cu elevii actul cititului prin procedee diferite: în lanţ, 
selectiv. 
12. Valorificarea altor materiale (planşe, jetoane, afişe, replici din filme, poveşti etc. 
 

Etapa învăţării scrisului implică următoarele componente ale demersului instructiv- 
educativ: 

- stabilirea poziţiei corecte a elevului în bancă, a materialelor necesare scrisului (caiet, 
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stilou); 
- prezentarea literei (la tablă, pe o planşă), intuirea acesteia, stabilirea elementelor 

componente; 
- scrierea model a literei pe tablă, cu explicarea fiecărei mişcări a mâinii; 
- scrierea literei pe tablă de către elevi cu fixarea regulilor de scriere, prin conversaţie; 
- exersarea de către elevi, a scrierii literei în aer, pe bancă, pe palmă, pe coli neliniate; 
- pregătirea elevilor pentru procesul scrierii prin exerciţii motrice pentru mână, degete; 
- scrierea literei de trei ori; 
- verificarea scrierii; 
- cei care au scris corect exersează singuri, ceilalţi primesc ajutor din partea învăţătoarei; 
- scrierea cuvintelor: copierea cuvintelor după modelul scris pe tablă sau pe caiete; 
- scrierea propoziţiilor. 

 
2.5. Predarea integrată 
Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar 

conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează ca metodă în predarea 
– învățarea cunoștințelor. Această manieră de organizare a conținuturilor învățământului este 
oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învățământ are că referință nu 
numai o disciplină științifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.  

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume 
dinamică și complexă, caracterizată de explozia informațională și de dezvoltarea fără precedent a 
tehnologiilor. O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale 
poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. 

Aceasta se fundamentează pe două sisteme de referinţă:  
 unitatea ştiinţei;  
 procesul de învăţare la copil.   

Este o strategie ce presupune schimbări nu numai în planul organizării conţinuturilor, ci şi în 
„ambianţa” predării şi învăţării. Punctul de pornire în domeniul proiectării şi implementării 
curriculumului îl constituie elevul şi experienţa sa.  

Cadrul didactic trebuie să construiască pentru fiecare elev un flexibil ,,puzzle story” de 
design instrucţional în concordanţă cu stilurile de învăţare prezente în clasa sa şi cu propriul stil de 
predare. Astfel, sunt necesare transformări în demersul de concepere a traseului strategic prin 
raportare la tipul de învăţare promovat, la specificul organizării experienţelor de învăţare într-un 
context larg, global promovat de perspectivele noi de integrare curriculară.  

Argumente pentru susţinerea învăţării  integrate: 
ν angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării;  
ν încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative 

ale sarcinilor de învăţare în grup; 
ν  transformarea cadrului didactic în factor de „sprijin”, „mediator” şi „facilitator”, precum şi 

diminuarea funcţiei sale de „furnizor de informaţii”; 
ν  profunzimea, trăinicia şi reactivarea rapidă a cunoştinţelor, generate de perspectiva 

integrată asupra cunoaşterii, prin intensificarea relaţiilor dintre concepte, idei, practici şi 
teme abordate în şcoală şi în afara ei; 

ν  abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară: coordonare între 
temele abordate clasic şi cele realizate integrat, stabilirea modalităţilor de evaluare formativă 
a performanţelor individuale şi a celor obţinute în învăţarea prin colaborare, precum şi 
organizarea proiectelor într-o schemă orară coerentă.  
 
Cei 4 piloni ai învățării integrate sunt: 

• a învăța să știi 
• a învăța să faci 
• a învăța să munceșți împreună cu ceilalți 
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• a învăța să fii 
 

Abordarea integrată a citirii şi scrierii s-a impus din nevoia de a acorda o mai mare 
libertate de acţiune învăţătorului, dar, în acelaşi timp, îl obligă să acţioneze în funcţie de nivelul 
clasei; altfel spus, nu este o libertate care conduce la haos, ci o libertate de mişcare pe baze 
ştiinţifice. Predând separat citirea şi scrierea s-a constatat că de multe ori scade interesul elevilor 
pentru că sarcinile de învăţare se repetă, iar lecţiile sunt uneori plictisitoare, dacă elevii scriu toată 
ora. 

Alternarea citirii cu scrierea într-o oră menţine elevilor atenţia trează şi stimulează 
participarea lor la activitatea de învăţare. Predarea integrată nu este obligatorie în fiecare lecţie. De 
exemplu, la lecţiile de evaluare, sau de consolidare se pot desfăşura separat. În situaţia în care 
anumite obiective ale citirii sau ale scrierii nu se pot realiza prin predarea integrată, cele două lecţii 
se pot preda separat. Decizia îi aparţine învăţătorului în funcţie de colectivul de elevi pe care-l 
coordonează. Cert este că metoda fonetică, analitico-sintetică este prioritară indiferent de 
abordarea pe care o alege. 
 

În învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de nevoia 
firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și a-l stăpâni, 
preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare a curriculum-
ului. Această, deoarece modul natural al elevilor de a învață despre ceea ce îi înconjoară nu este 
acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, 
priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente 
de viață reală. De altfel, viața de adult îi va așeza pe indivizi în față unor probleme ce presupun de 
cele mai multe ori cunoaștere globală. 

 
Cadrului didactic îi revine rolul de a se 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. 

În dorinţa noastră de a fi moderni, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, deoarece 
echilibrul dintre extreme (diferenţiere pe discipline vs integrare totală) se pare că este soluţia cea 
mai eficientă. 
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Manolescu (coord.). 
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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), 
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156. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Sorescu  Cătălina 

Grădinița Cu P.N Nr.1, Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 
 
DATA: 12. 12. 2017 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Răzvad 
EDUCATOARE: Sorescu  Cătălina 
GRUPA: Mare 
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 
TEMA PROIECTULUI:  ,,Iarna aduce sărbătoare, bucurii la fiecare!” 
SUBTEMA: „Tradiții și obiceiuri de iarnă” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Noi umblăm şi colindăm!” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP + ADE + ALA1 + ALA2) 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual 
TIPUL  ACTIVITĂŢII: Mixtă (însuşire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) 
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII 
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
Rutine – Salutul, completarea calendarului naturii, discuţii despre anotimpul iarna și sărbătorile de 
iarnă ,,Sărut-mâna, gazdă aleasă!’’(deprinderea de a utiliza formulele de politețe), noutățile zilei;  
Întâlnirea de dimineaţă: -„Primiți cu colinda?”-  discuţii libere 
Tranziţii: Joc muzical – „Săniuța fuge”,  „Moș Crăciun cu plete dalbe”; 
               Recitativ ritmic: ,,Ța, ța, ța, căpriță ța!’’; 
               Colind: „Am plecat  să colindăm!’’. 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 
Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului: „Nașterea Lui Iisus Hristos”- povestirea  
                                                                                             educatoarei;  
Domeniul om şi societate - Activitate practică: „Trăistuţa colindătorilor”- aplicaţie (decorare cu  
                                                                                                                            motive tradiţionale).             
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa I):  
Joc de masă:  
Puzzle: „Poveste de Crăciun” 
Domino: ,,Caută umbra!” 
Joc de rol:   
„De-a gospodinele!”- (pregătim covrigei, prăjituri și ceai pentru colindători) - activitate    
                                      practic gospodărească;                                                             
4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (etapa a II-a): 
- program distractiv tematic: Obiceiuri și tradiții 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 transmită idei şi sentimente legate de o temă dată (în cazul de faţă, obiceiuri şi tradiţii de  
       iarnă) cu ajutorul limbajului oral, dar şi cu ajutorul limbajului artistic, respectiv: prin cântec,  
       poezie, dans; 
O4- Să lipească diferite materiale (elemente decorative) într-un spaţiu dat; 
O5- Să interpreteze rolul de gospodină pregătind covrigi, prăjituri și ceai pentru colindători; 
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O6- Să utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate; 
O7- Să manifeste spirit cooperant în activităţile de grup. 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei, povestirea, observaţia,  
                                   problematizarea, metoda RAI 
Mijloace de învățământ: Calendarul naturii, catalog,  laptop, video –  proiector, prezentare power-
point, scrisoare, planșe ilustrative, imagini din poveste, iesle, prunc, jetoane cu imagini de Crăciun, 
sorcovă, stea, brad  trăistuţe pentru colindat, decoraţiuni (mărgeluţe, paiete, elemente decupate din 
fetru reni, Moș Crăciun, brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), lipici siliconic, medalioane cu Moș Crăciun, 
puzzle, patafix, carton diferite culori, jetoane domino, făină, apă, sare, drojdie, zahăr, esență,  
planşete pentru  frământat, pensulă, miere, tavă de copt, coptor electric, şorţuleţe, cuţite de plastic,  
şerveţele  umede/ uscate, recompense, etc. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor şi corectarea răspunsurilor, prin  
întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale și motivante, prin analiza și aprecierea produselor 
activității din toate centrele, acordarea de stimulente și recompense. 
Locul de desfășurare: sala de grupă 
Durata: o zi 
Bibliografie:  
Tomescu V., Fulger E., Dăscălescu T., Metodica educației plastice pentru învățământul preprimar, 
(2006), Editura Bibliotheca, Târgoviște; 
MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH,  2009;  
Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., - „Metode interactive de grup”, Editura Arves, Bucureşti, 
2006; 
Conferinţa Educatoarelor / 2013 (propunere structură proiect didactic) - material diseminat de 
către inspector învăţământul preşcolar  prof. Victoria Tomescu. 
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: „Bună dimineața! Sunt Sandra/ Ionuț, colindătorul 
vesel /cuminte….”. Salutul se realizează prin metoda ,,comunicării rotative”. Copiii stau pe 
scăunele, aşezaţi în semicerc, 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 fetițele. Se realizează prezenţa copiilor 
prin aşezarea fotografiilor pe  omul de zăpădă. 
Calendarul naturii: Se poartă o scurtă discuție despre anotimpul iarna, urmată de completarea 
Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,Cum ne îmbrăcăm?,,, ,,În ce 
zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”, ,,Ce sărbătoare creștină  se  apropie?’’. 
Rutine: ,,Sărut-mâna, gazdă aleasă!’’(deprinderea de a utiliza formulele de politețe - exersarea 
deprinderii de a se comporta civilizat. Se exersează prin toate activităţile desfăşurate în cursul zilei. 
Împărtăşirea cu ceilalţi: Cum ne pregătim noi, împreună cu familia şi prietenii pentru marea 
sărbătoare a Nașterii Domnului Iisus. 
Noutatea zilei: În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii activităţii, grupa va fi deranjată 
de un zgomot. Din sala de grupă iese doamna educatoare și găsește lângă ușă o casuță a lui Moș 
Crăciun, intră cu ea în clasă, o deschide și găsește un CD și o scrisoare. Le propune copiilor să 
asculte scrisoarea cu o poezie și apoi să introducă CD în laptop și să descopere împreună ce se află 
pe acesta. 
Tranziţie – ,,Săniuța fuge!’’- joc muzical 
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Pentru a afla ce sărbătoare se apropie copiii vor asculta povestea „Nașterea Lui Iisus Hristos”. 
Povestea va fi redată expresiv, însoțită de gestică, mimică, modularea vocii în centrul Bibliotecă. 
Introducerea în activitatea de povestire - În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii 
activităţii de povestire, se va prezenta copiilor un Moș Crăciun. Se va trezi astfel interesul copiilor 
pentru activitate. Educatoarea va motiva alegerea temei (peste câteva zile sărbătorim Sărbătoarea 
Sfântă a Crăciunului, iar odată cu sosirea acestei săbători vine și Moș Crăciun care le va aduce 
cadouri tuturor copiilor).  
Precizarea poveştii - Educatoarea va preciza numele poveştii: ,,Nașterea Lui Iisus Hristos”. Se vor 
preciza sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie povestea pentru a o putea povesti părinţilor, dar și 
cine este Iisus Hristos și când s-a născut. 
Expunerea textului povestirii -  Conţinutul povestirii va fi prezentat de către educatoare clar, 
coerent, corect şi expresiv, cu un ton şi o mimică adecvată, pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura 
motivaţia învăţării.     
 Se explica cuvintele și expresiile noi (aur, smirnă, tămâie, magi, ostași). În timpul povestirii 
educatoarea prezintă slide-uri (PPT) la retroproiector corespunzător fiecărui moment principal al 
poveştii. 
  Planul de idei al povestirii: 
O tânără pe nume Maria ce trăia în orașul Nazaret era logodită cu un tâmplar pe nume Iosif. 
Maria este înștiințată de Îngerul Gavril că va naște un fiu care se va numi Iisus. 
Maria și Iosif s-au căsătorit și așteptau cu nerăbdare Nașterea Fiului promis. 
Iisus a fost adus pe lume într-un grajd plin cu paie. 
Păstorii sunt înștiințați de minunea care s-a înfăptuit. 
Păstorii curioșii au plecat să găsească locul și l-au găsit întocmai cum vestise Îngerul Gavril. 
Înțelepții cercetau stelele și cerul, așteptând un semn care să vestească Nașterea Mântuitorului. 
Călăuziți de steaua de pe cer Magii i-au oferit daruri din aur, smirnă și tămâie Mântuitorului 
nostru. 
 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. 
Fixarea conţinutului - Pentru fixarea cunoştinţelor, la sfârşitul poveştii educatoarea iniţiază jocul: 
Colindătorul isteț (foloseşte metoda RAI); 
 Fixarea poveștii se realizează prin metoda RAI (educatoarea  va adresa întrebări  legate de 
conținutul poveștii, numind copiii cu ajutorul unui clipoțel,  iar copiii care vor prinde clopoțelul vor 
răspunde şi îl vor arunca mai departe. 
 La final copiii vor așeza imaginile din poveste în ordinea logică a povestirii. 
Educatoarea se declară mulţumită de modul în care au  participat preşcolarii la activitate, copiii au 
fost mici detectivi şi au descoperit care este adevărul despre Nașterea Lui Iisus Hristos. 
Cu ajutorul tranziţiei: „Moș Crăciun cu plete dalbe” – joc muzical, copiii părăsesc sala de grupă 
pentru a servi gustarea. 
În continuare, copiii se încolonează în șir câte unul și pornesc prin sala de grupă, către locul în care 
sunt pregătite cele trei centre de activitate deschise. 
Tranziţie: Recitativ ritmic: ,,Ța, ța, ța, căpriță ța!, Și la anul tot așa, Noi umblăm şi colindăm!       
                                    Lucruri bune sa-nvățăm, Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim.” 
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 
(mărgelușe, paiete, elemente decupate din fetru: ren, brăduţ, fulgi de zăpadă etc.), lipici siliconic. 
Vor decora, ajutaţi de educatoare Trăistuţa colindătorului, în care vor pune răsplata primită în urma 
colindelor spuse  gazdelor. 
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JOC DE ROL: „De-a gospodinele!”- (pregătim covrigei, prăjituri și ceai pentru colindători) - 
activitate practic – gospodărească. Copiii  vor găsi materiale necesare preparării covrigilor, 
prăjiturilor și ceaiului, astfel încât la finalul activități educatoarea îi va răsplăti pe colindători pentru 
urările de bine. Copiii vor coopera în pregătirea covrigilor, prăjiturilor și ceaiului într-o atmosferă 
plăcută, cu emoţii în finalizarea sarcinilor gospodăreşti. 
JOC DE MASĂ: Puzzle „Poveste de Crăciun” - reântregirea imaginilor cu aspecte de Iarnă - joc 
puzzle Domino: ,,Caută umbra!”. La acest centru copiii vor întâlni piese de puzzle cu elemente 
specifice sărbătorilor de iarnă în vederea reîntregii imaginilor, dar şi piese domino pentru a așeza 
jetonul cu umbra lângă imaginea corespunzătoare (căsuțe, copăcei, personaje și elemente specifice 
sărbătorilor de iarnă). 
Voi anunţa  activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând grupa de copii să le 
viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi demonstrând modul de lucru pentru fiecare centru 
în parte. Copiii îşi aleg centrul de activitate la care vor să lucreze. 
      Înainte de începerea lucrului educatoarea şi copiii vor executa exerciţii pentru încălzirea 
muşchilor mici ai mâinilor. 
      Prin tranziţia: „Am plecat să colindăm” se face „vizitarea” centrelor (turul galeriei) 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, facebookul grupei etc.) 
      Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse copiii vor participa la Jocuri şi activităţi didactice alese  
– ALA2, un  program distractiv tematic: ,,Obiceiuri străbune!’’ 
Trecerea la aceasta activitate se face prin tranziţia: „Am plecat să colindăm”  
„Primiţi colinda?”- Copiii cu trăistuţele în mână vor pleca la colindat. 
După ce vor interpreta câteva colinde necunoscute gazdelor (d-na educatoare, d-na metodist şi d-nei 
director), educatoarea le va pune în trăistuţe bomboane, nuci, mere, dar şi produsele activitaţii lor, 
din centrul Joc de rol: covrigi şi prăjituri, iar ceaiul va fi servit în sala de grupă. 
Copiii părăsesc sala de grupă pe melodia colindului: „Am plecat să colindăm” şi se pregătesc pentru 
plecarea acasă. 
 
 

157. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Tărnăuceanu Cristina, 
Grădiniţa cu P.P.  Nr. 12 Huși, jud. Vaslui 

 
Nivelul : I I (grupa mare) 
Categorie de activitate: Activitate integrată (DOS – Activ.pract+DEC- Ed. Plast.) 
Tema anuală: „ CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM” 
Tema proiectului: „ Uite câte am învățat!”- Evaluare semestrială 
Tema zilei: „Cele mai frumoase flori” 
Tipul de activitate: consolidare 
Mijloace de realizare: colaj+pictură 
Scop: : Stimularea creativității preșcolarilor prin aplicarea a diferite tehnici de lucru, utilizând o 

varietate de materiale( fibre textile, material din natură, material din carton/hârtie 
colorată). 

Obiective operaţionale: 
O1: să precizeze care sunt culorile: primare, binare, cele calde și cele reci; 
O2: să identifice jetonul ce reprezintă culoarea rezultată din combinația celor două culori 

indicate; 
O3: să enumere materialele pe care le vor folosi în realizarea  colajului; 

371



O4: să asambleze/imbine într-un mod estetic/armonios materialele și culorile puse la 
dispoziție pentru a crea colajul dat; 

O5: să utilizeze tehnicile de lucru indicate, respectând în același timp și etapele de lucru; 
O6: să argumenteze alegerea unei lucrări , din cele expuse,  ținând cont de criteriile stabilite. 

Metode, procedee, tehnici: Expunerea, Explicaţia, Conversaţia, Demonstraţia, Exerciţiul, Turul 
galeriei, Diagrama Venn. 
Mijloace şi materiale didactice: jetoane din carton colorat, pelerine cu buline colorate, tablouri 
model, panouri polistiren, lână colorată, lipici, acuarele, pensoane, pahare cu apă, coli albe A4, 
semințe dovleac, fulgi de porumb,floricele porumb, frunze uscate, coji fistic, petale de trandafir, foi 
de dafin, semințe hrișcă, chimen, bureței, coli A4 fetru, flori și petale din hârtie colorată de diferite 
forme și dimensiuni, frunze din hârtie colorată, vază din hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, 
șervețele umede, bețișoare de ureche, cuburi lego, folie amprentare. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Resurse :- umane:21 copii 
Durata: 60 min                   

Bibliografie:   
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” – 2008 
„Piramida cunoasterii- repere metodice in aplicarea curriculumului prescolar”- Adina Glava, Olga 
Chis, Lolica Tataru – Editura Diamant- 2014 
 

SCENARIUL ZILEI 
 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: 

I. SALUTUL  
După ce toţi copiii au sosit şi micul dejun a fost servit, în cerc să ne adunăm,  să cântăm şi să 

dansăm. Cântăm împreună ,, Bună dimineaţa”:  
După ce ne-am înviorat, am cântat şi am dansat, le propun copiilor să facem cercul prieteniei 

pentru a realiza “Întâlnirea de dimineaţă”. 
Voi da startul începând cu primul copil din dreapta mea,apoi fiecare îşi va saluta colegul din 

dreapta, spunâdu-i numele . 
Copiii ce şi-au auzit numele îşi vor aşeza poza cu chipul său pe panou- pe razele soarelui, 

semn că este prezent. Astfel se vor stabili şi absenţii zilei- pe norisori. 
Urmărim apoi “calendarul naturii” şi încercăm să recunoaştem în ce zi a săptămânii ne 

aflăm. Un copil va fi rugat să privească pe fereastră şi să spună cum este vremea afară. Se 
completează “calendarul naturii”. 
 
II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP: 

- CE SE INTÂMPLĂ CU FLORILE IARNA? 
      Se vor purta discuţii libere cu privire la ce se întâmplă cu plantele/florile în sezonul rece, 
unde le întâlnim pe timpul iernii, de ce trebuie să le ocrotim, de ce au nevoie florile ca să crească şi 
să-nflorească.„STIU SA INGRIJESC FLORILE-N GHIVECI!” sfatul zilei(RUTINA) 

III. NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:    
După discuţiile din cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii vor fi conduși către cele trei centre   

de activitate deschise – ALA1- 
- BIBLIOTECA- „Frumusețea florilor în imagini”- imagini cu flori în ghivece, tablouri cu 

vaze cu flori; 
- JOC DE ROL- „De-a florăreasa”; 
- CONSTRUCTII-„ Florăria mea”. 
După rotirea copiilor la centrele de activitate, prin tranziîia „ Cerne iarna „(cântec) , vor fi 
conduși în sala de grupă unde se vor așeza în semicerc pe covor. 
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 ADE – ACTIVITATE INTEGRATA DOS (activitate practică)+DEC( educație plastică) „Cele mai 
frumoase flori” 

După ce copiilor li se vor prezenta musafirii prezenți în sala de grupă și motivul prezenței lor, 
prin intermediul conversației,  se vor reactualiza cunoștințele cu privire la : aspectele despre 
anotimpul iarna, ceea ce se întâmplă cu florile/plantele iarna, locurile în care întâlnim florile pe 
timpul iernii, cu privire la culori, felul lor și la combinațiile de culori: 

 
- Copii, în ce anotimp ne aflăm?Cum este afară iarna? 
- Oare de ce nu mai vedem flori în grădină? Ce s-a întâmplat cu florile? 
- Florile, în ce anotimpuri înfloresc și le întâlnim în grădini/parcuri? 
- Dar iarna unde putem admira frumusețea florilor ? 
- Ce flori cunoașteți voi? Ce culori pot avea florile? 

Pentru că mi-ați spus atât de multe culori, vreau să vă întreb : 
- Voi știți care sunt culorile primare? 
-Ce culori vom obține dacă vom combina -  ROȘU+ALBASTRU; 
GALBEN+ALBASTRU; ROȘU+GALBEN ? 
- Cum se numesc culorile obținute din amestecarea a două culori primare? 
- Care sunt culorile binare? 

 
-Vreau să-mi spuneți care sunt culorile reci și care sunt culorile calde? 
Doi copii vor veni la panou și, sub jetonul cu soare, unul din ei va așeza culorile calde, iar celălalt 
copil, sub jetonul cu fulg, va așeza culorile reci. 
-Bravo! Sunteți tare isteți! V-ați descurcat minunat! 
Captarea atenției  se va realiza prin intermediul   unui invitat surpriză: Fetița floare. 

- Stt! Liniște!  
- Ce se aude? Voi ați auzit? Plânge cineva? 

Mă duc pe hol și vin în sala de grupă cu Fetița Floare. 
- Ia priviți cine era pe hol și plângea singurică! 
- Cine ești fetiță frumoasă? Ești frumoasă ca o floare! 
Fetița–mi șopteste la ureche.  
- Te numești Fetița Floare? Ce nume frumos!  
- Vai, mititico! Cred că ai înghețat. Vino să te-ncălzești la noi. Ia loc pe un scăunel .  
- Dar ce faci aici la noi , Fetița Floare? De ce nu dormi și tu ca celelalte flori și de ce plângi? 

Fetița Floare-mi șoptește la ureche.  
Apoi voi anunța tema și obiectivele operaționale. 

- Nici nu mai ai glas să vorbești, Fetiță frumoasă. Le spun eu copiilor ce mi-ai spus la ureche. 
-Copii , Fetița Floare a venit la voi să vă ceară ajutorul. Ea este supărată pentru că s-a trezit mai 
devreme și nu are prieteni. Nu are cu cine să se joace, cu cine să vorbească. 

 Ea a auzit despre voi că sunteți buni la suflet, prietenoși, creativi, talentați și harnici , de aceea 
astăzi vrea ca voi să-i creați niște tablouri cu flori din lână, hârtie colorată, semințe, frunze uscate și 
alte materiale. Aceste tablouri ea le va lua cu ea în Țara Florilor, să-i țină de urât până se vor trezi 
surioarele ei, florile și frățiorii ei , bobocii de floare. Astfel, Fetțta floare se va înveseli pentru că va 
avea cu cine să vorbească și cu cine să se joace. 

- Ce spuneți copii, o ajutăm?   
-Dar, Fetița Floare, cum te putem ajuta?  Văd că ai adus ceva cu tine. 
-Copii, închideti ochii pentru că veți primi ceva! 
Fetița Floare scoate pelerinele de protecție pe care le voi împărți năzdrăvanilor. Fiecare pelerină are 
o bulină de o anumită culoare: galbenă, roșie sau albastră. 
- După cum ați observat fiecare pelerină are o bulină de o anumită culoare. Veți merge la masa ce 
are floarea de aceeași culoare cu bulina de pe pelerina voastră. 
Copiii vor enumera materialele găsite pe fiecare măsuță. 
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- Ce materiale au copiii cu bulină rosie? ( lână colorată, lipici, acuarele, pensoane, pahare cu apă, 
coli fetru A4, folie pentru amprentare, cuburi lego) 
- Copiii ce au pe pelerină și pe masă bulina roșie trebuie să realizeze un tablou cu materiale din 
fibre textile/lână colorată. Li se prezintă tabloul și etapele de lucru. 
1. Veți lipi vaza în centrul paginii în partea de jos; 
2. Veți modela din lână colorată și apoi le  veți lipi: florile, codițele florilor și frunzele acestora;  
3. Cu ajutorul degetelului veți aplica culoare din  acuarele în ce combinații de culori doriți voi pe 
folia pentru amprentare și/pe cuburi, pentru a amprenta pe coala de fetru, realizând astfel fondul. 
Trecem la următoarea măsuță. 
-Ce materiale au copiii cu bulina galbena? ( fulgi de porumb,floricele de porumb semințe dovleac, 
floarea soarelui, frunze uscate, coji fistic, petale de trandafir, foi de dafin, semințe hriscă, chimen, 
lipici, acuarele, pensoane, pahare cu apa, foi A4, buretei). 
Copiii cu bulina galbenă vor realiza un tablou cu flori utilizând materiale din natura. 
Li se prezintă tabloul și etapele de lucru: 

1.Veți lipi vaza în centrul paginii în partea de jos. 
2. Din semințe, fulgi, petale, boabe veți crea flori pe care le veți lipi apoi veți lipi frunzele 
uscate. 
3. Cu ajutorul pensonului trasați codițele florilor, pictați petalele acestora în diverse culori 
sau combinații de culori iar apoi cu burețelul umezit și cu culorile aplicate pe acesta cu 
ajutorul pensonului veți crea fondul. 

 
-Ce materiale au copiii cu bulina albastră? 
(flori și petale din hârtie colorată de diferite forme și dimensiuni, hârtie creponată, frunze din hârtie 
colorată, vaza din hârtie colorată, lipici, bețișoare de ureche, acuarele, pensoane, lipici, pahare cu 
apă) 
Copiii cu buline albastre vor realiza un tablou cu flori din hârtie colorată. 
Li se prezintă copiilor tabloul model și etapele de lucru. 
1. Lipiți vaza în centrul foii în partea de jos; 
2. Lipiți florile din petale individuale sau din flori întregi prin alăturare și/sau suprapunere și 
frunzele acestora; 
3. Cu pensonul desenați codițele florilor și aplicați culori  pe bețișoare de urechi pentru a realiza 
fondul. 
Copiilor li se va menționa faptul că acele tablouri sunt doar de model.  
- Copilași, aceste planșe sunt doar de model , voi aveți posibilitatea de a vă alege singuri materialele 
pe care doriți să le utilizați, modul în care le veți combina și combinațiile de culori pe care le veți 
folosi pentru a picta. 
-Înainte de a începe lucrul eu zic să ne încălzim degețelele pentru a lucra cele mai frumoase flori. 
 „ Familia degețelelor” varianta română+engleză-cântec. 
      Se vor efectua exercițiile de încălzire a degețelelor și apoi copiii vor începe lucrul. 
Voi supraveghea modul în care copiii lucrează. Le voi oferi sprijin celor ce nu au înțeles sarcinile de 
lucru sau celor ce întâmpină dificultăți în realizarea colajului. Copiii vor lucra pe fond muzical 
pentru relaxare și sporirea creativității. 
     Obținerea performanței o voi realiza prin intermediul metodei Turul galeriei. Lucrările finalizate 
vor fi expuse. 
După ce o mare parte din lucrări sunt expuse, pe rând câțiva copii de la fiecare grup de mese, vor 
alege o lucrare și vor motiva de ce au ales-o, ce materiale s-a folosit, dacă a respectat tema. 
Pentru asigurarea retenției și a transferului se vor face aprecieri cu privire la modul în care copiii au 
lucrat. Copiii vor preciza cum au ajutat-o pe Fetița Floare, ce au realizat ei și din ce materiale. 
Fetița Floare va aprecia munca copiilor , ei dovedind pe lângă faptul că sunt prieteni adevărati, că 
au ajutat-o la nevoie, că sunt și harnici, creativi, inventivi,de aceea ea  îi va răsplăti cu diplome 
pentru creativitate și cu bomboane. 
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Se va sublinia sfatul zilei că pe lângă grija pe care trebuie să o avem pentru flori , ele au nevoie 
și de iubire! Și așa cum florile sunt unice în felul lor, fiecare are frumusețea ei , așa și copiii sunt 
unici și frumoși!  
Și pentru a o înveseli pe fetița Floare, copiii împreună cu invitați vor dansa și se vor distra pe 
ritmurile cântecului” Dansul prieteniei” 
Activitatea se va încheia prin  interpretarea unui fragment din cântecul „Cele mai frumoase flori”. 
 
 

158. PROIECT DE ACTIVITATE- „CUTIUȚA MAGICĂ” 
 

Prof. înv. preșc. Furdui Mirela Elena 
Grădinița cu Program Normal Bistra, Jud. Alba 

 
Categoria de activitate: activitate matematică 
Grupa: mare 
Tema activităţii:”Cutiuţa magică!” 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Forma de organizare: frontală, individuală 
Tipul activităţii: verificare şi sistematizare de cunoştinţe 
Scopul activității: evaluarea capacităţii de a recunoaşte cifrele în limitele 1-8, de a forma şirul 
numeric în limitele 1-8 , de a forma mulţimi, identificarea şi scrierea vecinului mai mic/mai mare a 
unui număr aflat în limitele 1-8. 
Obiective operaţionale: 

O1 -  să formeze grupe de flori în funcţie de criteriul dat; 
O2 - să precizeze numărul florilor din fiecare grupă; 
O3 - să raporteze cantitatea la număr/ numărul la cantitate; 
O4 - să precizeze cifra care lipseşte din şirul numeric; 
O5 - să rezolve corect sarcinile fișei; 
O6 - să aprecieze propriile rezultate dar şi ale colegilor; 
O7 - să păstreze o poziţie corporală corectă, în desfăşurarea diferitelor acţiuni. 
 

Strategie didactică: 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, cubul, jocul didactic 
Materiale didactice: cubul, macheta, cutiuţa magică şi chei de diferite culori, jetoane cu flori și 
cifre, bagheta fermecată, pălăria, stimulente, poliestiren 
Sarcina didactică: realizarea grupelor de flori după criteriul dat și raportarea cantităţii la număr şi a 
numărului la cantitate; 
Regulile jocului:  

 Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare; 
 Să răspundă în propoziţii şi limbaj potrivit domeniului științe; 
 Să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei. 

Elemente de joc: cubul, cheia magică, bagheta fermecată, pălării, stimulente, aplauze, 
competiţia, mânuirea materialelor, formule magice, stimulente, floare din polistiren, albiniţe. 

Desfășurarea activității: 
Pe « cărarea primăverii » aflată în sala de grupă, se află 3 cutii magice. Pentru fiecare cutie, 

există câte o cheie magică. Este prezentată, tema care se va realiza în cadrul activităţii jocul didactic 
„Cutiuţa magică”, după care se va explica copiilor modul de desfăşurare. Pentru a putea vedea ce se 
află în fiecare cutie, copiii vor folosi o cheie magică cu care să le deschidă. În momentul în care, vor 
ieşi în faţa clasei pentru a rezolva sarcina propusă, aceştia îşi vor pune pălăria magică pentru a le da 
mai multe idei. Copiii vor fi solicitaţi cu ajutorul unei baghete magice lăsată de Zâna Primăvara. 
Copilul ales în urma recitării versurilor de către bagheta fermecată «1, 2, 3, 4, 5 / Bagheta fermecată 

375



/ Vrea să-i spui răspunsu-ndată», va alege din prima cutie grupa florilor de o anumită culoare 
precizând numărul lor şi căutând jetonul cu cifra corespunzătoare. 

Din a 2-a cutie vor extrage un cub care pe fiecare față va avea scrisă o cifra, îl vor rostogoli 
pe rând, vor recunoaște cifra și vor așeza tot atâtea petale cât indică cifra formând astfel o floare. 

Din cutia nr. 3 vor extrage şirul numeric incomplet având ca sarcină să-l completeze. 

La complicarea jocului pe o floare se vor afla nişte albinuţe, iar ei vor avea să spună câte au 
mai rămas dacă pleacă două şi apoi se întorce una. 

Executarea jocului de probă: 
Prin bagheta magică este solicitat un copil care să găsească cheia corespunzătoare primei 

cutii, să o deschidă prin incantaţia « Cutiuţă magică, repede deschide-te și surprize arată-ne! » şi să 
scoată din cutie toate florile de o anumită culoare propuse de educatoare. 

Exemplu: Un copil a scos toţi ghioceii .Va avea ca sarcină să-i numere şi să spună câți sunt. 
Florile vor fi aşezate pe un „Tablou de primăvară” pentru a-l îmbogăţi. 

Executarea jocului propriu-zis 

După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea jocului propriu-zis. 
Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze. 

Varianta 1: după acelaşi model se va continua jocul până la epuizarea florilor din prima 
cutie. Pe tot parcursul jocului  sunt antrenaţi toţi copiii să răspundă. Ei vor fi încurajaţi să participe 
la activitate. 

Varianta 2: din a 2-a cutie vor extrage un cub care pe fiecare față va avea scrisă o cifră, îl 
vor rostogoli, vor recunoaște cifra și vor așeza tot atâtea petale cât indică cifra formând astfel o 
floare. 

Exemplu:  
 
Varianta nr 3: în cutiuța nr. 3 sunt prezente şiruri de flori care sunt notate cu cifre. Din 

fiecare şir numeric va lipsi o cifră. Copilul are ca sarcină, să meargă la măsuţă şi să găsească 
cifra care lipseşte din şirul numeric. Acesta va fi reprezentat la flipchart. 

 
Exemplu: 

 
 

Complicarea jocului: 
Varianta nr. 4: Pe o floare adusă de Zâna Primăvara se află nişte albiniţe. Două au zburat să 

adune miere. Număraţi, câte au fost şi câte au rămas pe floare. La finalul jocului didactic li se va 
solicita copiilor să rezolve fișa individual.. 
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159. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Prof. Inv. Prescolar Scînteie Ana Maria/Munteanu Mihaela, 

Grădiniţa cu P.P. Nr.3  Vaslui 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr.3  Vaslui 
GRUPA: Mare B 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ? 
TEMA PROIECTULUI: ”Să ne împrietenim cu emoțiile”  
            TEMA ZILEI: „Când iţi ocupi timpul cu activităţi care îti fac plăcere, starea de furie îţi va 
trece şi vei reuşi  să găseşti soluţii pentru a rezolva situaţia neplăcută prin care ai trecut.”   
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DOS+DEC) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Însuşire de noi cunoștințe 
DURATA: o zi 
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 
• Activităţi de dezvoltare personală 
 - Întâlnirea de dimineaţă: „Cum te simţi astăzi?” 
 - Tranziţii:cântec: „Cântecul prieteniei” 
                  Joc de mişcare :„Trenuleţul Chu Chu” 
                  Joc de mişcare:”Şopârla Ligalo”  
            - Rutine:  Servirea micului dejun – deprinderi de igienă şi autoservire  
                         „Mai bine lucrăm atunci când ne distrăm!” - deprinderea de a manifesta bună 
dispoziţie în timpul lucrului. 
             • Activităţi pe domenii experienţiale: 
   DOS – Educatie pentru societate: „Povestea broscuţei Nataşa”-povestirea educatoarei 
   DEC – Educatie muzicala: „Hai să fim fericiţi!” – predare cântec 
                                                  „Clap Clap Song”-repetare  joc muzical ritmic 
• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA I) 
Arta: „Maracas” – confecţionare de instrumente muzicale; 
Joc de masă: „Broscuţa Nataşa şi prietenii săi” – reconstituire de imagini – puzzle; 
Construcţii: Temă la alegerea copiilor – construire prin suprapunere și alăturare. 
Stiinta: „Slime” – experiment 
• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA II) 
   Dans : ”Hafanana” 
   Joc linistitor:”Tehnica broscuţei ţestoase” – exerciţiu de relaxare 
SCOPUL: 
- formarea deprinderii de a trăi în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, prin tehnici de 
gestionare şi autoreglare emoţională; 
 -dezvoltarea deprinderii de interpreta ritmico-melodic un cântec ( în colectiv, în grupuri mici şi 
individual).  
 OBIECTIVE: 
 La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 
O1- să recunoască reacţiile emoţionale ale personajelor; 
O2- să propună soluţii pentru ieşirea din starea de furie a broscuţei; 
O3- să exerseze o modalitate de gestionare a furiei; 
O4- să interpreteze corect un  cântec, respectând linia melodică, ritmul şi durata sunetelor;       
O5- să marcheze timpii din masura cântecului cu miscări egale şi instrumente de percuţie; 
O6- să realizeze  instrumente muzicale utilizand materiale diverse (paie colorate, boabe de orez); 
O7- să îmbine piesele de puzzle pentru a realiza imagini  cu broscuţa şi prietenii ei; 
O8- să realizeze prin  suprapunere și alăturare diverse construcţii; 
O9- să experimenteze combinarea unor  ingrediente pentru a realiza „silme”; 
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METODE ŞI PROCEDEE: tehnica comunicării rotative, „Covorul povestitor”-adaptare, 
tehnica broscuţei ţestoase, conversația, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 
experimentul 
 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calendarul naturii,minge,  animale de pluş, „covorul 
povestitor”, marionete, planşă cu „tehnica broscuţei ţestoase” sticle din plastic, paie colorate,orez, 
linte, pâlnie, foarfece, plicuri cu puzzle-uri magnetice, reprezentând broscuţa ţestoasă şi prietenii 
săi, tabla magnetică, jocuri de construcţie diverse : rotodiscuri, minilego, cuburi din spumă, boluri, 
pipete, colorant alimentar, aracet, glicerina boraxată, recipiente pentru depozitare, linguriţe, 
melodii muzica clasică , boxa portabilă, chitară, pampoane, muzică de relaxare, instrumente 
muzicale create de copii – maracas. 
           BIBLIOGRAFIE: 

1. Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ed. V&I Integral, Bucureşti 2002 
2. MEC „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (3-6/7 ani), 2009 
3. Revista Învăţământului Preşcolar nr.3- 4/2013, Editura Arlequin, Bucureşti, 2014 
4. Deschide-ti inima si mintea. Povesti terapeutice. Editura Aquila, Bucureşti, 2012 

SCENARIUL ZILEI 
În cadrul Întâlnirii de dimineaţă, 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, spunând: „Bună dimineata! Mă numesc..... și astăzi mă simt......pentru că.....!” 
Se va realiza prezenţa şi se va completa Calendarul naturii.  

Tranziţia către activitatea de Educaţie pentru societate se va realiza cu ajutorul 
“Cântecului prieteniei”. 

Pentru a capta atenţia copiilor, se va prezenta o marionetă - broasca ţestoasă Nataşa, care a 
venit la grădiniţă pentru a le povesti o întâmplare din viaţa ei. Astfel vor afla prin ce experienţe au 
trecut broscuţa şi prietenii ei şi ce a învăţat ea în urma întâmplărilor trăite. Povestea va fi prezentată 
printr-o adaptare a metodei ”Covorul povestitor”, prin intermediul marionetelor. 

După ce vor asculta povestea, copiii vor fi antrenati în discuţii pentru a identifica stările 
emoţionale ale personajelor, motivele care au dus la manifestarea lor și a modalităţii prin care 
broscuţa Nataşa şi-a gestionat furia. Vor fi solicitaţi să enumere acțiuni care le-ar putea provoca 
starea de furie, li se va prezenta tehnica broscuţei ţestoase şi vor identifica modalităţi prin care pot 
aplica această tehnică. 

Tranziţia către sectoare se realizează prin intermediul  jocului muzical “Trenuleţul Chu 
Chu”. 

Copiii vor fi antrenaţi în activităţi „de relaxare” desfăşurate în patru sectoare, menite să le 
ofere soluţii pe care să le aplice atunci când vor trece şi ei, la fel ca broscuţa din poveste , prin stări 
emoţionale negative. „Când iţi ocupi timpul cu activităţi care îti fac plăcere, starea de furie îţi va 
trece şi vei reuşi  să găseşti soluţii pentru a rezolva situaţia neplăcută prin care ai trecut.” 
La sectorul Artă vor confectiona „maracas” – instrumente muzicale de percutie. 
La sectorul Joc de masă se va realiza un  Puzzle (imagini reprezentând broscuța și prietenii ei).  
La sectorul  Construcții vor realiza prin  suprapunere și alăturare diverse constructii. 
La sectorul Știință vor realiza un experiment (combinarea unor ingrediente – aracet și glicerină 
boraxată) – „slime”. 

Evaluarea activităților va fi realizată trecând împreună pe la toate sectoarele, iar copiii vor 
prezenta produsele realizate în cadrul activităților. 

Tranziția “Şopârla Ligalo” va face trecerea către activitatea de Educație muzicală. Copiii 
vor învăța cântecul “Hai să fim fericiți” care prin versurile sale transmite stări afective pozitive , 
încurajând prietenia, armonia, dar și învățarea autocontrolului. Se va urmări intonarea corectă, 
expresivă și omogenă a cântecului, respectarea duratei și înălțimii sunetelor muzicale. Jocul muzical 
ritmic va oferi copiilor posibilitatea de a utiliza instrumentele de percuţie realizate de ei în cadrul 
ALA I , marcând timpii din măsura cântecului cu mişcări egale. 
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ALA II – Programul distractiv se va desfăşura printr-un dans, urmat de un exercitiu de relaxare, o 
adaptare a tehnicii broscuței țestoase, pe care copilul prin practică poate să o interanalizeze şi să o 
folosească în situaţii tensionate. 
 
 

160. PROIECT DE PARTENERIAT 
SĂ FIM BUNI CREȘTINI 

 
 Iniţiator :Educ. Vanjurec Maria 

          Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Vişeu de Sus 
 
MOTO: 
„A căzut ploaia , au venit râurile mari ,au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea ,dar ea n-a căzut , 
fiindcă era întemeiată pe stâncă.” 
                                                                Sfânta Evanghelie după Matei –cap.7,25 
PARTENERI EDUCATIVI: 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Vişeu de Sus 
 Şcoala cu clasele Nr.1 Vişeu de Sus 
 Şcoala cu clasele Nr.7 Vişeu de Sus 
 Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae Vişeu de Sus 

ARGUMENT: 
 În tot ceea ce facem noi dascălii ,dăruim o parte din sufletul nostru, din înţelepciunea 
noastră pentru a construi o casă durabilă , puternică , a cunoaşterii , a bucuriei , care să reziste în 
timp , dar treptat să o îmbogăţim , având de partea noastră experienţa , credinţa , dăruirea. 
 Copiii vor dobândi treptat anumite cunoştinţe despre învăţătura creştină , prin pilde sau mai 
bine zis prin acele învăţături de suflet transmise de preoţii bisericii ortodoxe , fiecare „învăţătură” 
având o puternică influenţă asupra dezvoltării copiilor în plan moral. 
 Valorile morale dobândite în familie , vor fi puse în evidenţă de fiecare cadru implicit , vor 
fi îmbogăţite prin natura cunoştinţelor transmise , atât de ele cât şi de preoţi. 
 Calitatea moralei creştine , care vor fi scoase în evidenţă sunt: bunătatea , răbdarea 
,compasiunea, toleranţa, respectul , cinstea ,generozitatea , iertarea, optimismul ,încrederea ,bucuria 
în faţa „minunilor” vieţii. 
 Din fiecare categorie de activitate cuprinsă în planul de învăţământ , desprindem aceste 
calităţi în funcţie de mesajul care reiese din conţinutul fiecărei activităţi în parte dar ,poate ,educaţia 
religioasă este cea care le scoate în evidenţă mai pregnant. 
 Suportul creat în planul desprinderii , dobândirii acestor valori morale, va căpăta acum 
valoare de deprindere , va constitui baza formării unei atitudini corespunzătoare faţă de societate 
,faţă de învăţătura creştină şi nu în ultimul rând , cea a dezvoltării ca individ. 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 Formarea unei atitudini de respect faţă de sărbătorile creştine; 
 Formarea unei atitudini de respect faţă de locul de rugăciune – biserică , faţă de 

preoţii bisericii; 
 Familiarizarea copiilor cu aspecte din viaţa ţi patimile lui Isus Hristos; 
 Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre Patimile Mântuitorului prin memorizarea 

şi interpretarea unor versuri , unor scenete legate de acest eveniment; 
 Dezvoltarea creativităţii copiilor prin activităţile artistico-plastice; 
  Dezvoltarea capacităţii copiilor de a interpreta cântece religioase; 
 Cunoaşterea de către copii a Mănăstirii de la Moisei; 
 Educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţii cu ceilalţi copii din grupă , şcolarii de 

la clasele I-IV; 
 Formarea şi stimularea trăsăturilor de caracter : prietenie, respect , politeţe ,ajutor 

reciproc , omenie , dărnicie; 

379



 Cultivarea respectului şi a grijii faţă de om şi faţă de vieţile pământului. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor – bunătate , compasiune ,grijă faţă 
de semeni; 

 Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune; 
 Educarea atitudinii de atenţie şi respect faţă de bătrâni , părinţi , colegi ,faţă de om în 

general; 
 Cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acesteia , ape ,plante 

,animale; 
 Realizarea unor lucrări artistico-plastice cu tematică religioasă împreună cu şcolarii; 
 Realizarea unor lucrări practice şi artistico-plastice în scopul de a fi dăruite; 
 Antrenarea calităţilor interpretativ – actoriceşti şi artistice , în general , în vederea 

prezentării unor spectacole cu caracter umanitar (scenetă religioasă , compuneri cu 
tematică religioasă); 

 Cultivarea sentimentului de dragoste faţă de învăţătura creştină , lăcaşurile de cult , 
faţă de tezaurul de valori cultural – spirituale păstrate de-a lungul timpului în 
mănăstiri. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 
 Să manifeste disponibilitate în a participa la serbările religioase; 
 Să cunoască locul bisericii şi preoţii acesteia; 
 Să cunoască evenimente legate de Învierea Domnului; 
 Să se pregătească sufleteşte pentru sărbătoarea Învierii Domnului; 
 Să păstreze tradiţiile de paşti; 
 Să înţeleagă rolul bisericii în păstrarea şi promovarea credinţei ortodoxe; 
 Să cunoască şi să aplice norme de comportare în societate; 
 Să selecteze imagini , cărţi , reviste după criteriile date; 
 Să sesizeze comportamente noncomformiste cu reguli de comportare civilizată (faţă 

de alţi copii , faţă de bătrâni , părinţi , etc) şi să ia atitudine faţă de cei care greşesc; 
 Să descrie comportamentul unui bun creştin în viaţa de zi cu zi şi în special în zilele 

de sărbători; 
 Să cunoască mănăstirile din zonă; 
 Să dobândească un comportament adecvat în incinta mănăstirilor; 
 Să realizeze lucrări estetice şi funcţionale; 
 Să redea forme de dimensiuni şi forme diferite prin aplicarea unor tehnici alternative 

ale modelajului , picturii; 
 Să recite corect poeziile învăţate respectând pronunţia şi ordinea cuvintelor; 
 Să intoneze corect cântecelele învăţate , respectând pronunţia şi ordinea cuvintelor. 

RESURSE UMANE: 
 Educatoare 
 Învăţătoare 
 Preoţii bisericii ortodoxe 
 Părinţi   

EVALUAREA PROIECTULUI: 
 Chiar dacă rezultatele proiectului nu vor fi spectaculoase , prin simpla implicare a copiilor în 
cunoaşterea unor aspecte din religia părinţilor lor, a unor învăţături creştine din care se desprind 
acele calităţi ale oamenilor , ale poporului român în general , cum ar fi : înţelegerea , omenia 
,încrederea ,speranţa ,răbdarea ,dorim ca aceste câteva calităţi să fie dobândite treptat şi de copiii 
noştri şi să-şi formeze o conduită corectă în societate. 
REZULTATE CONCRETE LA FINALUL PROIECTULUI 

 Alcătuirea unui album cu aspecte din activităţile desfăşurate; 
 Alcătuirea unui portofoliu cu materialele folosite în acţiunile desfăşurate; 
 Alcătuirea unei mini-culegeri de texte şi poezii cu tematică religioasă; 
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 Creaţii personale ale cadrelor didactice implicate în proiect. 
MEDIATIZARE 

 Publicarea acţiunilor în presă; 
 Prezentarea în cadrul Consiliului Profesoral; 
 Analiza periodică a etapelor; 
 Organizarea unei expoziţii comune(picturi pe sticlă, picturi realizate de copii în 

tempera, picturi realizate cu plastilină, creioane grafice , etc.) 
MONITORIZARE 
 Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe munca efectivă cu 
copiii şi pe o riguroasă documentare de specialitate , respectând particularităţile de vârstă ale 
copiilor preşcolari şi şcolari din ciclul primar. 
 Prin seriozitate, perseverenţă , implicare activă , control , îndrumare , creativitate în modul 
de abordare a conţinuturilor educaţiei religioase la cele două nivele , vom urmări realizarea 
obiectivelor propuse cu accent pe conţinut şi pe calitatea muncii. 
ACŢIUNI: 

 MARTIE: - Împreună la rugăciune –vizită la biserică cu copiii   preşcolari 
            - Ce înseamnă să fi bun? De vorbă cu preotul de la biserica  
               ortodoxă 

 APRILIE: - Prima mea împărtăşanie 
            - Îngerul  meu păzitor – pictură pe sticlă (sau modalităţi diferite 
             de pictură) 

 MAI :       - Cinsteşte-l pe tatăl şi pe mama ta! –convorbire preot -copii 
           - Vizită la Mănăstirea de la Moisei – rugăciunea la ea   
           „acasă” 

 IUNIE:   - Veniţi , copii, la Rugăciune –învăţarea unui cântec cu tematică   
                        religioasă 
                                       - Cărticica mea cu rugăciuni- confecţionare – expoziţie comună. 
 
 
BIBLIOGRAFIE:   

- Programa activităților instructiv-educative îngrădinița de copii,2005; 
- Să învățăm religia prin cântec,prof. Irina Cozma,protopsalt Mihai 

Cozma,prof.Srepanida Postelnicu;Editura Sf.Mina,Iași,2004; 
- Istorioare duhovnicești prntru copii,Editura Biserica Ortodoxa, 

       Alexandria 2002; 
- Abecedarul micuțului creștin,Editura didactică și pedagogica R.A.,București-

1998; 
- Flori alese din învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur;Editura  
- Sf.Mina,Iași,2004; 
- Sfinții părinți despre pace,Gheorghe Badea,Editura Sf.Mina,Iași ,2004; 
- Trăire și rostire creștină,Prof. Mariana Pop,Rodica Vele,Editura Flondor-

Rădăuți,2005; 
- Îndrumător pentru Educație religioasă,învățământ prescolar 
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161. OPŢIONALUL ”ALTFEL ÎNVĂŢĂM ŞI NE JUCĂM!”- REALIZAT ÎN CADRUL 

PROIECTULUI ERASMUS + „NON-FORMAL LA GRĂDINIŢĂ” 
 

Profesor Streianu Anişoara 
Profesor Maruşca Petrişoara 

Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reşiţa 
 
ARGUMENT 

Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute, 
motivante şi nu se traduce ca o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie înţeleasă ca o 
realitate educaţională mai puţin formalizată, fiindcă are următoarele avantaje: este centrată pe 
procesul de învăţare nu pe cel de predare, solicită în mod diferenţiat copiii, asigură o rapidă 
actualizare a informaţiilor din diferite domenii curriculare, menţine interesul copiilor, pune accent 
pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor şi nu pe memorarea lor, răspunde cerinţelor şi 
necesităţilor educaţiei permanente. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor 
specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în 
condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime. 

Cunoscând aceste avantaje, este de la sine înţeles că efectele educaţiei non-formale sunt  de 
lungă durată, fiindcă informaţia este reţinută fără stress şi printr-o metodă distractivă pentru copii, 
în funcţie de interesele, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor.  
Participarea noastră la Bologna, la cursul de formare “Applying non-formal education in schools 
and adult education organizations”, în cadrul Proiectului  de mobilitate “NON-FORMAL LA 
GRĂDINIȚĂ”- PROGRAMUL ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA101-036273,  a reprezentat pentru 
noi o deschidere spre cunoaştere în domeniul educaţiei non formale, o mai bună  înțelegere a 
diferențelor dintre învățarea formală, non-formală și informală, precum şi modul în care pot să 
integrez metodelor non-formale de lucru în căile formale de educație. 

Implementând acest opţional ”Altfel, învăţăm şi ne jucăm!”, la grădiniţă vom încerca să 
promovăm o largă dimensiune europeană a educaţiei ce se va reflecta în dezvoltarea fiecărui copil 
în parte pentru a putea îndeplini anumite responsabilităţi în variatele contexte sociale în care acesta 
va fi pus.  

Activităţile pe care le vom propune vor fi variate, flexibile, relaxante, plăcute, din mai multe 
domenii curriculare care să vină în sprijinul dorinţelor copiilor, să le dezvolte iniţiativa, imaginaţia, 
creativitatea, spontaneitatea dar şi aptitudinile academice, plăcerea de a cunoaşte, de-a interacţiona 
şi de a se dezvolta, ajutându-i astfel să înveţe mai repede şi mai bine lucruri mai utile decât se pot 
învăţa prin metoda tradiţională de predare. 
COMPETENŢE GENERALE: 
 Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare şi respectare a diversităţii; 
 Dezvoltarea conceptului de sine; 
 Manifestarea autocontrolului şi a expresivităţii emoţionale; 
 Manifestarea curiozităţii, a  interesului şi a iniţiativei în  învăţare; 
 Activarea şi manifestarea potenţialului creativ; 
 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ; 
 Formularea unor explicaţii simple privind caracteristicile structurale şi funcţionale ale lumii 

înconjurătoare; 
 Optimizarea sănătăţii ( a nutriţiei, a îngrijirii, a igienei personale) şi a practicilor privind 

securitatea personală. 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
 Iniţierea/participarea la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;  
 Exersarea asumării  unor responsabilităţi specifice vârstei, în contexte variate; 
 Exersarea unor abilităţi de negociere şi de participare la luarea deciziilor; 
 Manifestarea empatiei faţă de celelalte persoane din mediul apropiat; 
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 Promovarea imaginii de sine, prin manifestarea ca persoană unică, cu caracteristici 
specifice; 

 Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor de bază; 
 Exersarea unor abilităţi de autocontrol emoţional; 
 Manifestarea curiozităţii şi interesului pentru experimentarea şi învăţarea de lucruri noi: 
 Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvenţă; 
 Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acţiuni, emoţii proprii; 
 Exersarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase;   
 Însuşirea abilităţilor de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase. 

CONŢINUTURI: 
- Natura 
- Sănătatea 
- Banii şi viaţa oamenilor 
- Munca 
- Economisirea  
- Donarea  
- Omul 
- Evenimente importante 
- Diversitatea 
- Cetăţenie activă 
- Tradiţii şi obiceiuri 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
- Activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere 
- Activităţi de socializare 
- Activităţi de formare a autonomiei personale 
- Activităţi ludice şi de relaxare 
- Activităţi culturale şi de cunoaştere 
- Activităţi practice 

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE: 
1. „Spune-ne despre tine!” - joc comunicare, prezentare, diversitate 
2. „Ne bucurăm de frumuseţile naturii” – drumeţie ecologică 
3. „Din tainele cărţilor” - vizită la bibliotecă 
4. „Natura ne dă sănătate” - salata de fructe şi legume 
5. „Grupuri, ridicaţi-vă!”-  joc comunicare, cetăţenie activă 
6. „Ne bucurăm de frumuseţile naturii” – drumeţie ecologică 
7. “Circulaţia banilor”- vizită la instituţiile bancare din apropierea grădiniţei 
8. “Împarte zâmbete”- activitate caritabilă 
9. „Din străbuni lăsate-tradiţii de Crăciun”- serbare 
10. “Cursa cu obstacole”- joc energizare 
11. “Puşculiţa mea-economisirea bănuţilor”- confecţionarea unei puşculiţe 
12. „Cum  să devii un ziarist de excepţie?”- vizită la o tipografie 
13. „Mamă, raza mea de soare!”-  serbare 
14. “Bani şi lucruri de valoare” - confecţionare produse destinate comercializării 
15. „Cum va arăta oraşul meu în viitor”- activitate interactivă copii - părinţi 
16. „Ziua tatălui în grădiniţă”- activitate interactivă 
17. „Comportamente sănătoase şi comportamente de risc”- convorbire 

BIBLIOGRAFIE: 
 *** Cursul de formare din cadrul Proiectului de mobilitate ERASMUS+ - 2017-1-RO01- 

KA101-036273–Applying non-formal education in schools and adult education organisations, 
Bologna, 2018. 

 *** „Motivând, progresăm”- ghid metologic de metode non-formale şi exemple de bune 
practici,  Editura Şcoala Vremii, Arad, 2017, pag. 2-3.  
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162. PROIECT DIDACTIC DPM – EDUCAȚIE FIZICĂ 

 
Prof. Înv. Preșc. Manea Ionela-Claudia 

Grădinița Peștișorul de Aur, București, sector 3 
 
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Psiho-motric 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educaţie fizicǎ 
TEMA: Elemente de dans, gimnastică şi euritmie – „Dansul crăciuneilor” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Evaluare 
OBIECTIVE GENERALE:  
            - verificarea însuşirii deprinderilor motrice de bazǎ – mers şi alergare; 
  - menţinerea sǎnǎtǎţii copilului, asigurarea dezvoltǎrii psiho-fizice armonioase; 
  - dezvoltarea forţei musculaturii generale, a echilibrului şi a mobilităţii articulare;  
- educarea unor calitǎţi morale şi de voinţǎ (hotǎrârea, independenţa, iniţiativa, perseverenţa, stǎpânirea de sine, curajul, comportarea disciplinatǎ); 
  - trezirea interesului pentru exerciţiile fizice, formarea obişnuinţei de a le practica. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   La sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili: 
                            O1 – sǎ execute „dansul crăciuneilor” în condiţiile impuse de educatoare; 
      O2 – sǎ rǎspundǎ motric la diferite comenzi; 
STRATEGII DIDACTICE:  
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, aplauzele. 
 - material didactic: saltele de gimnasticǎ, ecusoane, medalii, aparatură audio.  
LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: sala de sport 
DURATA: 20 minute 
BIBLIOGRAFIE:    
        * Curriculum pentru învăţământ preşcolar, Editura DPH, Bucureşti, 2008;   
        * Metodica educaţiei fizice în grădiniţa de copii, G.Dragomirescu, S.Kun, E.Bojin, Editura Didactică şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 
1977; 
        * Lecţii de educaţie fizică în sala de clasă, Dan Guţiu, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977. 
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VERIGA 
DURATA 

OB. CONŢINUT DOZARE INDICAŢII METODICE METODE EVALUARE 

 
Organizarea 
colectivului 
de copii 
 
2’ 

 * alinierea, verificarea ţinutei şi a  
stǎrii de sǎnǎtate; * salutul; * 
anunţarea temei; Captarea atenţiei şi 
ridicarea stǎrii emoţionale – exerciţii 
de atenţie (întoarceri, ghemuiri). 

 
 
de 2/4 ori 

 
 
 
Se respectǎ semnalul dat. 

 
Conversația 
 
Exercițiul 

 
 
Frontalǎ şi 
individualǎ 

 
 
 
 
 
 
Pregǎtirea 
organismului 
pentru efort 
 
4’ 

 
 
 
 
 
O2 

A. Variante de mers: normal, în 
cadenţǎ, cu accentuarea 
pǎşirii, ghemuit, pe vârfuri, pe 
cǎlcâie; 

B. Variante de alergare: uşoarǎ, 
cu oprire la semnal şi 
schimbarea direcţiei. 

 
 
 
 
 
2 x 8 T 
pentru 
fiecare 
exerciţiu 

Spatele drept, privirea spre 
înainte; rularea corectǎ a 
tǎlpii, primul contact cu solul 
cu vârful şi apoi cu toatǎ 
talpa; braţele se mişcǎ libere 
pe lângǎ trunchi. 
Amplitudinea mişcǎrii 
gambelor este mare. 
Genunchiul piciorului 
pendulant trebuie sǎ rǎmânǎ 
pe verticalǎ, cu coapsa bine 
întinsǎ şi cǎlcâiul ridicat 
înapoi la maxim, spre şezutǎ. 
Aliniamentul corpului trebuie 
sǎ fie perfect: spatele drept, 
bǎrbia sus. 

 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
 
Frontalǎ şi 
individualǎ 

 
Influenţarea 
selectivǎ a 
aparatului 
locomotor 
 
3’ + 1’ 

 
O2 

Aerobic cu impact combinat 
(Hi – Lo / uşor – sǎrit) 
* exerciţii pentru cap şi gât; 
* exerciţii pentru trunchi şi membre 
superioare; 
* exerciţii pentru membre inferioare. 
Exerciţii de streching (de întindere şi 
de mobilitate articularǎ). 

 
2 x 8 T  
 
pentru 
fiecare 
exerciţiu 

 
Toate exerciţiile  
se vor executa  
în ritmul  
muzicii,  
dupǎ modelul  
oferit de educatoare. 

 
 
Demonstrația 
 
 
Exercițiul  

 
Frontalǎ şi 
individualǎ 
 
 
 
Acţional-
practicǎ 
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Executarea 
temei  
 
 
6’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
O2 
 
 
 
 
 
 

„Dansul crăciuneilor” copiii sunt 
aşezaţi în cerc. Piesa pe care se 
execută tema este „Jingle bells”. 
Educatoarea reaminteşte copiilor 
mişcările de bază. Fiecare unitate 
melodică (strofă / refren) va fi însoţită 
de mişcări repetitive astfel: 
* mişcari de membre inferioare / 
superioare în poziţie de bază; 
* mers în cerc sub formă de horă cu 
schimbarea direcţiei la semnal; 
* alergare pe loc cu întoarceri la 
semnal. 
   Cerinţe impuse: * exerciţiile se vor 
lucra în echipă; * deficienţele în 
execuţie se vor corecta de cadrul 
didactic. Se va repeta dansul de 2-3 
ori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Explicația 
 
Demonstrașia 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
 
 
 
Frontalǎ şi 
individualǎ 
 
 
 
 
 
 
Acţional-
practicǎ 

 
 
Revenirea 
organismului 
dupǎ efort 
 
3’ 

 Joc liniştitor: „Fulgul de zăpadă” 
   Se organizează din formaţie de cerc; 
copiii sunt aşezaţi în poziţia stând în 
şezut „turceşte”, cu palmele pe 
genunchi. Se „plimbă fulgul” de la un 
copil la altul. Reguli: ritmul este 
potrivit, atât cât să nu se „topească 
fulgul de nea”; „fulgul” nu trebuie să 
ajungă pe podea. 

 
 
 
 
1 datǎ 

  
 
 
 
Explicația 
 
Exercițiul  

 
 
 
 
 
Frontalǎ 

 
Aprecieri 
Concluzii 
1’ 

     Aprecieri generale şi individuale 
despre modul în care s-a desfǎşurat 
activitatea.  
   Alinierea şi salutul. 

   
Conversația 

 
Frontalǎ şi 
individualǎ 

 
  

386



 
163. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Înv. Preșcolar Negru Paraschiva 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.11 

Structură Grădiniţa cu Program Normal Nr.12, Bârlad – Jud. Vaslui 
 
DOMENIUL EXPERENTIAL: DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE 
MIJLOCUL DE REALIZARE: CONVORBIRE 
TEMA ACTIVITĂŢII, “PERSONALITĂȚI ISTORICE  ALE BÂRLADULUI”  
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare și consolidare de cunoștințe 
SCOPUL INSTRUCTIV EDUCATIV:  

 consolidarea cunoștințelor despre valorile morale ale populației bârlădene, 
evenimentele deosebite din istoria Bârladului și personalitățile istorice care au 
contribuit la dezvoltarea și înălțarea orașului Bârlad; 

 cultivarea sentimentului de dragoste, respect și admirație față de strămoșii neamului;
   

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 
  să descrie și să identifice elemente locale specifice țării noastre și zonei în care 

locuiește(obiective socio-culturale, istorice). 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1. Să recunoască personalități istorice(domnitori) care au contribuit la formarea și dezvoltarea 
Bârladului: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Vasile Lupu, Alexandru Ioan Cuza, Gh. Gheorghiu 
Dej; 
O2. să descrie și să recunoască evenimente importante din istoria poporului român (Ziua Națională, 
Ziua Unirii, alte evenimente tradiționale, religioase, culturale, istorice); 
O3. Să recunoască modul de formare, dezvoltarea a orașul în care trăiesc ; 
O4. Să participe la activitate atât ca conducător, dar și ca membru; 
O5. Să exprime atitudini pozitive față de țară și popor; 
 
STRATEGII DIDACTICE 
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, observația, problematizarea, puzzle, 
blazonul; 
Mijloace didactice: hartă, calculator, portretele domnitorilor, drapel, stema, planșe didactice, 
medalioane/stimulente; 
Forme de organizare: frontal, în grupuri mici, în perechi; 
Durata: 30-35 min. 
Material bibliografic: 

 Almaș, Dumitru, Povestiri istorice, vol. I, II, Editura Aramis, București, 
2003; 

 M. E. C. T., Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani), 
Bucureşti, 2008. 

 Hanganu, Ileana; Raclaru, Cireșica, Educație pentru societate, îndrumător 
pentru educatoare, Editura Aramis, București, 2005. 
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REACTUAL
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ÎNVĂȚĂRII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5. 
 
 
 
 
 
 
O3. 
 
 
 
 
O1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2. 
 
 
 
 
 
 

- mobilierul va fi aşezat la început sub formă de semicerc, apoi sub 
formă de trenuleţ – vor fi numai scăunele aşezate în pereche; 
- sala aerisită; 
- materialul didactic pregatit in timp; 
 
      Voi începe activitatea printr-o scurtă conversație despre țara 
noastră, prin prezentarea hărții țării noastre. Discuția va fi purtată 
despre simbolurile țării noastre(drapel, stemă, imn), după care un 
copil numit va recita poezia, „ Țara mea” de Otilia Cazimir. 
 
- Astăzi, noi vom discuta despre formarea și dezvoltarea orașului 
nostru Bârlad, învățând despre marile personalități istorice ale 
orașului nostru. 
Voi numi unul, doi copii care vor repeta titlul activității. 
Voi citi un scurt fragment din „România pitorească” a lui Al. 
Vlahuță despre orașul Bârlad. Va urma o scurtă conversație pe 
această temă: 
- Despre ce oraș este vorba în acest fragment?/ - Bârlad. 
- Cum ne numim noi, cei care locuim în acest oraș?/ - Bârlădeni. 
- În ce zonă a țării noastre este localizat?/ - Moldova. 
- Este Bârladul un oraș mare, mijlociu, sau mic ca populație, ca 
oameni?/ - Mediu. 
- Credeți că orașul nostru pe timpul dacilor și a romanilor era la 
fel?/ - Nu. 
- Orașul nostru pe timpul dacilor și a romanilor era mic, era o 
cetate. 
- De unde-i vine numele de Bârlad, orașului nostru? Cunoaște 
cineva legenda?/ - Legenda spune că numele de Bârlad, îi vine de 
la un cioban care pe timpul romanilor ca să-și scape turma de 
mioare le-a pus într-o ladă și le-a dat drumul pe râul care-i poartă 
numele spunând: bâr..ladă. De aici îi vine numele orașului nostru 
și a râului care-l străbate. 
- Deci orașul nostru era o mică cetate cu câteva căsuțe în care 
locuiau familii de daci și de romani…așa e și acum?/ - Nu. 
- Au trecut mulți ani, au venit alți oameni și s-au așezat și au 
construit locuințe, încât orașul Bârlad a devenit o cetate mai mare, 
care avea și mai multe case, biserici, băcănii/magazine, piață mare 
și poartă și turnuri de apărare.  
- Primul domnitor care a avut grijă de orașul nostru ca să se 
dezvolte a fost Alexandru cel Bun, care a făcut din orașul nostru 
un centru comercial a negustorilor/vânzătorilor, a făcut la noi în 
oraș și o vamă(toți negustorii străini care voiau să meargă în 
nordul sau în sudul țării plăteau vamă la noi în oraș, iar această 
vamă era trimisă la una dintre cele mai mari mânăstiri din 
Moldova – Mânăstirea Bistrița). Voi prezenta portretul 
domnitorului. 
- Un alt domnitor mare al zonei noastre care a ridicat la noi în oraș 
și o cancelarie domnească, care s-a luptat cu turcii la Podul înalt 
știți cine este?/ - Ștefan cel Mare. 
- Ștefan cel Mare l-a avut ca bunic pe Alexandru cel Bun și a 
ridicat la noi în oraș o cancelarie domnească unde scria acte în 
urma bătăliilor purtate cu turcii. Și tot domnitorul pentru a apăra 
orașul nostru, cetatea noastră zidind o nouă și mare cetate numită 
cetatea de pământ, a ridicat multe fortificații, pentru a apăra 
comunitatea noastră, oamenii noștri de invaziile străine(turci, tătari 
și alte popoare migratoare), dar și numeroase biserici și mânăstiri. 
Voi prezenta portretul marelui voievod și voi purta o scurtă 
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OBȚINERE
A PERFOR-
MANȚEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGURAR
EA 
CONEXIUNI
I INVERSE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4. 
 
 
 
 
 
 
O5. 
 
 
 
O2. 

discuție despre aspectul, caracterul și faptele mărețe ale acestui 
domnitor. 
- Ștefan cel Mare era copii un om mare?/- Nu era mic, dar mare în 
fapte de glorie. 
- Ștefan cel Mare era fricos?/ - Nu era foarte curajos. 
- Cu ce mergea Ștefan cel Mare la război?/ - Cu calul Catalan. 
- Cum erau soldații lui Ștefan?/- Erau voinici, curajoși și știau să se 
lupte cu vitejie și cu tărie pentru a apăra pământul țării de dușmani. 
- Ce construia Ștefan cel Mare?/ - Biserici, cancelarii(școli), cetăți. 
- Peste ani a venit un alt domnitor care i-a plăcut mult orașul 
nostru construind în mijlocul orașului o biserică frumoasă cu un 
turn înalt din care se trăgeau clopotele în caz de invazie a 
dușmanilor, biserică care a dăinuit până în zilele noastre – Biserica 
Domnească a lui Vasile Lupu, și tot acest domnitor a pus bazele 
primei școli unde învățau fiii boierilor și negustorilor bârlădeni. 
Voi prezenta portretul domnitorului. 
- Un alt domnitor mare care are statuia în centrul orașului, dar și la 
Cercul Militar știți voi care este?/- Alexandru Ioan Cuza. Voi 
prezenta portretul domnitorului. 
- Ce a înfăptuit acest domnitor bârlădean?/ - Unirea Principatelor 
Române. 
- La ce dată sărbătorim noi Ziua Unirii Principatelor Române?/- 
24Ianuarie. 
- Ce dans dansăm?/- Hora Unirii. 
- Dar Ziua Marii Unirii la ce dată o sărbătorim?/- 1 Decembrie! 
- Ce era, unde lucra Alexandru Ioan Cuza?/- Locotenent în armata 
țării. 
- Ce a construit el pentru țara Moldovei?/- Universități, spitale, 
școli, academii. 
- Unde am văzut noi armele, hainele, monedele, tunurile din timpul 
marelui voievod român bârlădean?/ - La Muzeul „Vasile Pârvan”, 
dar și la Cercul Militar„ Al. I. Cuza”. 
- După trecerea în neființă a lui Al. I. Cuza, după trecerea celor 
două mari războaie mondiale, unde soldații bârlădeni(Constantin 
Mușat) alături de toți soldații români au luptat pentru apărarea 
pământului strămoșesc pe linia frontului a urmat o perioadă mai 
tristă, mai rea, perioada comunistă - dar un președinte de țară a 
plecat tot din Bârlad și el s-a numit Gh. Gheorghiu Dej. El este 
cel care a contribuit la ridicarea marile fabrici ale orașului: I.R.B. -
ul (fabrica de rulmenți) și F.C.B.(fabrica de confecții). 
- Orașul nostru s-a dezvoltat foarte mult și tot din acest oraș au 
plecat mari oameni ai țării. Cunoaște-ți câțiva?/- Andreea 
Răducan, Titi Aur, Constantin Chiriță, Elena Farago, Nicolae 
Tonitza, Marcel Guguianu, Cezar Ivănescu, Alexandru Phillippide, 
Victor Ion Popa, Vasile Pârvan, Virgil Duda, George Tutoveanu  
etc. la calculator vor fi derulate portretele acestor mari oameni de 
cultură și educație. 
- Ce au făcut acești mari oameni pentru țara noastră?/- Au scris 
versuri, romane, au pictat, au sculptat, au scris piese de teatru, au 
făcut gimnastică, au condus mașinile foarte bine. 
În continuare voi face o sinteză generală a tot ceea ce am discutat 
despre personalitățile istorice și culturale care au contribuit la 
dezvoltarea orașului nostru.  
           Voi forma trenulețul din scăunele ne vom urca în trenuleț și 
imaginar cu ochii pe calculator vom vizita cu trenulețul instituțiile 
culturale și istorice ale orașul Bârlad, precizând și ce mari 
personalități istorice, culturale au trecut  sau au ceva cu acel loc. 
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ÎNCHEIERE
A 
ACTIVITĂȚ
II 

Acestea vor fi: Muzeul „Vasile Pârvan”, Centrul Cultural „Mihai 
Eminescu”, Teatrul „Victor Ion Popa”, Casa Memorială „Al. I. 
Cuza”, Casa Memorială „ Gh. Gheorghiu Dej”, Biblioteca 
Municipală ”Stroe S, Belloescu”, Casa de Cultură „George 
Tutoveanu” , Casa „Sturza”, Muzeul ”Marcel Guguianu” etc. 
Voi face din nou o sinteză generală despre marile personalități 
istorice, culturale ale orașului nostru, despre instituțiile culturale și 
educative ale Bârladului. Pe parcursul derulării activității vom 
scoate în evidență atitudinile pozitive față de oamenii acestui oraș, 
față de hărnicia, curajul, vitejia poporului român. 
       Voi înmâna preșcolarilor câte o bucată de puzzle și fiecare va 
veni la tablă și va așeza, va forma puzzle complet ce va reprezenta 
harta orașului Bârlad. 
        Pe o foaie mare de hârtie va fi desenat un blazon. În fiecare 
casetă liberă va trebui să desenăm câte un element reprezentativ 
pentru orașul nostru: în prima casetă putem desena o ladă, în a 
doua casetă chipul unui voievod, domnitor, în a treia casetă vom 
desena industria orașului, simboluri: un rulment și o cămașă, în 
ultima casetă, o instituție, exemplu – Primăria Municipiului 
Bârlad. 
FIXAREA TEMEI – copii vor denumi titlul activității de 
conversație și vom citi poezii scrise de Elena Farago. 
EVALUAREA PREȘCOLARILOR – copiii care au răspuns corect 
și bine la activitate vor fi stimulați cu stimulente blazonul orașului 
Bârlad. La finalul activității vom cânta un cântec despre hărnicia 
oamenilor acestor meleaguri moldovene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stimulente 
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164. MUZEUL CU OBIECTE DE ARTĂ POPULARĂ- PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. preșcolar, Bădeliță Ștefania-Rita 
Școala Gimnazială Stroiești, Jud. Suceava 

 
Nivelul/ Grupa: II /5 – 6 ani/ Mare 
Tema anuală de învățare: Cine și cum planifică/organizează o activitate? 
Tema proiectului tematic: ,,Tradiții și obiceiuri românești” 
Tema activității: ,,Muzeul cu obiecte de artă populară” 
Categoria de activitate: Activități pe domenii experiențiale (ADE)  (domeniul om și societate, 
domeniul estetic și creativ, domeniul psiho-motric) 
Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 
Mijloc de realizare: convorbire, aplicație, modelare 
Scopul activității: valorificarea informațiilor și a deprinderilor de lucru pe care le dețin copiii în 
vederea realizării unei lucrări colective cu caracter practic-aplicativ 
Obiective operaționale: 
 O1 – să cunoască denumirea localității natale; 
 O2 - să precizeze principalele obiective social-culturale și turistice ale localității pe baza 

reprezentărilor formate anterior; 
 O3 – să modeleze obiecte (cănițe)  respectând tehnicile de modelare însușite; 
 O2 – să decoreze ouăle și farfuriile cu motive tradiționale locale; 
 O5 - să execute (danseze) un dans popular specific zonei (hora); 
 O6 – să plaseze elementele obținute pe peretele „muzeului”;  

Strategii didactice: 
a) Metode și procedee: conversația examinatoare, brainstormingul, explicația, demonstrația, 

exercițiul, algoritmizarea, jocul, instructajul, dialogul, negocierea; 
b) Resurse materiale: ștergare, obiecte tradiționale, costume populare, mărgele, pensule, 

ecusoane, pastă de lipit, bețișoare, accesorii din pânză cu motive populare specifice zonei, 
casetofon, CD înregistrat, lut, farfurii ceramică, figuri geometrice, șervețele, șorțulețe; 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
Elemente de joc: mânuirea materialului, gruparea, elemente pretext, imagine simbol, surpriza, 
semnale sonore, surpriza, cuvânt stimulativ, recompensa 
Durata: 45 minute 
Bibliografie: 
 
 Ministerul Educației, Naționale, Curriculum pentru educație timpurie (3 – 6/ 7 ani), 2018 
 Laborator preșcolar, Mihaela Păiși Lăzărescu, Liliana Ezechiel, Editura V& Integral, 

București, 2015 
 Proiectarea pas cu pas, coord. Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, Editura 

Diamant, Pitești, 2013 
 Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, 

Editura Arives, 2002 
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Nr. 
crt. 

Etapele 
activității 

Conținut științific Strategii didactice Evaluare/ 
Metode și 
indicatori 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
de 

învățământ 
1. Captarea 

atenției 
          Se va realiza prin 
prezentarea unui „muzeu” a 
localității natale amenajat în 
grădiniță, menit să orienteze 
atenția și comportamentul 
copiilor către o activitate 
intenționată.  
          Prezența acestui 
element va constitui pretextul 
declanșării unei reactualizări 
a informațiilor pe care le dețin 
copiii referitoare la subiect. 

 
conversația 

 
brainstormin

g-ul 
 

 
ștergare, 
obiecte 

tradiționale, 
costume 
populare, 
farfurii, 
ulcele 

 

evaluare orală 
 

2. Elemente de 
reactualizare 
(cunoștințe, 
priceperi, 

deprinderi) 
 

         Aprofundarea și 
sistematizarea cunoștințelor 
referitoare la satul natal prin 
identificarea poziției 
geografice, a principalelor 
forme de relief și a 
obiectivelor social-culturale și 
turistice; 
        Această convorbire va 
avea rolul de a declanșa 
procesul de reactivare a 
experienței cognitive a 
copiilor. 

 
 

conversația 
 

dialogul 

 
 
 

conversația 
examinatoare 
stabilirea unor 
legături între 

datele oferite de 
percepție și 

reprezentările, 
informațiile 
anterioare 

3.  Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 
 

          Tema și obiectivele 
activității vor fi prezentate în 
termeni accesibili, clari și 
convingători în vederea 
angajării conștiente a copiilor 
în realizarea sarcinilor în care 
vor fi implicați. 

 
expunerea 

 

 
 

 
 
 
 
 

4.  Dirijarea 
învățării 

     Se va orienta efortul 
educativ în vederea explicării 
sarcinilor de lucru, apelându-
se la capacitatea de înțelegere 
și de concentrare a atenției 
copiilor.  
          Se va realiza intuirea 
materialelor puse la dispoziție 
fiecărei echipe.  
         Copiii vor executa 
exerciții de încălzire a 
mușchilor mici ai mâinii. 
         Se vor forma trei echipe 
în funcție de culoarea de pe 

conversația 
 

explicația 
 

 
demonstrația 

 
instructajul 

 
algoritmizare

a 
 

consultația de 
grup 

ecusoane 
 

evaluare orală 
denumirea 

materialelor 
puse la 

dispoziție 
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ecusonul primit de către copii 
la începutul activității. 
         Activitatea pe echipe va 
facilita transferul secvențial 
de cunoștințe, priceperi, 
deprinderi pentru rezolvarea 
unor situații noi, prin 
antrenarea copiilor în 
experiențe active diverse. 
          Se va avea în vedere 
urmărirea mentală a acțiunilor 
desfășurate pentru 
introducerea unor ajustări și 
reglări a conduitelor, în 
funcție de obiectivele propuse 
și situațiile ivite. 

discuția 
liberă  

 

5. Obținerea 
performanței 

         Valorificarea 
deprinderilor de lucru însușite 
anterior în vederea 
„completării” cu obiecte noi 
necesare Muzeului de la 
grădiniță (modelaj, decorare):  
         Copiii din echipa 
ecusoanelor roșii vor decora 
farfurii prin solicitarea 
planului senzorio-perceptiv în 
vederea realizării de 
conexiuni între elementele 
realității. 
         Copiii din echipa 
ecusoanelor galbene vor 
modela „ulcele”, utilizând 
tehnici de lucru cunoscute, 
prin folosirea unei game 
diversificate de materiale. 
Preșcolarii din echipa 
ecusoanelor albastre vor 
realiza costumul popular prin 
lipire.  
 La final, echipele se vor 
reuni și vor „decora” cu 
elementele obținute, peretele 
„muzeului”; 
         Transpunerea realității 
în joc prin utilizarea unui 
limbaj tehnic/specializat, a 
unor conduite, gesturi 
specifice modelului prezentat. 

exercițiul  
 
 

jocul 
 

lucrarea 
practică 

 
 

negocierea 
 

farfurii din 
ceramică, 
plastilină,  

hârtie 
colorată, 
pastă de 

lipit,  
șervețele, 
șorțulețe, 
casetofon, 

CD 
 

evaluare 
practică 

- decorarea cu 
elemente 
grafice a 
farfuriilor 

 
- modelarea 
unor obiecte 

(cănițe) 
utilizând 

tehnica de 
lucru învățată 

 
- asocierea prin 

lipire a 
elementelor 
tradiționale  

 
Observarea 

comportament
ului copiilor 
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6.  
 
 
 
 
 
 

Evaluarea   Produsele parțiale realizate 
vor fi reunite  în produsul 
final: „Muzeul grădiniței”. Se 
vor plasa elementele realizate 
de fiecare echipă la locul 
corespunzător, pe peretele 
muzeului marcat de etichete 
tipărite. 
Se va dansa dansul popular 
„Hora”. 
Se va determina calitatea 
demersului realizat prin 
raportare la obiectivele 
operaționale stabilite și 
comunicate precum și aportul 
individual și colectiv la 
îndeplinirea acestora. 

conversația 
examinatoare 
 

reflecția 
 

 
lucrările 
realizate 

evaluare 
practică 

amplasarea 
elementelor 
realizate la 

locul 
corespunzător 

pe machetă 
evaluarea orală 

aprecierea și 
recompensarea 

activității 

 
 
  

394



165. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,,ROMÂNAȘI ȘI ROMÂNCUȚE’’ 

 
prof.înv. preșc.Beraru Maria 

Grădinița ,,Micii Cercetași” Botoșani 
 
GRUPA: mare 
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: Activitate integrată - Domeniul limbă și comunicare / Domeniul 
om și societate. (D.L.C. , D.O.S.) 
TEMA: “Romania – tara noastra”  
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare/consolidare  
FORMA DE REALIZARE: joc didactic ( Românași și româncuțe) și activitate practică – ,,Țara 
mea’’-colaj (lucrare colectivă) 
SCOP:  

 verificarea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre România:geografie, 
istorie, tradiții, obiceiuri, cultură, limbă, care definesc portretul spiritual al poporului român; 

 activizarea vocabularului copiilor, formarea deprinderii de exprimare orală corectă  
din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic; 

 dezvoltarea creativității și îndemânării; 
 stimularea și dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect față de valorile populare 

românești, față de țară; 
 
OBIECTIVE : 

o să alcătuiască enunţuri proprii simple şi dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical;  
o să raspundă corect la întrebările adresate; 
o să stabilească formele de singular şi plural ale unor cuvinte date; 
o  să recite expresiv fragmente din poezii cunoscute; 
o să descrie costumele naționale românești; 
o să găsească opusul unor cuvinte date; 
o să realizeze lucrarea practică valorificând deprinderile de lucru formate ; 

STRATEGII DIDACTICE:  
1. Metode și procedee: observația, conversația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic   

turul galeriei, învățarea prin cooperare. 
2. Resurse materiale:hârtie colorată,lipici,costume naționale din carton,cd cu cântece,plicuri cu 

cerințe , stegulețe, panou,planșe cu harta, fire, carioci,imagini, traista cu surprize 
FORME DE ORGANIZARE: Frontal, în perechi, în grup, individual ,prin observare       directă. 
EVALUAREA:  

∗ evaluarea orală ; 
∗ observația sistematică (comportamentul în timpul activității); 
∗ analiza produselor (învățarea prin cooperare – turul galeriei). 

DURATA: 45 min 
BIBLIOGRAFIE:  
              *   Ministerul Educației,cercetării și tineretului,Curriculum pentru învățământul      
                     preșcolar(3-6/7 ani),București, 2008 

∗ Silvia Breben și colaboratorii: “Metode interactive de grup” – ghid metodic – 60 
metode si 200 aplicații practice pentru învățământul preșcolar, Editura Arves; 

∗ Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica, “Proiecte tematice orientative”, Editura 
Tehno-Art, Petrosani, 2006 
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DESFASURAREA  ACTIVITATII 
 

EVENIMENTE 
DIDACTICE CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII  

DIDACTICE EVALUARE 

Moment 
organizatoric 

Pregătirea mobilierului și a materialelor 
pentru activitate. Scăunelele sunt așezate 
în mijlocul grupei în  cercuri concentrice. 
Intrarea copiilor în sala de grupa se face pe 
melodia“Românași și româncuțe” 

  

 
Anunțarea temei 
și a obiectivelor 

Voi anunța temele și obiectivele 
activităților.Tranziția către activitate se 
realizează cu ajutorul versurilor Unul după 
altul, un șir să formăm /Unul după altul 
către scăunele ne îndreptăm/Sarcinile 
jocului să le realizăm.  

 

  

Observare  

sistematică 

 
 
Dirijarea 
Învățării 

        Educatoarea explică modul de 
desfășurare al jocului.Copiii sunt împărțiți 
în două echipe,fiecare dintre acestea având 
cate un simbol:un tricolor și o hartă. 
        În continuare se efectuează jocul de 
probă care constă în prezentarea unor 
jetoane pe care copiii să le denumească și 
să alcătuiască cu ele cate o propoziție.Se 
precizează că fiecare răspuns corect va fi 
recompensat cu un steguleț la panou. 
PROBA NR. 1 
        Prima probă este să precizeze: numele 
țării/orașului în care locuiesc,capitala 
țării,nume de orațe din țara noastră 
formele de relief întâlnite în România, 
culoarea cu care sunt reprezentate pe hartă 
formele de relief. 
PROBA NR.2 
        In cel de al doilea plic vor avea 
sarcina de a alinta cuvintele :țară, 
steag,român,costum. 
PROBA NR .3 
        Se deschide plicul  și se descoperă un 
bilețel și două costume naționale, sarcina 
fiind să le descrie. 
PROBA NR.4 
        Cea de a patra probă solicită copiii să 
găsească opusul unor cuvinte spuse de 
educatoare: 

-explicatța  
-lucrul in 
perechi 
 
 
 
 
 
-conversația 
“Schimbă 
perechea” 
 
 
 
Jocul didactic 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
Conversația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri  
verbale,  
aplauze, 
steguleţe 
 

Capacitatea 
de a rezolva 
corect 
sarcinile de 
lucru 

 
 
 
 
 
 
-orala  
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Obţinerea 
performanţei şi 
realizarea feed- 
back-ului 

Eu spun lung , tu spui...(scurt) 
Eu spun jos , tu spui...(sus) 
Eu spun frumos , tu spui...(urat) 
Eu spun curat, tu spui...(murdar) 
Eu spun noapte , tu spui...(zi) 
Eu spun greu, tu spui...(ușor) 
PROBA NR .5 
        În cadrul celei de a cincea probă 
copiii vor avea sarcina de a găsi forma de 
plural a imaginilor după jetoane. 
        După ultima probă copiii descoperă în 
trăistuță o surpriză care constă în flori 
tricolore,acesta fiind și punctul de plecare 
pentru activitatea practică. 
COMPLICAREA JOCULUI 
Numără, desparte în silabe.. 

     La această probă, preșcolarii trebuie să 
numere cuvintele din propozițiile alcătuite 
de coechipierii lor și să despartă în silabe 1 
sau 2 cuvinte propuse de educatoare. 
 
ACTIVITATEA PRACTICA 
        Prin metoda ,,mâna oarbă” prin care 
copii aleg câte o flore copii se împart în 
trei echipe în funcție de culoarea aleasă 
       La DOS vom realiza un colaj,o lucrare 
colectivă. Copiii intuiesc materialele de pe 
măsuțe. Fiecare grupă va lipi pe bucata de 
hartă primită bucăți de hârtie colorată în 
roșu,galben sau albastru. La final vom 
reuni cele trei părți pentru a forma întregul. 
În jurul hărții formate vor așeza românașii 
și romancuțele realizate la centrul 
Bibliotecă. 

Voi observa modul în care au lucrat, 
apreciind munca depusă. 

 
Hartă din 
polistiren 

aracet,hârtie 
creponată, 

bețisoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

-orala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
modului 
 de lucru 
colectiv și  
individual 

 
Evaluarea 
activității 
 
 
 
 
 
Încheierea 
activității 

   Se vor face aprecieri generale și 
individuale asupra participării la activități, 
precum și asupra comportamentului lor pe 
parcursul lor. Vor primi diplome de buni 
românaşi şi bune româncuţe, bomboane și 
baloane colorate(rosii, galbene si albastre). 
   
 
        Elevii vor forma un cerc şi pe 
melodia” Sunt un pui de românaș” ne vom 
prinde în horă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joc muzical 
 

 
 
Analiza 
produselor 
activității 
 
Orala  
Frontala  
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166. EXPERIMENTĂM, NON-FORMAL ÎNVĂȚĂM!- OPȚIONAL 

TRANSCURRICULAR 
 

Prof. Macamete Adela Maria 
Prof. Imbrea Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui” Reșița 
 

Prezentul opțional face parte din programul activităților de diseminare ale proiectului de 
mobilitate Erasmus +, nr. 2017-1-RO01-KA101-036273 -”Non-formal la grădiniță”, derulat de 
Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea–Soarelui” Reșița în perioada 1.12.2017-30.11.2018. În 
cadrul acestui proiect, cadrele didactice au participat la cursul de formare ”Aplicarea educației non-
formale în școli și grădinițe” și au dobândit competențele necesare pentru a putea integra metodele 
și instrumentele de lucru non-formale în căile educației formale. 
ARGUMENT: 

Jocul este activitatea fundamentală a preşcolarului, influenţând întreaga conduită şi 
prefigurând personalitatea în plină formare a acestuia.  

Învăţarea non-formală se face prin joacă,  copilul satisfăcându-şi nevoile prezente şi 
pregătindu-se de viitor, într-o atmosferă prietenoasă şi plină de energie. 

Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activități plăcute și 
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 
tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de 
exprimare maxime.  

Prin jocurile şiactivităţile non-formale, pe care le vom desfăşura în cadrul acestui opţional,  
copiii vor acţiona asupra obiectelor din jur, vor cunoaşte realitatea, îşi vor îndeplini nevoia de 
mişcare, vor dobândi încredere în forţele proprii şiîşi vor îmbogăţicunoştinţele, într-un mediu 
atractiv, prietenos şi interactiv.  
COMPETENȚE GENERALE: 
-Iniţiereainteracţiunilor cu adulţiişi cu copiii de vârste apropiate; 
-Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare şi respectare a diversităţii; 
-Dezvoltarea conceptului de sine; 
-Manifestarea autocontrolului şi a expresivităţiiemoţionale; 
-Manifestarea curiozităţii, a  interesului şi a iniţiativei în  învăţare; 
-Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi); 
-Activarea şi manifestarea potenţialului creativ; 
-Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ; 
-Formularea unor explicaţii simple privind caracteristicile structurale şifuncţionale ale lumii 
înconjurătoare; 
-Valorificarea conduitei senzorio-motorii, pentru orientarea mişcării ; 
-Optimizarea sănătăţii ( a nutriţiei, a îngrijirii, a igienei personale) şi a practicilor privind securitatea 
personală . 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
-Iniţierea/participarea la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 
-Demonstrarea abilităţilor de solicitare şi de  primire a ajutorului în situaţii problematice specifice; 
-Exersarea asumării  unor responsabilităţi specifice vârstei, în contexte variate; 
-Exersarea unor abilităţi de negociere şi de participare la luarea deciziilor; 
-Manifestarea empatiei faţă de celelalte persoane din mediul apropiat; 
-Promovarea imaginii de sine, prin manifestarea ca persoană unică, cu caracteristici specifice; 
-Recunoaştereaşi exprimarea emoţiilor de bază; 
-Exersarea unor abilităţi de autocontrol emoţional; 
-Manifestarea curiozităţiişi interesului pentru experimentarea şiînvăţarea de lucruri noi: 
-Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvenţă; 
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-Manifestarea creativităţii în activităţi diverse; 
-Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acţiuni, emoţii proprii; 
-Evidenţierea caracteristicilor unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător; 
-Orientarea în spaţiu pe baza simţurilor, 
-Exersarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase;   
-Însuşireaabilităţilor de autoprotecţiefaţă de obiecte şisituaţii periculoase. 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 
 Activităţi de autocunoaştereşiintercunoaştere 
 Activităţi de socializare 
 Activităţi de formare a autonomiei personale 
 Activităţi ludice şi de relaxare 
 Activităţi culturale şi de cunoaştere 
 Activităţi practice 
CONȚINUTURI: 
-Natura;  
-Omul; 
-Animale; 
-Plante;  
-Evenimente importante. 
MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
 Expoziţie de lucrări; 
 Fişe; 
 Diplome;  
 Afișe; 
 Postere; 
 Aprecieri verbale. 

Nr. 
crt. 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE 

 
1. 

„Experimentăm, non-formal 
învățăm”-familiarizarea cu 
conținutul opționalului 

- să numescă jucării şi accesorii de joacă; Aprecieri 
verbale 

 
2. 

„Eu sunt ... și-mi place să...”-joc 
de cunoaștere 

- să se prezinte (nume, vârstă, activități 
preferate) într-o manieră non-formală; 

Aprecieri 
verbale 

 
3. 

„Petrecere de ziua mea!”-
activitate de formare a autonomiei 
personale  

- să interpreteze creativ rolul ales; 
- să exprime emoții (bucurie, tristețe, 
îngrijorare, uimire etc.) prin jocuri de rol 
şiaplicaţii practice 

Aprecieri 
verbale 

 
4. 

„Reclama personală”-joc de 
cunoaștere  

- să asocieze copilul cu numele/simbolul 
acestuia; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Afișe 

 
5. 

„Pizza”- activitate ludică şi de 
relaxare 

- să execute mişcări sugerate de text; 
- să respecte regulile jocului propus;  

Aprecieri 
verbale 

 
6. 

„Oameni în orașul meu”- 
activitate culturală şi de 
cunoaştere 

- să viziteze instituții din orașul Reșița; Poster 

 
7. 

„Cercul cu surprize”- joc de 
cunoaștere  

- să asocieze copilul cu numele și mișcarea 
corpului acestuia; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
8. 

„Scaunele fierbinți”-joc de 
dezbatere  

- să descrie, în cuvinte simple, situații 
/evenimente; 
- să argumenteze alegerea făcută; 

Afișe 
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9. 

„Jucării pentru copii”-activitate 
practică  

- să confecţioneze ornamente pentru 
sărbătorile de iarnă din deşeuri refolosibile; 

Expoziţie de 
lucrări 

 
10. 

„Turnurile”-joc de socializare - să lucreze în grup; 
- să utilizeze tehnici de negociere; 

Aprecieri 
verbale 

 
11. 

„Unde e perechea mea?”- 
activitate ludică şi de relaxare 

-  să găsească perechea/partenerul cu 
ajutorul imaginilor similare de pe jetoane; 
-să contribuie la reuşita echipei; 

 
Fişe 

 
12. 

 „Bățul” -joc de stimulare a 
încrederii în ceilalți 

- să  descrie, în cuvinte simple persoane/ 
locuri; 
- să enumere emoții pozitive; 

Aprecieri 
verbale 

 
13. 

„Atinge ceva...alb!”- activitate 
ludică şi de relaxare 

-să atingă obiecte de diferite culori (alb, roşu 
etc); 
-să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
14. 

„Nodul”-joc distractiv -  să respecte regulile jocului propus; 
- să coopereze cu colegii de grup; 

Aprecieri 
verbale 

 
15. 

„Dacă eu aş fi…”-joc de rol - să interpreteze creativ rolul ales (animale); 
- să exprime emoții (bucurie, îngrijorare, 
uimire etc.) prin jocuri de rol; 

Fișe 

 
16. 

„Mingea cu întrebări”-joc de 
dezbatere   

- să răspundă formal și non –formal 
întrebărilor; 
- să coopereze cu colegii de grup; 

Diplome 

 
17. 

„Mergi! Stai!”- joc de mişcare -să aplice corect indicaţiile primite („mergi”, 
„stai” etc);  
-să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
18. 

„Pânza de păianjen”-joc de 
socializare 

- să coopereze pentru realizareapânzei de 
păianjen; 
- să contribuie la reuşita echipei; 

Aprecieri 
verbale 

 
19. 

„Teatru mut”- joc de rol  - să interpreteze creativ rolul ales (invitat, 
mama, etc.) 

Aprecieri 
verbale 

 
20. 

„Grădina zoologică”-activitate 
practică 

- să confecţioneze o grădină zoologică, 
folosind diferite materiale; 

Expoziţie de 
lucrări 

 
21. 

„Bulgări de zăpadă”-joc de 
socializare 

- să contribuie la reuşita echipei; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
22. 

„Comportamente sănătoase și 
comportamente de risc”-activitate 
de formare a autonomiei 
personale 

-să identifice comportamente sănătoase și de 
risc; 
- să coopereze pentru realizarea posterului; 

Poster 

 
23. 

„Castelul”-poveste interactivă -să interpreteze creativ rolul ales (prinț, 
prințesă, rege, bucătar etc.) 

Fişe 

 
24. 

„Micul cetățean” - activitate 
culturală şi de cunoaştere 

- să enumere calități ale cetățenilor; 
-să viziteze instituții și locuri din Reșița; 

Diplome 
 

 
25. 

„Ursul și tăietorii de lemne”-
activitate ludică și de relaxare  

- să respecte regulile jocurilor propuse; 
- să execute mişcări (mers, sărituri etc.) 

Aprecieri 
verbale 

26. „Linia cu întrebări”-joc distractiv  - să răspundă la întrebări; 
- să respecte regulile jocului propus; 

 
Diplome 

27. „Insula pustie” -joc de rol - să interpreteze creativ rolul ales (meserii); Aprecieri 
verbale  

 
28. 

„Desenul întrerupt”-activitate 
ludică şi de relaxare 

- să coopereze pentru realizareadesenului; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Poster 

 „Mașina de spălat”-joc de -  să respecte regulile jocului propus; Aprecieri 

400



29. stimulare a încrederii în ceilalți - să enumere calități personale; verbale 
 

30. 
„Din nimic fac un joc mic”-
activitate practică 

- să colecţioneze materiale din natură; 
- să realizeze lucrări cu materiale din natură. 

Expoziţie de 
lucrări 

 
BIBLIOGRAFIE: 
*** CURSUL DE FORMARE DIN  CADRUL PROIECTULUI  DE MOBILITATE ERASMUS+ -  
2017-1-RO01-KA101-036273– Applying non-formal education in schoolsand adult 
educationorganisations, Bologna, 2018. 
*** Manualul 100 de idei de educaţie non-formală- OrganizaţiaNaţională „Cercetaşii României”. 
***Ministerul Educației Naționale „Curriculum pentru educație timpurie”, 2018 
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167. „NON-FORMAL LA GRUPA ȘTRUMFILOR” -  OPȚIONAL 

TRANSCURRICULAR 
 
 

Prof. Modrigan Emilia 
Prof. Coca Elena 

Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui” Reșița 
 

ARGUMENT 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea-Soarelui” derulează în perioada 1.12.2017-

30.11.2018 PROIECTULUI DE MOBILITATE ERASMUS+ - 2017-1-RO01-KA101-036273 –cu 
titlul ,,NON-FORMAL LA GRĂDINIŢĂ”. În cadrul acestui proiect, am participat la cursul de 
formare „Applying non-formal education in schools  and adult education organizations”. 

Prin participarea la curs am dobandit noi cunoştinţe, competențele necesare, pentru a putea 
aplica educația non-formală în grădiniță și a integra metodele și instrumentele de lucru non-formale 
în căile educației formale. 

Jocul este activitatea fundamentală a preşcolarului, influenţând întreaga conduită şi 
prefigurând personalitatea în plină formare a acestuia.  

Învăţarea non-formală se face prin joacă,  copilul satisfăcându-şi nevoile prezente şi 
pregătindu-se de viitor, într-o atmosferă prietenoasă şi plină de energie. 

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activități plăcute și 
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 
tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de 
exprimare maxime.  

Prin jocurile şi activităţile non-formale, pe care le vom desfăşura în cadrul acestui opţional,  
copiii vor acţiona asupra obiectelor din jur, vor cunoaşte realitatea, îşi vor îndeplini nevoia de 
mişcare, vor dobândi încredere în forţele proprii şi îşi vor îmbogăţi cunoştinţele, într-un mediu 
atractiv, prietenos şi interactiv.  

Prezentul opţional face parte din programul activităţilor de diseminare a proiectului „Non-
formal la grădiniţă” 
 CONPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE 
Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
1. Manifestarea încrederii în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia 
2. Demonstrarea abilităților de solicitare șide  primire a ajutoruluiîn situaţii problematice specifice  
3. Inițierea/participarea la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 
Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității   
1. Exprimarea recunoașterii și a respectării asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni 
2. Însușirea și respectarea regulilor; înțelegerea efectelor acestora în planul relațiilor sociale în 
contexte familiare 
3. Exersarea asumării  unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 
4. Exersarea unor abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor 
5. Manifestarea empatiei faţă de celelalte persoane din mediul apropiat  
Dezvoltarea conceptului de sine  
1. Exersarea autoaprecierii pozitive în diferite situaţii educaţionale  
2. Promovarea imaginii de sine, prin manifestarea ca persoană unică, cu caracteristici specifice  
Manifestarea autocontrolului și a expresivității emoționale  
4.1. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază. 
4.2. Exersarea unor abilităţi de autocontrol emoţional  
 ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 Activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere 
 Activităţi de socializare 
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 Activităţi de formare a autonomiei personale 
 Activităţi ludice şi de relaxare 
 Activităţi culturale şi de cunoaştere 
 Activităţi practice 
CONȚINUTURI 
 Natura ;  
 Omul ; 
 Animale; 
 Plante ;  
 Evenimente importante 
MODALITĂȚI DE EVALUARE 
 Expoziţie de lucrări; 
 Fişe; 
 Diplome;  
 Aprecieri verbale; 

 
Nr. 
crt. 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII OBIECTIVE OPERAŢIONALE EVALUARE 

 
1. 

„Non-formal la grupa Strumfilor”-
familiarizarea cu conținutul 
opționalului 

- să numescă jucării şi accesorii de joacă; Aprecieri 
verbale 

 
2. 

„Eu sunt ... și-mi place să...”-joc 
de cunoaștere 

- să se prezinte (nume, vârstă, activități 
preferate) într-o manieră non-formală; 

Aprecieri 
verbale 

 
3. 

„Petrecere de ziua mea!”-
activitate de formare a autonomiei 
personale  

- să interpreteze creativ rolul ales; 
- să exprime emoții (bucurie, tristețe, 
îngrijorare, uimire etc.) prin jocuri de rol şi 
aplicaţii practice 

Aprecieri 
verbale 

 
4. 

„Reclama personală”-joc de 
cunoaștere  

- să asocieze copilul cu numele/simbolul 
acestuia; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Afișe 

 
5. 

„Pizza”- activitate ludică şi de 
relaxare 

- să execute mişcări sugerate de text; 
- să respecte regulile jocului propus;  

Aprecieri 
verbale 

 
6. 

„Oameni în orașul meu”- 
activitate culturală şi de 
cunoaştere 

- să viziteze instituții din orașul Reșița; Poster 

 
7. 

„Cercul cu surprize”- joc de 
cunoaștere  

- să asocieze copilul cu numele și mișcarea 
corpului acestuia; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
8. 

„Scaunele fierbinți”-joc de 
dezbatere  

- să descrie, în cuvinte simple, situații 
/evenimente; 
- să argumenteze alegerea făcută; 

Afișe 

 
9. 

„Jucării pentru copii”-activitate 
practică  

- să confecţioneze ornamente pentru 
sărbătorile de iarnă din deşeuri refolosibile; 

Expoziţie de 
lucrări 

 
10. 

„Turnurile”-joc de socializare - să lucreze în grup; 
- să utilizeze tehnici de negociere; 

Aprecieri 
verbale 

 
11. 

„Unde e perechea mea?”- 
activitate ludică şi de relaxare 

-  să găsească perechea/partenerul cu 
ajutorul imaginilor similare de pe jetoane; 
-să contribuie la reuşita echipei; 

 
Fişe 

 
12. 

 „Bățul” -joc de stimulare a 
încrederii în ceilalți 

- să  descrie, în cuvinte simple persoane/ 
locuri; 
- să enumere emoții pozitive; 

Aprecieri 
verbale 
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13. 

„Atinge ceva...alb!”- activitate 
ludică şi de relaxare 

-să atingă obiecte de diferite culori (alb, roşu 
etc); 
-să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
14. 

„Nodul”-joc distractiv -  să respecte regulile jocului propus; 
- să coopereze cu colegii de grup; 

Aprecieri 
verbale 

 
15. 

„Dacă eu aş fi…”-joc de rol - să interpreteze creativ rolul ales (animale); 
- să exprime emoții (bucurie, îngrijorare, 
uimire etc.) prin jocuri de rol; 

Fișe 

 
16. 

„Mingea cu întrebări”-joc de 
dezbatere   

- să răspundă formal și non –formal 
întrebărilor; 
- să coopereze cu colegii de grup; 

Diplome 

 
17. 

„Mergi! Stai!”- joc de mişcare -să aplice corect indicaţiile primite („mergi”, 
„stai” etc);  
-să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
18. 

„Pânza de păianjen”-joc de 
socializare 

- să coopereze pentru realizarea pânzei de 
păianjen; 
- să contribuie la reuşita echipei; 

Aprecieri 
verbale 

 
19. 

„Teatru mut”- joc de rol  - să interpreteze creativ rolul ales (invitat, 
mama, etc.) 

Aprecieri 
verbale 

 
20. 

„Grădina zoologică”-activitate 
practică 

- să confecţioneze o grădină zoologică, 
folosind diferite materiale; 

Expoziţie de 
lucrări 

 
21. 

„Bulgări de zăpadă”-joc de 
socializare 

- să contribuie la reuşita echipei; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Aprecieri 
verbale 

 
22. 

„Comportamente sănătoase și 
comportamente de risc”-activitate 
de formare a autonomiei 
personale 

-să identifice comportamente sănătoase și de 
risc; 
- să coopereze pentru realizarea posterului; 

Poster 

 
23. 

„Castelul”-poveste interactivă -să interpreteze creativ rolul ales (prinț, 
prințesă, rege, bucătar etc.) 

Fişe 

 
24. 

„Micul cetățean” - activitate 
culturală şi de cunoaştere 

- să enumere calități ale cetățenilor; 
-să viziteze instituții și locuri din Reșița; 

Diplome 
 

 
25. 

„Ursul și tăietorii de lemne”-
activitate ludică și de relaxare  

- să respecte regulile jocurilor propuse; 
- să execute mişcări (mers, sărituri etc.) 

Aprecieri 
verbale 

26. „Linia cu întrebări”-joc distractiv  - să răspundă la întrebări; 
- să respecte regulile jocului propus; 

 
Diplome 

27. „Insula pustie” -joc de rol - să interpreteze creativ rolul ales (meserii); Aprecieri 
verbale  

 
28. 

„Desenul întrerupt”-activitate 
ludică şi de relaxare 

- să coopereze pentru realizarea desenului; 
- să respecte regulile jocului propus; 

Poster 

 
29. 

„Mașina de spălat”-joc de 
stimulare a încrederii în ceilalți 

-  să respecte regulile jocului propus; 
- să enumere calități personale; 

Aprecieri 
verbale 

 
30. 

„Din nimic fac un joc mic”-
activitate practică 

- să colecţioneze materiale din natură; 
- să realizeze lucrări cu materiale din natură. 

Expoziţie de 
lucrări 

 
BIBLIOGRAFIE 
 *** PROIECTULUI DE MOBILITATE ERASMUS+ - 2017-1-RO01-KA101-036273 –cu 

titlul ,,NON-FORMAL LA GRĂDINIŢĂ”, Bologna, Italia, 2018. 
 „Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii”   

- Ed V&I Integral, 2000; 
 ***„Curriculum pentru învăţământ preşcolar”, 2018 
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168. A FOST ODATĂ…FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI 

-PROIECT DIDACTIC- 
 

Prof. Popa Cristina/ Prof. Basoc Cătălina- Loredana, 
 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, Bârlad 

 
Nivel: II (Grupa mare) 
Tema anuală: „Cu ce si cum exprimăm ceea ce simțim?” 
Proiect tematic: „ Lumea poveștilor copilăriei” 
Tema zilei: „A fost odată…fata babei și fata moșneagului!” 
Tipul de activitate: Evaluare 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Categorii de activitate: Activități pe domenii experiențiale 
Domenii experiențiale: 1. DLC- Educarea limbajului +DS- Activitate matematică:  „Cufărul 
fermecat!” 
                                         2. DEC- Activitate plastică- „Drumul fetei moșneagului spre casă!” 
Mijloc de realizare: 1. Joc didactic 
                                   2. Pictură 
Scopul activității: Verificarea și consolidarea cunoștințelor despre personajele și evenimentele din 
povestea „Fata babei și fata moșneagului”; 
Obiective operaționale:  

1. Să identifice personajele din poveste; 
2. Să răspundă corect la întrebările din poveste; 
3. Să descrie imaginile prezentate; 
4. Să reprezinte grafic propozițiile alcătuite în urma descrierii imaginilor; 
5. Să așeze numărul corespunzător de personaje, conform sarcinii din cufăr; 
6. Să redea prin intermediul picturii elementele întâlnite de fata moșneagului în drumul spre 

casă; 
Metode și procedee: conversația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, explicația, Turul 
galeriei; 
Material didactic: ecusoane cu personaje din poveste, cufăr alb, roșu, albastru, cufăr din lemn, 
lacăt și chei, jetoane cu personaje din poveste, hârtie, acuarele, pensoane, planșă model, surprize 
dulci; 
Bibliografie:  
-„Curriculum pentru învățământul preșcolar”, 2008; 
- „Programa activităților instructiv- educative în învățământul preșcolar”; 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
Evenimentul 
didactic 

Conținutul științific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
2.Captarea 
atenției 
 

Voi asigura condițiile necesare pentru 
desfășurarea activității: pregătirea cuferelor cu 
sarcini și jetoane, amplasarea panourilor, 
pregătirea meselor pentru pictură. 
Pentru jocul didactic, copiii vor fi așezați în 
semicerc, urmând ca în cea de- a doua parte a 
activității să se mute la mese. 
Pentru a le atrage atenția, copiii vor fi rugați să 
denumească personajele care se află pe ecusonul 
lor, apoi vor descoperi pe masă cele patru cufere.  
Voi anunța copiii că vom juca jocul: „Cufărul 

 
 
 
 
 
 
 
Surpriza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reacția la 
surpriză 
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3.Anunțarea 
temei 
 
 
 
 
 
4.Dirijarea 
învățării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fermecat!”.  
Voi explica preșcolarilor că în fiecare cufăr vor 
găsi sarcini și materiale pentru a putea rezolva 
sarcina și că la sfârșitul fiecărei probe vor primi 
o cheie care va fi probată la finalizarea activității 
la lacătul cufărului fermecat, în interiorul căruia 
urmând să descopere o surpriză.  
Le voi spune că pentru a primi cheia trebuie să 
se ajute între ei și să găsească soluția pentru 
sarcina primită, dar numai în cazul în care 
copilul solicitat nu știe să răspundă. 
Proba 1: Cufărul alb- „Răspunde la 
întrebări!”  
1.Care sunt personajele din povestea „Fata babei 
și fata moșneagului”? 
2.De ce a plecat fata moșneagului de acasă? 
3.Cu cine s- a întâlnit pe drum fata moșneagului? 
4. Cine a primit- o pe fata moșneagului cu 
brațele deschise? 
5.Ce și- a ales fata moșneagului în schimbul 
muncii ei? 
6. Cum s- a purtat fata babei cu personajele pe 
care le- a întâlnit? 
7. Ce au primit baba și fata babei în schimbul 
răutății lor? 
8. Ce trebuie să învățăm din această poveste? 
Proba 2: Cufărul roșu- „Descrie imaginile de 
pe jetoane, alcătuiește propoziții și 
reprezintă- le grafic la tablă!” 
Pentru această probă copiii vor găsi în cufăr 
jetoane cu : fata moșneagului, fata babei, părul, 
cuptorul, fântâna, cățelușa, Sfânta Duminică, 
cufăr. 
Copilul numit va denumi imaginea și va alcătui 
o propoziție, apoi o va reprezenta grafic.  
Exemplu:  
Descriere jeton: „Eu o am pe jeton pe fata 
moșneagului.” 
Alcătuirea propoziției: „Fata moșneagului era 
harnică!” 
Reprezentare grafică: 
 
 
Proba 3: Cufărul albastru- „Să fie tot atâtea!” 
În cadrul acestei probe se va evalua numerația în 
intervalul 1- 5, după fiecare sarcină, copiii 
trebuind să așeze și cifra corespunzătoare 
numărului de elemente așezat.  
Pe un panou, vor fi lipite cinci drumuri pe care 
preșcolarii vor așeza elemente conform 
cerințelor. 
1.Așază tot atâtea cățelușe câte fete bune sunt în 
poveste! Răspuns: 1 
2.Așază tot atâția peri câte fete tinere sunt în 
poveste! Răspuns: 2 
3.Așază tot atâtea fântâni câte personaje bătrâne 
sunt în poveste! Răspuns: 3 

Explicația 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluarea atenției 
în timpul 
explicării 
regulilor jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
individuale 
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5.Atingerea 
performanței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Încheierea 
activității 

4.Așază tot atâtea cuptoare câte lucruri a întâlnit 
fata moșneagului în drumul ei!  
Răspuns: 4 
5. Așază tot atâtea cufere câte personaje umane 
sunt! Răspuns: 5 
Pentru a face trecerea la activitatea de pictură, 
copiii vor juca jocul „Drumul fetei moșneagului 
spre casă”. În cadrul acestuia vor fi rostite 
cuvinte care denumesc obiecte, iar dacă acestea 
denumesc elementele întâlnite de fata 
moșneagului în drumul spre casă, copiii vor 
trebui să bată din palme. 
După joc, preșcolarii vor merge la mese, unde 
vor găsi materialele pentru pictură. 
Le voi explica că vor trebui să redea prin 
intermediul picturii lucrurile pe care le- a întâlnit 
fata moșneagului spre casă și le voi arăta planșa 
model.  
Înainte de a începe vom efectua câteva exerciții 
de încălzire a mâinilor: „Batem palmele ușor, 
batem palmele de zor/Eu strâng pumnii și- i 
desfac, degetelor sunt pe plac/La pian acum 
cântă, liniște să ascultăm/ plic-plac, plic-plac, 
melodiile îmi plac!”. 
Voi ajuta copiii să realizeze lucrarea, la sfârșit, 
lucrările vor fi așezate pe un panou, iar aceștia 
vor veni în șir indian pentru a vedea care lucrare 
este mai frumoasă. 
În încheiere, copiii vor proba cheile primite și 
cea potrivită va deschide cufărul fermecat. În 
interiorul acestuia vor găsi bănuți de ciocolată.  
Voi felicita preșcolarii pentru implicare și pentru 
lucrările realizate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul  
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
Demonstrația 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
Turul galeriei 
 
 
 
 
 
Conversația 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
comportamentu- 
lui în timpul 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
individuale 
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169. PROIECT  EDUCATIV ,, ÎN DRUM SPRE ŞCOALĂ ! ” 

 
Profesor Tatiana Boțu 

Grădiniţa cu P. P. Nr.10 Huşi 
 
 Noi, echipa implicată în acest proiect, am încercat să găsim lucrurile care să îndrepte copilul 
spre fericire, educându-l astfel încât să poată deveni o „binecuvântare” pentru lume.  

Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative, între cadrele didactice şi 
elevi/preşcolari, nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare de soluţii la 
problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialogam cooperat, în permanenţă, toţi cei implicaţi în 
acest proiect. Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să 
dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii, prin implicarea în activităţi comune plăcute.  
  Am realizat pe deplin obiectivele propuse folosind mijloace educative şi de învăţare 
moderne, care să fie acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, 
de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să nu fie 
o povară.  
  Desigur, lăsăm loc spontaneităţii şi actului liber, valorificăm fiecare moment, ţinem cont de 
faptul că „fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga 
personalitate a protagoniştilor. 
Prin acest proiect, am reuşit să dezvăluim copiilor fumuseţea vieţii, prin implicarea în activităţi 
comune plăcute şi formarea deprinderilor de colaborare între şcolari şi preşcolari.    
 Proiectul educativ ,, ÎN DRUM SPRE ŞCOALĂ ! ”ce s-a derulat  la nivelul Grădiniţei de Copii 
cu P. P. Nr.10 Huşi a debutat in luna noiembrie  2017 având o durata de implementare de 1 an până 
in iunie 2018. Acesta s-a derulat  in parteneriat cu la Şcoala Gimnazială  Anastasie Panu Huşi 
cuprinzând o varietate de activităţi ce se vor desfăşura atât în incinta grădiniţei cât  şi a şcolilor. 
          Obiectivul general al proiectului: Pregătirea copiilor pentru o integrare socială adecvată,  
pentru un debut şcolar de succes, antrenarea resurselor umane în scop unitar, antrenarea 
preşcolarilor şi şcolarilor în activităţi comune şi reducerea impactului cu cerinţele şcolii. 
Obiective specifice:  

 Antrenarea preşcolarilor şi şcolarilor în desfăşurarea unor activităţi comune; 
 Asimilarea de către preşcolari a unor reguli de conduită individuală şi colectivă şi 

consolidarea deprinderilor de comportare civilizată 
 Stimularea creativităţii şi iniţiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.  
 Conştientizarea rolului noului adult – învăţătorul.  
 Dezvoltarea unor emoţii şi sentimente pozitive ce pot favoriza activităţile de învăţare 

viitoare.  
 Dezvoltarea unor abilităţi de a lucra în echipă. şi achiziţionarea de cunoştinţe prin 

activităţi comune preşcolarii-şcolarii. 
 Creşterea implicarii parintilor in activitatea grădiniţei şi a şcolii in crearea unui 

mediu stimulativ, util si funcţional in cadrul institutiilor de invăţământ. 
Grupul  ţintă:  
-50 de preşcolari cu vârste cuprinse între 5 şi 6 ani de la  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 
10 Huşi, cele două grupe mari 
-30  elevi clasa pregătitoare şi  30 elevi clasa a IV-a. 
-părinţii şi comunitatea locală 
-8 cadre didactice implicate în proiect. 

Resurse: 
  umane: preşcolari, elevi, cadrele didactice,  părinţii preşcolarilor. 
 materiale: spaţiile de învăţământ ale grădiniţei şi şcolii, parc ;  
 de informare: cărţi ilustrate, pliante, postere, internet  paginile web ale instituţiilor 
partenere, site-ul proiectului. 
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Activităţi desfăşurate: ,,Să ne cunoaştem mai bine”„O zi la şcoală”, ,,Astăzi s-a născut 
Hristos”,,Voi fi şi eu şcolar” ,,Un zambet, o floare”,,Desenăm şi învăţăm”,,,Cupa prieteniei”şi 
„În curând voi fi şcolar!” 

 Rezultate cantitative:  
 
 un material informativ despre  activităţile  şi materialele proiectului; 

 2 broşuri cu imagini din activităţi  
 8 activităţi extracurriculare în domeniul educației 
 expoziţii cu  lucrările preşcolarilor şi elevilor.  

  Rezultate calitative: 
 Îmbogăţirea  achiziţiilor  preşcolarilor; 
 Dobândirea unor comportamente adecvate faţă  de şcoală formarea unui 
comportament civilizat. 
  Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, comunităţii locale vis-a-vis de climatul 
şi ambianţa educaţională oferite de grădiniţă.   
 Implicare si responsabilizare  din partea copiilor,cadrelor didactice, părinţilor, pentru 
realizarea fiecarei teme stabilite; 
 relaţionarea cu alţi preşcolari sau elevi de la alte instituţii şcolare care relaţionează în 
cadrul proiectului. 

Monitorizare şi evaluare 
 Diseminarea activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii  în cadrul comisiei metodice 
în cadrul şedinţelor cu părinţii, 
 Rezultatele proiectului, exemplele de bune practici ale grădiniţei au fost făcute 
cunoscute tuturor părinţilor şi tuturor partenerilor noştri prin intermediul avizierelor şi a 
panourilor existente în grădiniţă precum şi în presa locală.  
 În cadrul comunităţii locale: portofoliul proiectului cu  albume de fotografii şi 
promovare în mass-media locală, ziare şi site-ul municipiului Huşi. 
 Informare in Consiliul de Administraţie  şi Consiliul  Profesoral. 
 Respectarea graficului de desfăşurare a activităţilor pentru fiecare activitate s-a 
întocmit lista cu participanţi şi s-a întocmit raport scris semnat de cele două parţi implicate / 
partenere; 
 Acordarea de diplome din partea organizatorilor, pentru preşcolari, elevi şi pentru 
cadrele didactice participante; 
 Vizionarea de filme educative,  prezentări powerpoint, expoziţii foto pe teme de 
şcoală, activiţăţi şcolare şi şcolari. 
Proiectul educativ „ÎN DRUM SPRE ŞCOALĂ !” a avut un impact asupra  preşcolarilor 

prin: crearea un mediu stimulativ, concurenţial de  desfăşurare a activităţilor şi îmbogăţirea 
achiziţiilor în ce priveşte educaţia.  

Menţionez  faptul că pentru fiecare activitate desfăşurată s-au întocmit rapoarte scrise s-au 
făcut fotografii, filme,  astfel fiind surprinse aspectele cele mai semnificative din cadrul activităţilor 
desfăşurate ( CD). 
  Impactul activitatilor derulate in cadrul proiectului educativ 
          Crearea un mediu stimulativ, concurenţial de  desfăşurare a activităţilor şi îmbogăţirea 
achiziţiilor în ce priveşte educaţia.  
Bibliografie: 

1. Culea, Laurenţia (coord.), Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie – o 
provocare?, Editura Diana, Piteşti, 2008 

2. Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura 
Humanitas Educational, Bucureşti, 2005. 

 
  

409



 
170. PROIECT DIDACTIC- NUMERAȚIA ÎN CONCENTRUL 0-10 

 
Prof. Înv. Preșc:Curelariu Elena – Cătălina 

GPP NR.6 Iași, jud. Iași 
 
Grupa:mare 
Tema de studiu:”Cineși cum organizează/planifică o activitate?” 
Tema activității: ”Numeraţia în concentrul 0-10” 
Subiectul activității:”Surprize de la Căpșunica!” 
Domeniul experienţial:Domeniul Științe – Activitate matematică 
Mijloc de realizare:joc – exercițiu 
Tipul de activitate:evaluare 
Scopul activităţii: 
 Evaluarea cunoştinţelor despre numeraţia în concentrul 0-10. 

Obiective operaţionale: 
O1-să numere corect, crescător şi  descrescător, în concentrul 0-10 
O2-să denumească cifrele lipsă din şirul numeric ; 
O3- să asocieze corect numărul la cantitate; 
O4-să identifice vecinii mai mari sau mai mici cu o unitate a unui număr dat ; 
O5-să efectueze operaţii de adunare şi scădere în limitele 0-10; 
O6-să utilizeze corect simbolurile matematice ; 
O7-să rezolve corect itemii din fişa matematică. 
Forme de organizare: frontal/ pe grupe/ individual. 
Locul de desfăşurare: sala de grupă. 
Durata: 45 min. 
Strategia didactică: 
 Metode şi  procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea, surpriza, tehnica 

,,bulgărele de zăpadă”,lucrul în echipă, brainstormingul, problematizarea, ,,turul galeriei”. 
 Elemente de joc: surpriza, aşteptarea, ghicirea, aplauzele 
 Resurse materiale:rucsăcel cu plicuri, siluetă de clovn, siluete de baloane cu numere, siluetă  

omidă, cercuri cu numere de la 0 la 10, planșă cu căsuța din pădure,siluete de pitici, pupăză, 
broscuță și șoricel, jeton cu cifra 5, castronele decupate din hârtie, siluete de legume diverse, siluete 
de flori, petale cu numere de la 0 la 10,lipici, jetoane cu ciupercuțe, alune și conuri, jetoane cu 
numere,ghicitori matematice, fişa de evaluare, instrumente de scris, stimulente – fluturași, insigne. 
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Etapele 
activității 

 
Conţinutul științific 

Strategia   didactică 
 

Evaluare 
Metode si 
procedee 

Resurse 
materiale 

Forme de 
or-
ganizare 

1. Moment 
organizatoric 

-se vor asigura condiţiile optime 
necesare pentru desfăşurarea 
optimă a activităţii. 

 
 
 

   

2.Captarea 
atenţiei  

Le voi povesti copiilor cum, pe 
drum spre grădiniță m-am întâlnit 
cu Căpșunica, care, în anotimpul 
jocurilor și al bucuriei, este mare 
amatoare de călătorii. Foarte 
încăntată de călătoria prin țară pe 
care a făcut-o s-a gândit să ne 
împărtășească din experiența ei 
astfel încât ne-a lăsat un rucsăcel 
plin cu indiciicu ajutorul cărora 
vom avea și noi parte de 
peripețiile ei deosebite. 

conversaţia  
 
 
 
 
 
surpriza 

Rucsac cu 
plicuri 

frontal Observarea  
comporta- 
mentului 
copiilor/ 
capacitatea de 
concentrare 
 
 

3.Anunţarea 
temei  

Astăzi vom călători și noi pe 
urmele Căpșunicăi care ne-a 
avertizat că, pentru a merge mai 
departe trebuie să dovediți 
constant că sunteți isteți, pentru 
că, întreaga ei călătorie a fost 
împresurată de lumea magică a 
cifrelor.  

explicaţia 
 
 
 
descoperirea 
 

  Observarea  
comporta- 
mentului  
nonverbal  
al copiilor 

4.Prezentarea 
conținutului 
și dirijarea 
invațarii 

1.Pe un deal frumos plin cu 
flori,Căpșunica s-a întâlnit cu 
clovnul Bozo care era supărat 
pentru i s-au amestecat baloanele.  
Sarcina didactică: ordonați 
crescător numerele de la 0 la 10. 
 
2.La intrarea în pădure s-a întâlnit 
cu omiduța Ița care s-a împiedicat 
și i s-au amestecat  piciorușele. 
Sarcina didactică : ordonați în 
ordine descrescătoare numerele 
de le 0 la 10. 
 
3.În pădure, Căpșunica a găsit o 
căsuța goală pentru că toți din ea 
erau plecați prin pădure, însă 
uitase cântecelul prin care trebuia 
să-i strige să vină acasă. 
Pe rând, fiecare copil va cânta 
câte un vers din cântecul În 
pădurea cu alune și pe parcurs ce 
vor întâlni câte un număr, copilul 
care va cânta versul respectiv va 
veni să ,,aducă” în căsuță prietenii 

 
explicaţia 
 
conversaţia  
 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siluetă 
clovn  
 
Siluete 
baloane cu 
numere 
 
Siluetă 
omidă  
Cercuri cu 
numere de 
la 0 la 10 
 
 
Planșă cu 
căsuță 
Siluete de 
pitici, 
pupăză, 
broscuță și 
șoricel 
Jeton cu 
cifra 5 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Evaluarea 
capacității de 
numărare și 
așezare corectă 
în șir crescător 
și descrescător 
a numerelor 
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rătăciții: doi pitici, pupăza, 
broscuța și șoricelul. 
Sarcina didactică: Identificați 
prietenii care locuiesc în căsuță 
și asociați cu numărul 
corespunzător 
 
4. Cei cinci prieteni din căsuță vor 
să le pregătească câte o salată 
drept mulțumire dar cum nu le 
știu preferințele, le vor da 
ingredientele copiilor să și le 
pregătească singuri. Copiii vor fi 
împărțiți pe 5 echipe ( Fluturașii 
roșii, Fluturașii galbeni, 
Fluturașii verzi, Fluturașii 
albaștri și Fluturașii mov) și 
fiecare echipă își va pregăti 
singură salata conform cerințelor:  
să fie mai multe ingrediente verzi 
decât celelalte și maxim ( 6, 7, 8, 
9, 10) ingrediente de toate. 
Sarcina didactică: Alcătuiți o 
salată cu ingrediente verzi mai 
multe decât celelalte și maxim 8 
de toate. 
 
5. La poalele munților Căpșunica 
a găsit niște flori deosebite însă 
care erau foarte triste pentru că le 
lipseau niște petale. 
Sarcina didactică: Completează 
cu petale prin identificarea 
numerelor care lipsesc din șir. 
 
6. Pe munte, Căpșunica s-a 
împiedicat de o grămadă mare de 
ciupercuțe, alune și conuri. Ca să 
treacă mai departe a trebuit să le 
sorteze și să descopere câte sunt 
de fiecare ceea ce i-a luat destul 
timp. 
Sarcina didactică: Asociați 
numărul corespunzător fiecărei 
mulțimi formate.  

 
 
tehnica 
,,bulgărele de 
zăpadă” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
explicația 
 
 
 
descoperirea 
 
 
 
 
brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
explicația 
 
 
descoperirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castronele 
decupate 
din hârtie 
 
 
 
 
 
 
Siluete de 
legume 
diverse 
 
lipici 
 
 
 
Siluete de 
flori 
Petale cu 
numere de 
la 0 la 10 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
ciupercuțe 
alune, 
conuri și 
numere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe echipe 
 
 
 
Pe echipe 
 

 
 
 
Evaluarea 
capacității 
de  a  verba- 
liza rationa- 
mentul  folo- 
sind  un  limbaj 
mate- matic 
adecvat 
 
Evaluarea 
capacității de 
raportare a 
cantirății la 
număr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea ca-
pacității de 
identificare a 
numerelor 
lipsă dintr-un 
șir 
 
 
Evaluarea 
deprinderii de 
formare a 
mulțimilor și 
asocierea can-
tității cu 
numărul cores-
punzător 

5.Obținerea 
performanței 
și asigurarea 
feed-back-
ului 

Fiecare echipă va trebui să 
răspundă la câte două ghicitori 
matematice pentru a trece spre 
etapa finală a călătoriei. 
 

 
problematizare 
 
 

 
Ghicitori 
matemati-
ce 

Pe echipe Evaluarea  
capacității  de  
a  rezolva 
probleme fără 
suport intuitiv 

7.Evaluarea 
activității 

Se împart fişele de evaluare 
membrilor fiecărei echipe şi se 

 
explicaţia  

Fișe de 
evaluare 

individual Evaluarea 
capacității  
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Bibliografie: 

• Petru  Asaftei,  Constantin Chirila, Dan Constantinescu,Elemene  de  aritmetica si  teoria  
numerelor, Ed. Polirom,  Iasi, 1998 

• Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012,Editura Arlequin/2012. 
• Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă-culegere, Ştefania 

Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu, Editura Aramis/2005. 
• Didactica/Revistă de comunicări ştiinţifice/nr.19/februarie/2011. 

 
  

explică sarcinile de lucru 
Educatoarea urmăreşte modul de 
lucru al copiilor. 
Se expun fişele şi educatoarea 
evaluează rezultatele. 
Se va face aprecierea globală a 
lucrărilor.Se vor analiza împreună 
cu copiii toate rezultatele obținute 
la ,,provocările” Căpșunicăi 
pentru a concluziona dacă am 
trecut cu succes prin peripețiile 
propuse (pe panoul unde sunt 
notate echipele vor fi stimulentele 
- fluturași acordate pentru fiecare 
sarcină de lucru efectuată). 

 
 
 
exercițiul 
 
 
 
 
,,turul galeriei” 

Creioane 
colorate 

 

8.Încheierea 
activităţii 

Voi aprecia individual si colectiv 
activitatea copiilor. 
Copiii vor primi recompense 
insignele de ,,Micii isteți”. 
 
 

conversaţia 
 

 frontal Aprecierea 
modului de 
implicare a 
copiilor pe 
parcursul 
activităţii  
-oferirea 
recompen 
selor 
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171. ACTIVITATE OPȚIONALĂ 

”EU ȘI LUMEA MEA” 
CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ 

 
Prof. Înv. Preșc. Grigore Georgeta 

Grădinița Nr. 17 Târgoviște, jud. Dâmbovița 
 

 ”Oamenii devin cu adevărat remarcabili atunci cand încep să realizeze că pot face multe 
lucruri. Când au încredere în sine au deja primul secret al succesului!”  

 Norman Vincent Peale 
1. ARGUMENT: 

 Primii ani de viață ai fiecărui individ sunt fundamentali în dezvoltarea personalității sale de 
mai târziu. 
 Pe lângă familie, grădinița are un rol important în dezvoltarea unor trăsături de caracter 
pozitive, a unor abilități sociale și emoționale. Grădinița reprezintă contextul social în care copiii au 
ocazia să dobândească abilități de a interacționa cu ceilalți copii și adulți într-o măsură mai mare 
decât în cadrul familiei. În grădiniță copiii beneficiază de sprijin, ajutor și îndrumare în formarea 
deprinderilor și capacităților de relaționare, de învățare a regulilor și de adaptare la situațiile 
problematice. Aici, ei învață să se cunoască pe sine și pe ceilalți, despre comportamente sociale 
adecvate, învață regulile de igienă și obiceiurile sănătoase, învață să recunoască, să exprime și să-și 
regleze emoțiile.  
 Opționalul ”Eu și lumea mea” are ca principale obiective dezvoltarea la preșcolari a 
conștiinței unicității propriei persoane, a respectului față de unicitatea celuilalt și crearea unei punți 
de legătură între copii, prin învățarea unor comportamente prosociale, de colaborare și rezolvare 
eficientă a situațiilor problemă. Îi voi  îndruma să se ajute singuri, să se înţeleagă atât pe sine însuşi 
cât şi realitatea înconjurătoare. 

Finalitatea acestui opțional este dezvoltarea copiilor, a competențelor lor emoționale și 
sociale, competențe care îl vor ajuta să se adapteze, să-și păstreze sănătatea mintală și fizică. 
  

2. COMPETENȚE: 
            1. Dezvoltarea conceptului de sine 
 2. Manifestarea autocontrolului și a expresivității emoționale 
 3. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variat 
             

3. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:      
1.1. Să identifice corpul fizic după elementele schemei corporale 
1.2. Să se cunoască pe sine (puncte tari, puncte slabe) 
1.3. Să își construiască imaginea de sine ca persoană unică  
1.4. Să își dezvolte stima de sine 
2.1. Să asocieze emoțiile cu cuvinte și expresii faciale 
2.2. Să comunice celorlalți, în mod adecvat, emoțiile și trăirile sale 
2.3. Să-și regleze emoțiile 
3.1. Să se integreze cu succes în colectivul grupei 
3.2. Să stabilească și să mențină relații de  prietenie cu cel puțin un copil 
3.3. Să-și adapteze comportamentul după regulile diferitelor situații 
3.4. Să aplice diferite strategii pentru a rezolva adecvat probleme individuale sau de grup  
 
4. COMPORTAMENTE SPECIFICE 

           - se prezintă pe sine, se descrie, identifică asemănări și deosebiri cu ceilalți (colegi, 
personaje din povești); 
 - răspunde și formulează întrebări referitoare la identitatea personală; 

414



 - recunoaște emoțiile, asociindu-le cu expresii faciale și cuvinte și comunică celorlalți, în 
mod adecvat, trăirile sale; 
 - interacționează cu cei din jur, respectând normele de conviețuire socială; acceptă și oferă 
sprijin; 
 - își apreciază propriul comportament în raport cu persoane, personaje și situații cunoscute; 
 - manifestă spirit de echipă și colaborează la realizarea unei activități în comun; 
 - cunoaște și aplică reguli privind protecția vieții proprii și a celor din jur; 

  
5. VALORI ȘI ATITUDINI: 

                   - respect şi încredere în sine şi în ceilalţi  
- recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane 
-receptivitate la emoţiile celorlalţi 
-valorizarea relaţiilor interpersonale 
- orientare spre o viață de calitate în prezent și în viitor  

  
6. MODALITĂȚI DE EVALUARE 
a) Probe orală: 

  - conversația 
  - aprecierea verbală 
  - joc de rol 
 b) Probe practice: 
  - fișe de lucru 
  - expoziții de desene, picturi, colaje 
  

7. BIBLIOGRAFIE 
             1. Botis, A., Mihalca, L., Despre dezvoltarea abilitatilor emotionale si sociale ale copiilor, 
Ghid pentru cadrele didactice din învatamântul prescolar, Editura Alpha MDN, Buzau, 2007; 

2. Veron, A., Pașaport pentru succes, Editura RTS, Cluj Napoca, 2008 
3. Breban, S., Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, 2002; 
4. Răfăilă, E., - Educarea creativităţii la vârsa preşcolară, Editura Aramis, Buc. 2002; 
5. Lepădatu, I., Basme terapeutice, Editura Psihomedia, Sibiu, 2012 

 6. Grigore, G., Activități și jocuri pentru întărirea stimei de sine,cunoașterii inter și 
intrapersonală și stimularea creativității la copiii preșcolari,Editura Transversal, Buc., 2014 
 
 8. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

DOMENIUL 
 
COMPETEN
ȚE 

OBIECTIVE DE 
REFERINȚĂ 

CONŢINUTURI/  
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

NR. 
ACTIV. 

A. 
Dezvoltare 
psiho-fizică 

1. 
Dezvoltarea 
conceptului 
de sine 

1.1. Identificarea 
corpului fizic după 
elementele schemei 
corporale 
1.2.  
Cunoașterea de 
sine (puncte tari, 
puncte slabe) 
 
 
1.3. Promovarea 
imaginii de sine, 
prin manifestarea 
ca persoană unică, 

• Cunoasterea de sine: Date de 
identificare a propriei persoane: 
nume si prenume, aspecte legate de 
înfatisarea fizica, vârsta, locuri 
favorite, animale, emisiuni, 
mâncaruri preferate, hobby-uri etc. 
- Jocuri de autocunoaştere pe bază 
de imagini; fişă de lucru pentru 
identificarea caracteristicilor 
personale elementare: 
 „Cine sunt eu?” 
  „Portretul meu” 
  „Oglinda” – desen   
  „Ce-mi place mie cel mai mult?”  

4 
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cu caracteristici 
specifice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Exersarea 
autoaprecierii 
pozitive în diferite 
situaţii 
educaţionale  

 Unicitatea persoanei: diferente 
individuale  
Jocuri  și  exerciţii pentru 
identificarea asemănărilor şi 
deosebirilor – cu ceilalţi, cu 
personaje din poveşti şi din desene 
animate;  jocuri de rol: 
             „Eu sunt unic!” 
              „In jurul lumii!” 
             ”Suntem la fel și totuși 
diferiți!” 
• Stima de sine 
Jocuri, basme terapeutice și jocuri 
de rol  pentru formarea unei imagini 
de sine pozitive,  întărirea încrederii 
în forțele proprii: 
    ”Ce îmi place la mine?” 
     ”Povestea vulpiței”- basm 
terapeutic 
     ”Pot- nu pot”– joc de rol 
     ”Fetița și păpușa”  - basm 
terapeutic   
     ”Eu sunt important!” 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

B. 
Dezvoltare 
socio-
emoțională 
 

2. 
Dezvoltarea 
capacităţii  de 
a recunoaște, 
de a exprima 
și de a se 
adapta unor 
trăiri și 
emoții 

2.1. Să asocieze 
emoțiile cu cuvinte 
și expresii faciale 
 
2.2. Să 
comunice 
celorlalți, în mod 
adecvat, emoțiile și 
trăirile sale 
2.3. Să-și 
regleze emoțiile 
 

• Abilități emoționale 
(recunoașterea și exprimarea 
emoțiilor, înțelegerea acestora, 
reglare emoțională).  
Jocuri și exerciţii de recunoaştere şi 
de comunicare a emoţiilor de bază 
apărute în situaţii variat; jocuri în 
perechi de mimare şi de 
recunoaştere a emoţiilor celorlalţi, 
desen:  
    ”Fructe/legume vesele, 
furioase…”- în perechi 
   ”Fructele vesele, triste” – desen  
  ”Statuile emoțiilor”         
  ”Sunt fericit că…” 
  ”Emoțiile mele - emoțiile mamei 
mele”;  
  ”Să desenăm muzica!” – desen 

6 

3. Dezvoltarea 
abilităţilor de 
interrelaţiona-
re în contexte 
variate 

3.1. Să se 
integreze cu succes 
în colectivul grupei 
 
3.2. Să 
stabilească și să 
mențină relații de  
prietenie cu cel 
puțin un copil 

 
 

• Abilitati sociale. 
Comportamente de cooperare in 
grup. Relatiile cu colegii care au 
nevoie de sprijin; regulile grupei; 
prevenirea comportamentelor 
antisociale 
Jocuri și activităţi pe grupe, jocuri 
de echipă în care sunt create situaţii 
de cooperare, lucrări artistico 
plastice, practice, basm terapeutic:  
  ” Să facem cunoștință!” 

9 
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3.3. Să-și 
adapteze 
comportamentul 
după regulile 
diferitelor situații 
 
3.4. Să aplice 
diferite strategii 
pentru a rezolva 
adecvat probleme 
individuale sau de 
grup  

 
 

 ”Dany ne învață despre reguli!” 
 ”Copacul prieteniei”-colaj (Frunze-
poze) 
  ”Cine sunt prietenii mei?” 
 ”Pot- nu pot” 
 ”Povestea lui Rino” - Basm 
terapeutic 
 ”Prietenul la nevoie se cunoaşte!” 
 ”Câmp cu flori”- pictură- tehnica 
6/3/5           
  ”Grădinița prieteniei” - Basm 
terapeutic           
• Calitatea vieţii personale :  
comportamente de siguranta în 
situatii de risc sau criza, strategii de 
rezolvare a problemelor individuale 
și de grup.  
Jocuri și exerciţii de identificare a 
consecinţelor unui comportament 
adecvat/neadecvat sau decizie; 
jocuri de rol, exerciții de grup 
pentru rezolvarea unor situaţiile 
periculoase / de risc pentru siguranţa 
personală; jocuri și exerciţii de 
grup de identificarea 
comportamentelor în caz de inundaţii 
, cutremur , incendii 
   ”Ce ai face dacă . . .” 
   ”Flufi descoperă regulile ! - Basm 
terapeutic 
   ”Inundația” 
   ”Găsiți soluții !” 
    ”Reporterii curioși!”- evaluare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
CONCLUZII: 

În urma desfășurării activităților din cadrul opționalului ”Eu și lumea mea” s-au observat 
schimbări în comportamentul socio - emoțional al copiilor:  

- au o atitudine mult mai tolerantă faţă de colegi, depăşesc cu mai multă uşurinţă stările 
conflictuale; 

- sunt mai sociabili; acceptă şi se integrează mai ușor în grup; 
- se comportă independent; au mai mult curaj în abordarea dificultăţilor; 
- îşi asumă responsabilităţi; realizează mai ușor sarcini noi; 
- îşi exprimă atât emoţiile pozitive cât şi pe cele negative; 
- prezintă atracţie pentru lucrurile şi aspectele complexe și pentru problemele dificile 

(capacitatea de a le rezolva); 
- au mai mult interes faţă de nou; 
- au capacitatea de a anticipa; 
- prezintă interdependenţa în gândire şi acţiune. 
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172. SĂ-NVĂȚĂM DISTRÂNDU-NE ȘI EXPERIMENTÂND  

– OPȚIONAL 
 

Educ.Rarinca  Lucreția 
GPN Budila, Brașov 

 
DURATA: anul școlar 2018/2019 
NUMAR ACTIVITĂȚI/SĂPTĂMÂNĂ: 1 activitate 
NIVEL: I(4-5ani) 
TIPUL OPTIONALULUI: La nivelulmai multor domenii de activitate (domeniul știinte,domeniul 
limbă și comunicare,domeniul estetic creativ,domeniul psiho motric,domeniul om și societate),șiîn 
parteneriat cu alți factori educaționali(Asociația OvidiuRo și Learn by Teaching, Orășelul 
Cunoașterii) 
 
ARGUMENT: 
 
Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de susţinere ai unei 
metodologii active în predarea ştiinţelor, deziderat exprimat încă de lasfârşitul secolului al XIX-lea 
de adepţii „şcolii active”. 
Conceput în corelaţie cu principiile didactice moderne, experimentul de laborator urmează treptele 
ierarhice ale învăţării, conducând copilul de la observarea unor fenomene fizice sau chimice pe baza 
demonstraţiei la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza formării operaţiilor concrete), 
apoi la verificarea şi aplicarea în practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se cristalizează 
structura formală a intelectului şi în continuare, la interpretarea fenomenelor observate care 
corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice). 
Metoda experimentală are mai multă forţă de convingere decât oricare altă metodă şi, în acest fel, 
posibilităţi sporite asupra formării concepţiei ştiinţifice la copii. Dirijându-i pe copii să observe 
lumea înconjurătoare, să mânuiască materialul biologic şi să interpreteze ştiinţific fenomenele 
naturii, îi învăţăm să cunoască natura, s-o preţuiască şi s-o ocrotească. 
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. 
OBIECTIVE CADRU: 
• familiarizarea copiilor cu deprinderi de activitate practică prin realizarea șiparticiparea directăla 

efectuarea experimentelor; 
• iniţierea copiilor în metodele şi tehnicile de realizare a unui experiment; 
• introducerea unor noţiuni de fizică, chimie şi biologie adaptate nivelului de vârstăşi dezvoltării 

individuale a preşcolarilor; 
• stimularea interesului pentru ştiinţă şi tehnică de la cea mai fragedă vârstă; 
• favorizarea însuşirii de cunoştinţe prin asigurarea contactului direct, nemijlocit 

cuobiectele/fenomenele, prin provocarea planificată şi controlată a fenomenelor 
OBIECTIVE  DE  REFERINȚĂ: 
• să manipuleze obiecte specifice realizării unui experiment; 

418



• să îşi însuşească etapele parcurse în organizarea unui experiment; 
• să îşi însuşească un limbaj corespunzător; 
• să îşi îmbogăţească vocabularul cu termeni din aria ştiinţei şi tehnicii; 
• să înţeleagă riscurile la care se expun dacă nu respectă normele de siguranţă; 
• 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; 
MODALITĂȚI  DE  REALIZARE: 
 Prezentarea proiectului in fata parintilor ; 
 Convorbiri ; 
 Prezentări PPT ; 
 Experimente ; 
 Prezentarea albumului cu fotografii și cu lucrările copiilor la sfârșitul anului școlar 

FORME  DE  EVALUARE: 
• realizarea unui jurnal în care se vor consemna datele constatate cu prilejulefectuării fiecărui 

experiment în parte, cu imagini şi materiale rezultate în urmaexperimentului; 
• expoziţie cu materialele realizate la experimentele desfăşurate; 
• realizarea unui CD cu imagini din activitățile desfășurate ; 
• realizarea unui portofoliu final cu activitățile desfășurate; 
• efectuarea de experimente demonstrative pentru celelalte grupe de preşcolari; 
• diseminarea rezultatelor în cadrul comisiei metodice din unitate. 
RESURSE UMANE : prescolarii, educatoare, părinți, alte persoane din comunitate. 
RESURSE MATERIALE : fișe  experimente, fise de lucru adecvate temelor, eprubete, 
bicarbonat,bomboane,pahare,colorant alimentar,alimente,glicerină boraxată,planșă circuitul apei în 
natură,etc. 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
 
SĂP
T 

TEMA ACTIVITATII MODALITATI DE 
REALIZARE 

LOCUL 
DESFASURARI
I 

1. ,,Implementareaproiectului de 
activitate opțională’’ 

Prezentarea proiectului în 
fata parintilor. 

Sala de grupa 

2. ,,Ce este un experiment ‘’ 
Fabula 

Povestea educatoarei Sala de grupa 

3. ,,Oamenii de știință- cine au fost ?’’ Convorbire 
Prezentare PPT 

Sala de grupa 

4. ,,Robotul  echilibrist’’ Experiment- menținerea 
echilibrului 

Sala de grupa 

5. ,,Să ne testăm pe rând  simțurile’’ Experiment- fișă de atelier Sala de grupa 
6. ,,Dinți sănătoși’’ Experiment Sala de grupa 
7. ,,Ce forme au frunzele ? ‘’ Observare lupa Curtea grădiniței 
8. ,,Frunza plutitoare‘’ Experiment-fișă de atelier Sala de grupa 
9. ,,Schimbă culoarea  florilor’’ Experiment Sala de grupa 
10. ,,Ce alimente conțin gluten ?‘’ Experiment-fișă de atelier Sala de grupa 
11. ,,Stările apei‘’-

solidă,lichidă,gazoasă 
Experiment Sala de grupa 

12. ,,Stările apei‘’-
solidă,lichidă,gazoasă 

Experiment Sala de grupa 

13. ,,Stafidele  dansatoare‘’ Experiment Sala de grupa 
14. ,,Cum umflăm un balon într-o Experiment Sala de grupa 
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sticlă ?‘’ 
15. ,,Popcornul  săritor‘’ Experiment Sala de grupa 
16 ,,Ce s-a întâmplat ?‘’-dizolvarea Experiment Sala de grupa 
17. ,,Micii cercetători la concurs‘’ Ateliere de lucru Sala de grupa 
118. ,,Cum erupe un vulcan ?‘’ Experiment Sala de grupa 
19. ,,Cum se formează Pământul ? ‘’ Experiment Sala de grupa 

20. ,,Cum facem săpun lichid ?‘’ Experiment Sala de grupa 

21. ,, Curcubeul‘’ Experiment Sala de grupa 

22. ,,Plutirea și scufundarea‘’ Experiment-fișă de lucru Sala de grupa 

23. ,,Forme  geometrice în baloane de 
săpun‘’ 

Experiment Sala de grupa 

24. ,,Cum se hrănesc  plantele ?‘’ Experiment Sala de grupa 

25. ,,Ce este fotosinteza ?‘’ Experiment Sala de grupa 

26. ,,Cum se declanșează o furtună ?‘’ Experiment Sala de grupa 

27. ,,Germinația‘’ Experiment Sala de grupa 

28. ,,Culorile  copilăriei‘’ Experiment Sala de grupa 

29. ,,Ploaia de vară‘’ Experiment Sala de grupa 

30. ,,Urme de cochilii pe Insula de 
nisip‘’ 

Experiment Sala de grupa 

31. ,,Circuitul apei în natură‘’ Experiment Sala de grupa 

32. ,,Micii cercetători‘’ Proiect Sala de grupa 

33. ,,Micii  cercetători‘’ Prezentare  proiecte Sala de grupa 

34. Evaluarea  proiectului și a 
activităților  desfășurate 

Prezentare album fotografii 
din cadrul activităților 

Sala  de  grupa 

 
 
SUGESTII  METODOLOGICE: 
 
Pentru cursul opţional ,, Să-nvățăm distrându-ne  și experimentând ”propus la nivelul preșcolar,se 
va avea în vedere folosirea unor strategii şi metode didactice moderne, care pun preșcolarii în 
situaţii similare celor din realitate, astfel încât cunoştinţele şi deprinderile să fie maximal potenţate 
(de exemplu, vor fi puși în situația de a face singuri experimente, de a găsi singuri răspunsuri la 
întrebări). 
Experimentul este metoda fundamentală de învăţare a știinţelor naturii. Ca metodă de instruire si 
autoinstruire, experimentul presupune activităţi de provocare, reconstituire şi modificare a unor 
fenomene şi procese, în scopul studierii lor. 
Experimentul este o metodă  didactică prin care copiii sunt puși în situația de a provoca intenționat 
un proces sau fenomen chimic, fizic dirijându-i pe copii să observe lumea înconjurătoare, să 
mânuiască materiale și să interpreteze științific fenomene ale naturii. 
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Experimentul, ca o metodă activă, „are mai multă forţă de convingere decât orice altă metodă şi, 
deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra formării concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi.” (I. 
Cerghit). 
 
Beneficiile experimentelor 
 
Descifrarea tainelor științei prin experimente științifice contribuie la dezvoltarea capacității de 
învațare la preșcolari, precum și la dezvoltarea lor mentala optimă. Micile încercari de a întelege 
cum funcționează elementele mediului înconjurător hranesc interesul și curiozitatea copiilor de a 
cunoaște, precum și spiritul lor competitiv în descoperirea de lucruri noi, revoluționare 
Joaca educativă prin experimente științifice poate concentra atenția și setea de învățare a 
preșcolarului, astfel încât intelectul lui să fie pregătit să absoarbă informațiile de bază în primii ani 
de școala. Modalitățile distractive prin care un cadru didactic poate stimula creativitatea și gândirea 
logică a copilului de vârstă preșcolară sunt foarte importante pentru formarea primelor deprinderi 
necesare viitorului elev exemplar. 
Strategiile didactice pot include şi o serie de activităţi nonformale şi informale, precum: 
- vizite la Orășelul Cunoașterii, unde copiii pot face experimente într-un laborator; 
- parteneriate cu alte grădinițe  în scopul realizării unor proiecte simple; 
- expoziţii cu lucrările preșcolarilor(machete cu diverse teme , desene , etc.). 
Instrumentele de evaluare trebuie să evidenţieze progresul realizat de fiecare preșcolar pe parcursul 
anului şcolar/anilor şcolari, prin formarea competenţelor propuse în programa şcolară. 
Pentru activitatea de opțional ”Să-nvățăm distrându-ne  și  experimentând”sunt recomandate 
metode moderne de evaluare cum ar fi brainstorming-ul , ciorchinele, piramida și diamantul , turul 
galeriei cât și probelor practice 
 
Bibliografie: 
• Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 
Bucureşti 1997; 
• 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; 
• Asociația Learning by Teaching,Asociația OvidiuRo- Fișe atelier-experimente. 
 
 

173. IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN STIMULAREA  
PLĂCERII DE A ÎNVĂŢA LA PREŞCOLARI 

 
Prof.înv.preşc. Cazacu Camelia 

GPP Nr. 9 Bârlad, jud. Vaslui 
Motto: 
„Cu cât un copil a văzut și a înțeles mai mult, cu atât vrea el să vadă și să înțeleagă mai mult.” 
— Jean Piaget 
 

La vârsta preșcolară copilul are tendința de a se exprima în lucrările lui, bazându-se pe 
experiența personală. De aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei de a găsi mijloace și 
forme de cedare a propriilor impresii despre lume, în care să se reflecte emoțiile și sentimentele trăite.  
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În general, îmbinarea activităţilor de muncă, cu unele elemente specifice contextului de joc 
şi creaţie, generează o mare atracţie pentru copii şi are efecte formative multivalente în pregătirea 
armonioasă a copilului pentru viaţă, pentru muncă şi creaţie.  

Abilitatile practice contribuie nemijlocit la dezvoltarea  din toate punctele de vedere a 
personalităţii copiilor, împreună şi în strânsă legătură cu celelalte activităţi ce se desfăşoară în 
grădiniţă. Preşcolarul manifestă interes spre nevoia de mişcare , spre manipularea obiectelor şi 
trebuie îndemnat spre creaţia constructivă şi dezvoltarea capacităţilor de confecţionare a unor 
obiecte, jucării, fapt ce va trezi stări afective pozitive. 

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. 

În vederea dezvoltării imaginaţiei creatoare în cadrul activităţilor practice am valorificat 
cunoştinţele acumulate prin activităţi diverse (aspecte ale naturii, viaţa socială, evenimente şi 
sărbători). 

În cadrul activităţilor practice copiii au o paletă bogată de culori şi  materiale pe care să le 
îmbine în realizarea spaţiului artistic. 
 
Bibliografie 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. Stoica,A. (1971) - 
Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
Rafailă,E. (2002) - Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Editura Aramis,Bucureşti 
 
 

174. PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Educatoare: Moraru Nicoleta 
P. N. ”Licurici”, structura ”Zig-Zag”, Ovidiu, jud, Constața 

 
 
Grupa: mijlocie  
Grădiniţa: P. N. ”Licurici”, structura ”Zig-Zag”, Ovidiu, jud, Constața  
Educatoare: Moraru Nicoleta 
Tema anuala: ,,Cum este/a fost şi va fi pe pământ?” 
Tema proiectului: ,, Poveste despre români” 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ADE – ACTIVITATE INTEGRATĂ (DLC, DOS) 
TEMA ACTIVITATII: ”Merge trenul către Iași/Încarcat cu românași” 
FORMĂ DE REALIZARE: Joc didactic 
TIPUL  ACTIVITATII: verificare -  consolidare 
DURATA: 30-35 min 
 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
* activizarea vocabularului copiilor, formarea deprinderii de exprimare orală corectă din punct de 
vedere fonetic, lexical şi sintactic; 
*stimularea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de valorile populare româneşti, 
faţă de ţară. 
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OBIECTIVE OPERATIONALE: 
O1 – să stabilească formele de singular şi plural ale unor cuvinte date; 
O2 – să enunțe diminutivele cuvintelor ilustrate în jetoane; 
O3 – să cunoască care este numele ţării şi a capitalei; 
O4 – să identifice însemnele tării (steag, harta) 
O5- să formuleze propoziții simple folosind cuvintele ilustrate de jetoane; 
O6 – să mânuiască materialul în mod organizat; 
O7 - să respecte normele de igienă și securitate enunțate; 
O8 - să modeleze aluatul respectând  tehnicile de lucru învăţate (aplatizare,      
        circulare) în vederea realizării temei; 
O9- să lucreze individual, manifestând spirit cooperant şi de fair-play;    
                                        
SARCINA DIDACTICĂ: 

• Rezolvarea unor situaţii problemă diferite; 
• Relaţionarea cu ceilalţi în vederea rezolvării unei acţiuni comune. 
•  

REGULILE JOCULUI: 
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un reprezentant al fiecărei echipe va răspunde la 
sarcinile primite. Răspunsurile corecte sunt marcate cu câte un steguleţ pe hartă. Fiecare răspuns 
corect ajută echipa să avanseze. La sfârşitul călătoriei copiii vor descoperi surpriza pregătită (rozete 
tricolore). 
 
ELEMENTE DE JOC: 

• Mânuirea materialului didactic, surpriza, mişcare, aplauze.      
                    
STRATEGII DIDACTICE: 
1) METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, jocul didactic, exerciţiul, demonstraţia. 
2) ELEMENTE DE JOC: intrecerea, surprize, aplauze. 
3) RESURSE MATERIALE: hartă, costume nationale, jetoane cu diferite imagini, plicuri cu 
cerinte, steguleţe, panou, insigne, aluat dospit, făina, tavă de copt, cuptor electric. 
FORMA DE  ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri 
 
LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă 
 
BIBLIOGRAFIE: 
   *Ministerul Educatiei,cercetarii si tineretului,Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 
ani), Bucuresti, 2008 
   * Silvia Breben, Elena Gongea,Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga -Metode interactive de grup,  
Editura Arives, 2002   
 *Revista ,,Invatamantul Prescolar’’ 1-2 si 3-4 /2009  
  * V. Preda, M. Dumitrana-Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, 
Bucuresti,2000 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

 
 
CONTINUTUL STIINTIFIC 

STRATEGII   DIDACTICE EVALUARE 
Indicatori şi 
instrumente de 
măsurare a 
performanţei 

 
Metode și 
procedee 

 
Materiale 
didactice 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

Pregătirea mobilierului şi a materialelor didactice în 
vederea unei bune desfăşurări a activităţii: 
 -aranjarea măsuţelor, pentru formarea a doua echipe; 
-pregatirea materialelor didactice. 

Exercitiul 
organizatoric 

  

CAPTAREA 
ATENȚIEI 

    -  După cum am discutat, ieri s-a sarbatorit Ziua Unirii. 
În oraşul Iaşi s-a desfășurat acest eveniment important 
pentru toți românii. Vreţi să mergem şi noi acolo? În 
acest moment descopăr harta si le arăt care este traseul 
(drumul)      

Explicatia 
conversatia 

Harta României 
 

 

ANUNȚAREA 
TEMEI ȘI A 
OBIECTIVELOR 

Se anunţă denumirea jocului ”Merge trenul către 
Iași/Încarcat cu românași” şi se prezintă succint 
obiectivele pe inţelesul copiilor. 

Conversatia  
Explicatia 
Observatia 

 
 
 

 

DIRIJAREA 
ÎNVĂȚĂRII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educatoarea explică modul de desfăşurare al jocului.  
Explicarea şi demonstrarea jocului: 
Fiecare echipa va raspunde la o întrebare care se află în 
plic. Dacă răspunsul este corect pe hartă simbolul echipei 
va înainta către oraşul Iaşi. 
-  Aveţi în piept ecusoane cu trăistuțe şi ulcioare. Echipa 
trăistuțelor se aşează în partea dreaptă, Echipa 
ulcioarelor pe scăunelele din partea stângă. 
În continuare se efectuează jocul de probă care consta în 
precizarea numelui ţării în care locuim, precizarea limbii 
care se vorbește în țara noastră.  
 
 
 
 
VARIANTA I 

Conversatia 
Explicatia 
Demonstraţia 
 
 
 
 
,,Cum se numeste 
ţara în care 
locuim?’’ 
”Ce limbă se 
vorbete în țara 
noastră?’’ 
,,Sa alintam 
cuvintele....’’ 
  

Plicurile cu sarcini  
Harta României 
 
 
 
Ecusoane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plicul numarul 1 

 
 
 
 
 
Se urmareste 
realizarea corecta a 
sarcinior 
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OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 
 

Alintă cuvintele: covor, prosop, opincă, steag, 
costum,soldat. 
VARIANTA II 
Eu spun una, tu spui multe! 
Găseşte forma de plural a imaginilor de pe jetoane. 
(opincă, ulcior, cană, prosop) 
 
COMPLICAREA JOCULUI 
Desparte în silabe cuvintele ilustrate pe jetoane si 
precizează numărul silabelor (horă, opincă). 
 Desparte în silabe cuvintele ilustrate pe jetoane si 
precizează numărul silabelor (soldat, ie). 
  

,,Eu spun una ,tu 
spui multe..’’ 
 
 
 
 
 
Copiii despart în 
silabe cuvântul și 
precizează 
numărul silabelor. 
 
 

 
 
Plicul numarul 2 
Jetoane cu steag, 
prosop, costum,... 
 
 
Plicul numarul 3 
Jetoane (hora, 
opinca, soldat...) 
Traistuta 
Rozete tricolore 

 
Se urmaresc 
raspunsurile corecte 
si se apreciaza 
 
 
Stimulare prin 
aplauze 
Se fac aprecieri 
verbale dupa fiecare 
cerinta rezolvata 
Observarea realizarii 
corecte a sarcinilor 

 
ASIGURAREA 
FEED-BACK-ULUI 

Nu vom merge cu mâna goală la Iași. Vom pregăti 
colăcei din aluat dospit pe care ii vom coace pentru a-i 
servi după Hora unirii. Este o tradiție ca românii să îi 
întâmpine pe cei ce vin în țara noastră cu pâine și sare. 
Copiii se vor echipa cu capișoane și șorțulețe, se vor 
spăla pe mâini pentru a asigura normele de igienă 
necesare activității.  
Intre timp, voi pregati sala de clasa pentru activitatea 
practic- gospodărească.  
Copiii vor primi câte o bucată de aluat dospit înfăinat pe 
care il vor framânta. Il vor modela sub formă de colăcei, 
asociind forma cu o horă, a unirii. 
Voi supraveghea desfașurarea activității și voi interveni 
acolo unde este cazul. 
Colăceii vor fi asezați in tava de copt și trimiși la copt. 

Conversatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demonstrația 
Exercițiul  
 

 Aprecieri verbale , 
individuale si pe 
grupe 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂȚII 

Se fac aprecieri verbale cu privire la modul în care  
s-au implicat în desfășurarea activității, voi aprecia 
global răspunsurile date. 

Conversatia 
 

 
 

Aprecieri verbale 
generale 
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175. 1 DECEMBRIE – Ziua României 

 
Profesor înv. preșcolar Mihăloiu Maria-Magdalena 

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște, Dâmbovița 
 

Tema: ,,România-i țara mea!” 
 
Grupul ṭintă: preșcolarii grupei Mari A ,,Omiduța veselă” 
Tipul activitӑṭii propuse: activitate integrată (ADE +ALA1) 
Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii: sala de grupă 
Scop: -Familiarizarea copiilor cu semnificația zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a                                      
României și importanța ei în istoria românilor 
Obiective:  -să denumească țara noastră; 
                   -să localizeze pe glob țara noastră, România; 
                   -să explice semnificația culorilor steagului, simbolul cel mai important pentru     
                    țara noastră; 
                   -să realizeze drapelul tricolor utilizând materialele puse la dispoziție; 
                   - să reconstituie harta României din piese puzzle; 
                   -să decoreze cu semne grafice conturul țării noastre; 
                   -să audieze cu interes imnul României. 
Resurse: -Umane:-preșcolari, educatoare; 
                -Materiale: Hârtii de diferite culori, foarfeci, aracet, bețe de frigărui, puzzle       
               “Harta României”, fișe cu harta țării pentru centrul Bibliotecă, cuburi. 
                -De Timp: 2 ore 
 
Organizarea activităţii:   
         Captez atenția preșcolarilor prin câteva întrebări referitoare la țara noastră, arătându-le o 
machetă a României și drapelul. Li se explică ce este de fapt o țară, o graniță, cum este localizată pe 
hartă, punandu-le degetul și aratându-le pe glob țara noastră, România. Spunandu-le ca acolo 
undeva se afla și ei, au fost foarte încântați! 
           Dar copiii, în drumul lor spre grădiniță, au văzut arborate steaguri tricolore cu benzi 
verticale: albastru, galben și rosu. Astfel, un alt lucru foarte important care ține de 1 Decembrie și 
pe care l-am explicat copiilor este semnificația steagului. 
          Steagul este simbolul victoriei, simbolul cel mai important pentru țara noastră, și mai mult 
decat atât, există mai multe țări și fiecare în parte are câte un steag specific. De asemenea, culorile 
steagului nu sunt alese la întâmplare, ci ele simbolizează anumite lucruri: culoarea albastru 
reprezintă libertatea, culoarea galben reprezintă dreptatea, iar roșu reprezintă frăția. 
 
Desfӑșurarea  activitaṭii: 
          Fiind la varsta la care răspund foarte bine la stimulente, copiii grupei au primit încă de la 
intrarea în sala de grupă, câte o insignă patriotică, deschizându-le astfel curiozitatea pentru cele ce 
aveau să descopere. Au observat steagul țării și au aflat semnificația culorilor acestuia. În cadrul 
activității din centrul Artă au avut la dispoziție diverse materiale pentru a realiza ei înșiși steagul 
țării noastre, rezultatele fiind deosebite. 
Au fost mândrii că au realizat simbolul țării noastre deoarece li s-a explicat faptul că pe steag se 
depune jurământul de credință iar purtătorii lui, din cele mai vechi timpuri și până astăzi sunt 
oameni aleși și datori să-l apere. 
           După ce au terminat de  confecționat ,,drapelul tricolor” toți copiii l-au așezat pe macheta 
țării noastre. Prin intermediul tranziției ,,Drag mi-e jocul românesc” preșcolarii și-au ales activitățile 
liber alese. În centrul Bibliotecă preșcolarii au realizat semne grafice pe conturul țării noastre, în 
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centrul Știință au realizat puzzeluri cu imagini despre România, drapelul și hora românească iar la 
centrul Construcții au realizat ,,Cetăți” din cuburi prin suprapunere și alăturare. 
            După ce au analizat produsele activității prin metoda turul galeriei, preșcolarii au pornit la 
defilare și au audiat imnul țării noastre. 
 

 
 
Evaluare:  Turul galeriei, fotografii, albume 
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176. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Educatoare Osman Carmen 

Grădiniţa P.P,,Floarea – Soarelui”, Reşiţa 
 
GRUPA:                                         Nivel I, Step by Step 

I. Activitate cu întreg grupul de copii 
                                       Întâlnirea de dimineaţă 
                                       Limbă şi comunicare 
                                        Finalitatea zilei 
         II. Activitate în centre: 

• Matematică/jocuri manipulative 
• Artă 

          - Om şi societate 
• Construcţii 

TEMA ŞI MIJLOCUL    I. „În ogradă la bunici” - discuţii 
               DE REALIZARE:     „Răţoiul” – Povestirea educatoarei 
   „Răţuştele mele” – joc muzical 
                                                              II. -  „Din jumătate – întreg” – joc de masă 
                                                                      „Găseşte umbra” – joc de masă 
                                                                     „Raţa gospodină” – confecţie mască 

- „În ogradă la bunici un coteţ am construit” – 
construcţii 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe. 
                                                              Formare de priceperi şi deprinderi    
  SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
    O1 –  să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 
O2 – să răspundă la întrebări legate de conţinutul textului; 
O3 – să surprindă mesajul textului audiat; 
O4 – să realizeze o mască prin asamblarea elementelor componente; 
O5 - să reconstitue întregul şi să potriveasă imaginea cu umbra corespunzătoare; 
O6– să redea prin construcţie modele ale mediului înconjurător; 
O7- să execute mişcări sugerate de textul cântecului; 
  
STRATEGIA DIDACTICĂ:   
 Resurse procedurale:  - povestirea, expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, jocul . 
 Resurse materiale: - machetă, jetoane, hârtie glasată, lipici, cuburi, figurine- păsări, 

animale,ecusoane. 
BIBLIOGRAFIE:  “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – M.E.C.T 
                               „ Antologie de texte literare pentru preşcolari şi şcolari”- Editura Arlequin, 
2011; 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 
EVENIMENTE 

DIDACTICE 
OB 
OP. 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Organizarea              
activitatii 
 
 
 
 
 
„Întâlnirea de 
dimineaţă”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
  
 

 Crearea condiţiilor 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  
  
- După ce copiii s-au aşezat în semicerc, 
Educatoarea salută copiii ,,Bună dimineaţa, 
grupa greieraşilor ’’,apoi fiecare copil salută .   
Un copil desemnat ,,liderul grupei’’de către 
colegii săi realizează prezenţa (absent/prezent ) 
,,citind’’ jetoanele cu pozele copiilor. Acelaşi 
copil va completa „Calendarul naturii”. Ajutat 
de colegi la nevoie, acesta va răspunde la 
întrebările adresate de către educatoare, atât cu 
privire la identificarea zilei săptămânii,  cât şi 
la stabilirea anotimpului, a stării vremii şi al 
modului în care trebuie să ne îmbrăcăm, 
raportat la aceste condiţii stabilite în prealabil. 
Reactualizarea cunoştinţelor se face printr-o 
scurtă discuţie despre păsările de curte din  
ograda bunicii. 
Se realizează la sfârşitul întâlnirii de dimineaţă 
prin prezentarea unor ghicitori despre păsările 
de curte. Captarea atenţiei copiilor se va realiza 
prin găsirea răspunsurilor corecte la ghicitorile: 
,,Cred că macu-i place tare 
Zilnic cere-n gura mare 
După atâta mac- mac- mac 
Pleacă să înoate în lac” (Raţa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
Conversaţia 
 

 
 
 
Observarea 
stării de 
sănătate şi 
de 
dispoziţie a 
copiilor. 
 

 
Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

O1 - Astăzi vă voi spune o poveste, care se 
numeşte  „ Răţoiul” , ne vom juca la 
manipulative jocul „ Găseşte umbra”şi 
 „ Din jumătăţi întreg”, vom confecţiona o 
„mască de raţă gospodină”, vom construi căsuţe 
pentru păsări, iar la sfârşitul zilei ne vom juca 
jocul „ Răţuştele mele”  
       * Manipulative: „Din jumătate – întreg”                                                                          
„Găseşte umbra” – joc de masă 
       *Artă: „Raţa gospodină” – confecţie mască 
       * Construcţii: „În ogradă la bunici un coteţ 
am construit” 
       La finalul zilei, după ce am lucrat în toate 
centrle de activitate şi cu măştile confecţionate 
ne vom juca jocul „ Răţuştele mele”. 

 
 
 
Conversaţia  
 
 
Explicaţia 
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Prezentarea 
conţinutului şi 
dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 

A. Activitatea cu întreg grupul 
  Copiii sunt invitaţi să asculte o poveste. 
   Se anunţă titlul poveştii: „Răţoiul”. 2,3 copiii 
repetă titlul poveştii. 
a)familiarizarea copiilor cu conţinutul 
povestirii 
    - În această poveste este vorba, despre un 
răţoi care trăia în ograda bunicii alături de alte 
păsări şi animale domestice. El a trecut prin 
mai multe peripeţii, deoarece era nemulţumit de 
modul cum era hrănit şi îngrijit în ograda 
bunicii.  
   - Haideţi să vedem ce s-a întâmplat mai 
departe .. 
b) expunerea povestirii 
    Prezint copiilor imaginile din poveste cu 
ajutorul machetei. 
   Se începe expunerea povestirii, folosind 
intonaţia, gestica corespunzătoare conţinutului 
textului. 
      Dacă pe parcursul expunerii vor apărea 
cuvinte sau expresii necunoscute copiilor, mă 
voi opri şi voi explica copiilor sensul acestora. 
Copiii ascultă cu atenţie povestea. 
 
c) asigurarea retenţiei 
   Cu ajutorul personajelor-siluete din cadrul 
machetei şi pe baza întrebărilor          ajutătoare 
copiii  reţin conţinutul poveştii.  
Adresez copiilor întrebări referitoare la 
conţinutul poveştii, menite să releve firul 
narativ al poveştii. 
  -,,Despre cine este vorba în  povestea 
noastră?’’ 
- Despre un răţoiu care era lacom şi 
neascultător. 
-“ Cu cine s-a întâlnit în peripeţiile sale ?” 
- Răţoiul s-a întâlnit cu pisica, cu câinele, cu 
peştele şi raţele sălbatice. 
-,, A făcut bine răţoiul că a plecat de acasă?” 
  -,,Ce nu v-a plăcut din poveste? 
- De ce? 
Voi face aprecieri asupra modului de 
participare al copiilor. 
     B. Activitatea în centre  
*Prezentarea centrelor 

• Matematică / Jocuri manipulative  
 Joc de masă „Din jumătate – întreg”                                                                          
„Găseşte umbra”.    Se intuiesc  materialele  şi 
se prezintă modul lucru şi obiectivele urmărite. 

•     Construcţii 

 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
Expunerea 
 
 
Povestirea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 

 
 
Evaluare 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
afectivă în 
urma 
expunerii 
povestirii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare- 
modul de 
execuţie şi 
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Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încheierea 
activităţii 
 

 
 
 
 
O6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Copiii vor identifica materialele pregătite în 
vederea realizării temei „În ogradă la bunici un 
coteţ am construit”. 
   În acest centru veţi construi căsuţe pentru 
păsările de curte şi cuiburile lor. Copiii care 
trec prin acest centru şi rezolvă sarcina corect 
vor primi un stimulent. 

• Artă  
    Se vor intui materialele  pregătite în vederea 
realizării temei propuse – „Raţa gospodină” – 
confecţie mască. 
Explicarea şi demonstrarea temei 
  Se va explica şi demonstra în mod clar, concis 
modul de realizare a temei. 
  Trebuie să lucrăm curat şi îngrijit pentru a 
avea cele mai frumoase lucrări. 
  Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinilor. 
    Executarea temei de către copii  
 Voi da semnalul de începere a lucrului.  
  Copiii care trec prin acest centru şi rezolvă 
sarcina corect vor primi stimulente. 
  *Alegerea centrelor 
      După anunţarea temelor propuse şi a 
obiectivelor, copiii îşi vor alege centrul în care 
vor să lucreze  pentru prima dată. Sarcinile şi 
modul de lucru în fiecare centru vor fi detaliate 
după necesităţi.   
După terminarea activităţilor în centre, vom 
organiza o a doua întâlnire în cadrul căreia vom 
analiza activitatea desfăşurată pe parcursul 
zilei.  
La artă copiii finalizează măştile ,,Raţa 
gospodină” 
La construcţii realizează coteţele de păsări şi 
cuiburile lor. 
La matematică/jocuri manipulative copiii vor 
rezolva jocul de masă. 
 
La final vom participa la jocul “ Răţuştele 
mele”. 
 Se vor face aprecieri asupra activităţilor 
desfăşurate şi modului de participare al copiilor 
la activitate. 

 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Demonstraţi
a 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 

realizare a 
lucrărilor 
Evaluare 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
şi frontală 
pe baza 
produselor 
realizate de 
către copii. 
 
 
 
 
Evaluare 
afectivă pe 
întreg 
parcursul 
zilei 
 
 

 
  

431



 

 
177. PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ  ,,ȚARA MEA’’ 

 
                                 Prof. Mureşan Ana Viorica 

                                            G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița 
 
 
Instituția: G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița 
Grupa: Mare A 
Educatoare: Nicolae Anamaria Sabina 
Tema: Cine sunt/suntem? 
Tema săptămânii: Ţara mea 
Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi alese 
Mijloc de realizare: pe grupuri 
Temele activităţii:  
I. Artă: Colorează harta ţării. 
II. Știință: Joc de masă- Alcătuiţi un puzzle uriaş cu imaginea conturului de hartă a României. 
III. Construcţii: Realizaţi, cu ajutorul cuişoarelor roşii, galbene şi albastre, steagul României.                                       
Tipul de activitate: de consolidare 
Durata activităţii: 30- 35 minute. 
 
Sectoare de activitate: 
Artă 
 
Obiective cadru: 
Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene. 
Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 
 
Obiective operaţionale: 
O1- să coloreze cu culorile adecvate formele de relief ale României. 
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
O2- să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze culori, forme în mediul 
înconjurător; 
O3- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic; 
O4- să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimând sentimente estetice. 
 
Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, creioane colorate. 
 
Știință:Joc de masă 
   
Obiective cadru: 
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea de 
tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple. 
Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 
 
Obiective operaţionale: 
 
O1- să reconstituie imaginea hărţii României, cu ajutorul unui puzzle; 
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
 
Mijloace de învăţământ: puzzle cu imaginea conturului ţării, planşa cu conturul României. 
III. Construcţii 
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Obiective cadru: 
Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 
 
Obiective operaţionale: 
O1- să recunoască cele trei culori ale steagului României; 
O- să realizeze cât mai corect steagul ţării, folosind cuişoarele colorate. 
 
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
 
Mijloace de învăţământ: cuişoare colorate, tăbliţe pentru construcţii. 
 
Durata activităţii: 30- 35 minute. 
 
Desfăşurarea activităţii 
 
Etapele activităţii Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor 
I. Moment organizatoric Amenajez sala de grupă potrivit 

acestei 
categorii de activitate. Aşez măsuţele  
pe trei grupe. 
Decorez sala cu lucruri cu specific  
românesc (steagul ţări, imagini cu  
peisaje din ţară, obiecte de artizanat..) 
Distribui materialul didactic necesar  
activităţii. 

 
 
 
Copiii intră ordonat în  sală. 
 
 
 
 

II. Captarea atenţiei Spun copiilor o ghicitoare: 
“ Trei culori ..a ţării sunt: 
Roşu- o culoare-nfloritoare, 
Galben- holdele de grâu în zare 
Şi albastrul, marea cuprinzând... 
Cine ştie, oare ce-o fi însemnând?”  
(steagul ţării) Împart fiecărui copil 
câte  
o insignă în formă de steag cu numele  
lor.  

 
 
 
Copii răspund la ghicitoare. 
 
 
 
 

III.Reactualizarea  
cunoştinţelor 

Cum se numeşte ţara noastră? 
Ce oraş este capitala ţării? 
Cum se numeşte imnul României? 
Ştiţi cine l-a scris? 
Autorul imnului ţării noastre este  
Andrei Mureşanu. 
Am auzit că voi ştiţi să-l şi cântaţi.. 
Încercăm o dată împreună? 

Copiii răspund la întrebări. 
 
 
 
Copii cântă primele două 
strofe  
din imnul ţării. 
 

IV. Anunţarea temei şi a  
obiectivelor 

Activitatea noastră de astăzi va fi  
despre ţara noastră, România. 
Veţi învăţa realizaţi steagul ţării prin  
diferite mijloace. De asemenea, veti  
mai afla şi care este forma ţării, dar şi  
ce se află la noi în ţară: câmpii, 
dealuri,  
munţi.  

 
 
 
Copii sunt atenţi la tema  
activităţii. 
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V. Dirijarea învăţării Vom avea trei grupe, fiecare grupă  
având o altă sarcină de lucru. 
Grupul de la Artă are o fişă de lucru 
pe  
care va trebui sa o coloreze. Aveţi 
aici  
harta Românei pe care se află munţi,  
dealuri şi câmpii. Observaţi că avem  
spice grâu în zonele de câmpie, 
păduri  
de fag şi stejar în zonele de deal şi în  
zona de munte avem brazi. Aşadar,  
câmpiile le colorăm cu verde, 
dealurile  
cu galben, iar munţii cu maro.  
Grupul de la Construcţii are de 
realizat  
steagul României, cu ajutorul  
cuişoarelor. 
Grupa a treia, voi veţi avea de aranjat  
piesele unui puzzle pentru a 
reconstitui  
imaginea conturului ţării noastre.  
Fiecare îşi alege câte o bucată de  
puzzle şi o lipeşte pe planşa mare,  
astfel încât să realizaţi corect 
conturul.  
Se efectuează exerciții de încălzire   
mușchilor mici ai mâinii. 

 
 
 
 
 
 
Copii sunt atenţi. 
 
 
 
 
 
Copii sunt atenţi la explicarea  
sarcinilor de lucru. 
 
 
 
 
 
Efectuează exerciții de 
încălzire   
mușchilor mici ai mâinii. 
 

VI.  
Obţinerea performanţei 

În timp ce copiii lucrează, le pun un 
cd cu cântece patriotice , să se audă 
pe fundal. 
Ofer indicaţii suplimentare copiilor  
care nu se descurcă şi au nevoie, îi 
ajut în realizarea sarcinilor de lucru. 

Copiii lcrează fiecare la grupa  
lui. 
Fiecare se străduie să realizeze  
cât mai bine sarcina de lucru. 
Copiii cooperează cu ceilalţi  
copii din grup. 

VII. Încheierea activităţii 
(evaluare, aprecieri) 

După ce au terminat cu toţii munca la  
grup, formăm un trenuleţ şi ne  
plimbăm pe la fiecare grup să  
admirăm/ apreciem/ criticăm lucrările  
mai frumoase şi mai puţin frumoase. 
 
Apreciez  munca, efortul şi atenţia 
copiilor din timpul activităţii. 
Expunem lucrările copiilor. 

După ce s-au plimbat ca  
trenuleţul să privească/ 
observe  
lucrările fiecărui grup, câţiva  
copii vor aprecia cele mai  
frumoase lucrări din fiecare  
grup. 
 
Copiii sunt încântaţi de laudele  
primite. 

 
 
Bibliografie:  
Coord. Vasile Mohan, Fişe sumative de cunoaştere a mediului înconjurător în grădiniţa de copii, 
editura Tiparg, 2003 
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178. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

CULORILE PRIMĂVERII 
 

Prof. înv. preșcolar: Baltă Loredana 
G.P.S. „Dumbrava Minunată”-Bistrița 

  
Grupa : Mică  
Nivel de studiu: 3-5 ani     
Tema anuală de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema săptămânii: “Flori de primăvară” 
Denumirea activităţii: “ Culorile Primăverii” 
Forma de realizare: Activitate integrată   
Tipul de activitate: Consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi                     
Categorii de activităţi abordate: 
 1.Activităţi pe Domenii Experenţiale 
 a)D.L.C. : “Întâmplările Primăverii”- joc didactic 
 b)D.O.S. : “Daruri pentru primăvară” – activitate practică 
2)Jocuri şi Activităţi Didactice Alese: 
 A.L.A.( I ): 
 Biblioteca: “Cartea primăverii” – citire de imagini 
 Artă: “Tablou de primăvară” – pictură cu burete 
 Ştiinţă: “Micii grădinari” – semănarea şi plantarea unor bulbi cu flori de primăvară 
            A.L.A. ( II ): 
 “Zboară, zboară” – joc de atenţie - învăţare 
 “Dansul albinuţelor” – dans tematic 
 
 3).Activităţi de Dezvoltare Personală 
 Rutine: primirea copiilor, micul dejun, întâlnirea de dimineaţă -“Ce mi-a şoptit 
primăvara?”, “Grijă pentru sănătate” - formarea unor deprinderi de îngrijire personală 
 Tranziţii: “Soarele”, “Dimineaţa ne trezim”, “Eu am zece degeţele” 
OBIECTIVE GENERALE 
 
Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la anotimpul primăvara ( caracteristici, culori ) 
Dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere : spirit de observaţie, atenţie voluntară, gândire, 
limbaj, imaginaţie reproductivă şi creatoare 
Educarea dragostei copiilor faţă de anotimpul primăvara 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
 
O1: să recunoască  obiectele indicate 
O2: să denumească obiectele  
O3: să formuleze propoziţii 
O4: să descopere imaginile reprezentate grafic verbalizând cât mai mult despre mesajul descoperit  
O5: să lipească floricelele realizând tema dată 
O6: să picteze un peisaj cu flori de primăvară  
O7 : să planteze şi să semene flori de primăvară 
O8 : să respecte regulile jocului de atentie “Zboară, zboară” şi ale dansului tematic “Dansul 
albinuţelor”  
 Regulile jocului: copiii găsesc lucrurile pierdute de Primăvară, lipesc floricelele în modul 
indicat, descoperă imaginile de pe planşe, verbalizează cât mai mult despre mesajul descoperit, aleg 

435



 

jetoanele ale căror imagini exemplifică obiectele sau fiinţele întâlnite într-o grădină în anotimpul 
primăvara şi le aşează la locul indicat. 
 Elemente de joc: surpriza, aplauze, copiii închid şi deschid ochii 
STRATEGII DIDACTICE 
 
Metode şi procedee: -conversaţia, povestirea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 
turul galeriei „Gândiţi/Lucraţi în perechi, comunicaţi!”,vânătoarea de comori, ciorchinele,-mâna 
oarbă. 
 
Mijloace de învăţământ:  planşe cu diferite imagini, fişe de lucru,  
lipici, flori din carton colorat, jetoane cu diferite imagini, jetoane colorate, carton colorat, acuarele,  
pământ, bulbi de flori, plic cu seminţe de flori,  lădiţe pentru plantat şi semănat flori, şorţuleţe, 
baticuri,  C.D. cu melodia „Albinuţa mea”,  cutia cu surprize, ghiveci cu floare, carte cu imagini de 
primăvară, burete pentru pictat. 
 
FORME DE ORGANIZARE-frontală, grupuri mici, individuală 
TIPURI DE ÎNVĂŢARE-inteligentă, creatoare, receptiv-reproductivă 
SISTEM DE EVALUARE-Forme de evaluare: evaluare iniţială,  evaluare formativă 
Metode de evaluare:observare curentă, verificare orală, verificarea produselor activităţii 
Bibliografie: 
- Revista Invatamantului Prescolar 5-6/ 2012 
- Curriculum pentru invatamantul prescolar(3-6/7ani), M.E.C.T.-2008; 
- Metode interactive de grup- ghid metodic-, ArveS, 2007 
- Orientari metodice privind aplicarea programei activitatilor instructive-educative in gradiniţa de 
copii. Editura Şcoala Galăţeană 2006 
Scenariul zilei 
 Activitatea va debuta cu “Întâlnirea de dimineaţă”, moment în care copiii se vor aşeza pe 
scăunelele puse în formă de semicerc şi recită o scurtă poezie intitulată “În fiecare dimineaţă” (“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 să o răspândim./ Şi-atunci orişice copil,/ În 
fiecare dimineaţă,/ Are gândul bun pe faţă.) 
 După formulele de salut şi prezenţa copiilor, se vor discuta condiţiile meteo, ziua 
calendaristică, urmând ca mai apoi copiii  
să-şi împărtăşească impresii sau experienţe petrecute în ziua precedentă. 
 Pentru coeziunea grupului, educatoarea va introduce un scurt joc intitulat “Bondarul”, 
moment în care un copil interpretează rolul unui bondar şi ceilalţi se rotesc în jur bătând din palme 
la refren: “Măi bondare, bondărici/ Ce-ai cătat la noi aici? bis/ Bâz, bâz, bâz bondare bâz” bis 
 La noutatea zilei, educatoarea va aborda subiectul referitor la aspectele generale ale 
primăverii, ocazie prin care va antrena copiii la discuţii. După acest moment de destindere 
educatoarea spune copiilor că s-a întâlnit dimineaţa cu Primăvara şi aceasta era foarte supărată că 
vântul iernii n-o lasă în pace şi îi tot alungă floricelele. De asemenea, Primăvara roagă copiii să o 
ajute astfel încât educatoarea le propune să se joace cu ea un joc intitulat “Întâmplările  Primăverii”. 
Sunt solicitaţi doi, trei copii să repete titlul jocului, apoi educatoarea le transmite regulile jocului: 
găsirea lucrurilor pierdute de Primăvară; confecţionarea unui tablou cu un copac înflorit, a unei 
coroniţe şi-a unei ghirlande cu flori de primăvară; descoperirea unui obiect sau a unei fiinţe de pe 
imaginea unei planşe şi formularea unei propoziţii legat de acel obiect sau fiinţă; aşezarea pe panou 
a jetoanelor corespunzătoare unei grădini de primăvară.   
 Educatoarea aduce în grupă cutia cu lucrurile primite de la Primăvară şi transmite prima 
sarcină: găsirea lucrurilor pierdute, adică copacul, floarea şi soarele pe care vântul rece de iarnă le-a 
suflat de pe o planşă şi copiii trebuie să le găsească. 
 Sunt solicitaţi pe rând câţiva copii să găsească lucrurile (lucrurile sunt ascunse de către 
educatoare prin grupă şi copiii încearcă să le găsească). 
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 Se anunţă următoarea etapă a jocului şi-anume confecţionarea unui tablou de primăvară, a 
unor ghirlande şi-a unor coroniţe pe care se aplică multe flori colorate.Copiii sunt împărţiţi pe trei 
centre în funcţie de jetonul ales; de exemplu, cine ia din bol un jeton cu o floare albastră se aşează 
la centrul unde se confecţionează tabloul cu copacul înflorit şi tot aşa şi celelalte centre sunt ocupate 
în funcţie de culoarea florii primite. 
 Înainte de începerea lucrului copiii execută exerciţile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 
educatoarea explică şi demonstrează tehnica de lucru la fiecare centru în parte; oferă explicaţii 
suplimentare unde este nevoie.La finalul etapei, copiii de la fiecare centru merg să analizeze 
lucrările colegilor de la celelelte două centre. Se pune accent pe verbalizarea acţiunii. Ex. “Ce aţi 
realizat la acest centru?” Răspuns: “Noi am realizat un tablou cu un copac înflorit în anotimpul 
primăvara.” ; “Ce culoare au florile copacului?” Răspuns: “Florile copacului au culoarea albă.” 
 Copiii sunt felicitaţi pentru modul în care au lucrat şi li se transmite că prin acest fel ei ajută 
primăvara să devină mai puternică şi să nu se mai teamă de vântul rece al iernii care vrea s-o alunge 
de la noi. 
 Educatoarea anunţă copiii că ar fi foarte bine pentru Primăvară dacă ei ar şti foarte multe 
lucruri să povestească despre ea şi prin acest fel ar creşte mai multe flori, soarele ar fi mai călduros 
şi tot felul de alte schimbări s-ar produce,  alungând iarna la ea acasă. 
 Astfel, sunt rugaţi doi copii să vină in faţa colegilor şi, în echipă,  să analizeze o imagine de 
pe o planşă şi apoi unul dintre copii să identifice un obiect sau o fiinţă din imaginea afişată şi 
celălalt copil să formuleze o propoziţie în care să se facă referire la obiectul sau fiinţa descoperită 
de coleg. Exemplu: Educatoarea se adresează unuia dintre copii: “Denumeşte-mi te rog un obiect 
sau o fiinţă pe care ai descoperi-o în această imagine!” Copilul răspunde: “În această imagine am 
descoperit un copac înflorit.” Educatoarea se adresează celuilalt copil: “Spune-mi te rog o 
propoziţie în care să foloseşti cuvântul copac!” Copilul răspunde: “Copacul are multe flori albe.” 
Jocul se repetă până când se epuizează numărul de planşe. 
 Copiii sunt felicitaţi pentru felul în care au răspuns şi sunt anunţaţi că Primăvara foarte mult 
îşi doreşte să-i spună cineva cum trebuie să arate o grădină în anotimpul primăvara deoarece a trecut 
mult de la această perioadă din an şi nu-şi mai aminteşte ce trebuie să facă. 
În acest scop, educatoarea aşează pe covor mai multe jetoane cu imagini pe care copiii trebuie să le 
denumească: o imagine cu o grădină în care este multă  iarbă verde, un jeton cu o buburuză, un 
jeton cu un fluture, un jeton cu un om de zăpadă, etc. După ce imaginile sunt denumite, educatoarea 
adresează copiilor întrebarea: “Ce întâlnim într-o grădină în anotimpul primăvara? Haideţi să 
ajutăm primăvara pentru că nu-şi mai aminteşte ce are de făcut!” Educatoarea aşează imaginea cu 
grădina înverzită în mijlocul panoului şi solicită pe rând câte un copil, să aşeze de jur împrejurul 
acestei imagini jetoanele reprezentative.  
 După această etapă, educatoarea mulţumeşte copiilor în numele Primăverii pentru felul în 
care au colaborat şi-au ajutat la sosirea acestui anotimp atât de drag copiilor. Solicită doi, trei copii 
să repete titlul jocului şi-apoi le aminteşte că mai sunt şi alte surprize pentru ei; roagă copiii să ia 
fiecare dintr-un coşuleţ câte-o floricică şi-apoi în funcţie de floricica luată din coşuleţ să se aşeze la 
măsuţe. Exemplu: copiii care au floricele albastre se vor duce la grupul unde este o floare albastră. 
 Sunt anunţate sarcinile pe centrele de interes: 
 Biblioteca: copiii primesc fiecare câte-o carte intitulată „Cartea Primăverii”; sarcina lor este 
de-a descoperi imaginile din carte şi de-a formula cât mai multe propoziţii în legătură cu aceste 
imagini. 
 ARTĂ: copiii trebuie să picteze un tablou cu flori de primăvară; educatoarea prezintă 
copiilor planşa model, apoi demonstrează tehnica de lucru şi oferă dacă este nevoie informaţii 
suplimentare copiilor care solicită acest lucru. 
 ŞTIINŢĂ: copiii trebuie să semene flori de primăvară şi să planteze bulbi cu flori de 
primăvară; educatoarea demonstrează tehnica de lucru şi oferă explicaţii suplimentare de câte ori 
este nevoie. 
 Educatoarea va avea grijă ca preşcolarii să lipească pe fiecare cutie plicurile cu imaginile 
florilor semănate pentru a şti ce flori trebuie să crească.Se va urmări cu foarte mare atenţie ca 
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fiecare copil să-şi exprime în propoziţii cât mai dezvoltate toate acţiunile întreprinse; vor fi 
supravegheate toate centrele de interes, copiii fiind motivaţi să-şi ducă sarcinile primite până la 
capăt. 
 Educatoarea roagă copiii de la fiecare centru în parte să viziteze şi celelalte centre de interes 
pentru a observa cum au lucrat şi ceilalţi colegi; sunt solicitaţi 1-2 copii să exprime în propoziţii 
clare şi precise sarcina primită la sectorul lor de activitate precum şi modul de realizare. 
 Copiii sunt felicitaţi pentru felul în care s-au jucat; se organizează o expoziţie cu lucrările lor 
pentru a se bucura şi Primăvara de lucrurile realizate de ei şi-apoi sunt anunţaţi că, deoarece s-au 
comportat foarte bine şi-au fost foarte harnici este momentul să se destindă puţin jucându-se jocul 
intitulat „Zboară, zboară” 
 Sunt solicitaţi 2-3 copii să repete titlul jocului; educatoarea explică regulile jocului, 
demonstrează şi execută jocul de probă, apoi începe derularea propriu-zisă a jocului. 
 Jocul se repetă de câteva ori apoi educatoarea anunţă copiii că Primăverii i-ar plăcea să-i 
danseze dansul tematic intitulat „Dansul albinuţelor”. Copiii sunt organizaţi în formaţie de dans iar 
la finalul dansului educatoarea mulţumeşte pentru felul în care s-au comportat, ajutând Primăvara să 
fie mai puternică şi să nu mai fie alungată de vântul rece al iernii; copiii sunt organizaţi şi ies din 
sala de grupă cântând cântecul „Soare ieşi din ascunzătoare”. 
 
 

179. PROIECT DIDACTIC “COVORAŞ TRADIŢIONAL” 
 

Ed. Archip Horia – Mărgărint 
Grădiniţa PP Nr.12 Iaşi 

 
Grupa mare (nivel II) 
Tema anuală de studiu: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Tema proiectului tematic: “Bucuriile lui Undrea” 
Tema săptămânii: “Români mici cu inimi mari” 
Tema activităţii: “Covoraş traditional” 
Categoria de activitate: Domeniul om şi societate – activitate practica 
Tipul activităţii: consolidare de priceperi şi deprinderi 
Scopul activităţii: dezvoltarea capacităţii de a lucra în condiţii diverse, valorificând experienţa 
acumulată, precum şi consolidarea deprinderilor de tăiere şi lipire pe o suprafaţă data. 
Competenţe generale:  
 I.1. Utilizarea motricităţii grosiere şi a motricităţii fine în context de viaţă familiar; 
III.3. Activarea şi manifestarea potenţialului creativ. 
Competenţe specifice:  
 I.1.3. Utilizarea mâinilor şi a degetelor pentru realizarea de activităţi variate; 
III.3.1. Manifestarea creativităţii în activităţi diverse; 
III.3.2. Dezvoltarea creativităţii prin activităţi artistico – plastic, muzicale şi practice, în conversaţii 
şi povestiri creative. 
Obiective operaţionale: 
O1 – să identifice materialele de lucru; 
O2 – să execute individual tema data; 
O3 – să respecte etapele de lucru; 
O4 – să taie elementele necesare folosind foarfecele; 
O5 – să aplice fiecare element păstrând acurateţea lucrării; 
O6 – să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrările celorlalţi colegi, motivându-  şi 
părerile. 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei. 
Resurse: 

- Umane: colectivul grupei, cadru didactic; 
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- Materiale: hârtie colorată, motive tradiţionale româneşti preimprimate, foarfece, lipici, 
tablă magnetică 

Durata: 30 – 35 minute 
 
SECVENŢELE 
ACTIVITĂŢII 

OP CONŢINUTUL INSTRUCTIV - 
EDUCATIV 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

EVALU
ARE 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 

 - asigurarea condiţiilor pentru buna 
desfăşurare a activităţii : aranjarea 
materialului didactic , aranjarea 
mobilierului, pregătirea decorului 
adecvat, introducerea copiilor în 
sala de grupă. 

  

2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 

 Se desfăşoară sub forma unei 
surprize. În timp ce copiii 
vizionează un scurt PPT despre 
România, în sala de grupă apare ca 
prin magie un cadou. Surprinşi, 
copiii caută în cutie şi descoperă o 
scrisoare de la un copil din altă 
ţară. Domnul educator citeşte 
scrisoarea şi află alături de copii că 
misteriosul copil vrea să afle mai 
multe despre copiii din România şi 
despre tradiţiile din această ţară. De 
aceea, el îi roagă pe copii să îl ajute 
să descopere mai multe despre 
tradiţiile din această ţară, iar dacă 
micii românaşi îl vor convinge că 
România este o ţară pe care ar 
trebui să o viziteze acesta le va 
pregăti o surpriză. 
Copiii şi domnul educator sunt 
impresionaţi de dorinţa de 
cunoaştere a copilului şi hotărăsc 
să îi demonstreze că şi ţara lor are 
tradiţii şi obiceiuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVERSAŢI
A 

 

3.ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 
SARCINILOR DE 
LUCRU 

 Se realizează urmărind indicaţiile 
din scrisoarea trimisă de copilul 
misterios. 

 
EXPLICAŢIA 

 

4.DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

 
 
O1 
 
 
O2 
 
O3 
 
O4 
 
O5 

-copiii, distribuiţi pe grupuri mici 
de câte 4 copii intuiesc alături de 
domnul educator materialele de 
lucru (hârtie colorată – suport 
pentru covoraş, foarfece, lipici, 
motive tradiţionale româneşti 
preimprimate); 
 
-se prezintă modul de lucru (model, 
etape) 
 
-înainte de a începe lucrul efectiv 

EXPLICAŢIA 
 
DIALOGUL 
 
 
 
EXPLICAŢIA 
 
PROBA 
PRACTICĂ 
 
OBSERVAREA 

ORALĂ 
FRONT
ALĂ 
 
 
ORALĂ 
INDIVI
DUALĂ 
 
 
 
ORALĂ 
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se desfăşoară câteva exerciţii de 
încălzire a musculaturii fine; 
-se trece la lucrul propriu-zis 

SISTEMATICĂ INDIVI
DUALĂ 

5.OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

 
 
 
 
O6 

-dupa finalizarea covoraşelor, 
obţinerea performanţei se 
realizează prin metoda “turul 
galeriei”; 
-preşcolarii vizionează lucrările 
realizate şi, pe rând, îşi exprimă 
părerile despre acestea (s-a 
respectat tema, s-a lucrat îngrijit, 
orientarea în spaţiul de lucru a fost 
corectă, etc.) 

 
 
TURUL 
GALERIEI 
 
 
DIALOGUL 

 
 
 
ORALĂ 
INDIVI
DUALĂ 

6.ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

 Se fac aprecieri globale şi frontale 
asupra activităţii copiilor. 
Aceştia primesc drept recompense 
steguleţe. 

 ORALĂ 
INDIVI
DUALĂ 
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180. INIȚIATIVE DIDACTICE: PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
 

Prof. Ștefan Melania Andreea, Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Sector 1, Bucureşti 
                     Prof. Petcu Titiana, Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Sector 1, Bucureşti 

 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? 
TEMA PROIECTULUI: PRIETENII NATURII 
SUBTEMA: ZVON DE PRIMĂVARĂ 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE 
TEMA ACTIVITĂŢII: În Ținutul Primăverii 
TIPUL ACTIVITATII: mixtă- transmitere, verificare de cunoştinţe 
CATEGORII DE ACTIVITATE:  
ADP:    Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul naturii; 
ADE:    DŞ (MATEMATICĂ): Joc didactic,, Ghiceşte unde sunt?”(poziţii spaţiale) 
             DOS: Plantare de flori de primăvară 
ALA:    ARTĂ: Copacul înflorit (ştampilare cu ajutorul peturilor şi dopurilor de la pasta                             
                          de dinţi, tuburi de tempera, etc.) 
             ŞTIINŢĂ: Trenul fulgului de zăpadă şi trenul Soarelui – sortare imagini de 
iarnă/primăvară 
             CONSTRUCŢII: Podul- aşezarea formelor geometrice (cerc şi pătrat) pe o suprafaţă 
plană, într-un  spaţiu dat. 
             JOC DE MASĂ: - Jocul umbrelor- insecte 
                                          - Din jumătate – întreg-insecte 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Cunoaşterea unor aspecte specifice anotimpului iarna/primăvara; 
• Verificarea cunoştinţelor despre poziţii spatiale; 
• Formarea priceperilor şi deprinderilor copiilor de a utiliza diferite materiale : unelte, tehnici 

de lucru in rezolvare unor sarcini date; 
• Formarea deprinderilor copiilor de a lucra individual şi în echipă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
• Să picteze prin tehnica ştampilării, florile copacilor ; 
• Să sorteze imagini de iarnă / primavară, aşezând imaginile de primavară în trenul soarelui şi 

imaginile de iarnă în trenul fulgului de zăpadă,  
• Să aşeze formele geometrice (pătrat, cerc) de culori şi mărimi diferite, realizând podul spre 

palat;  
• Să reconstituie întregul din jumăţăţi, obţinând imaginea unor insecte;  
• Să recunoască insectele, asociindu-le cu umbra potrivită;  
• Să-i aşeze pe Rotunjilă / Pătraţilă în diferite poziţii spaţiale: sus-jos,în faţa- în spate, pe-sub;  
• Să planteze bulbi în ghivece respectând indicaţiile date;  

METODE ŞI PROCEDE DIDACTICE : conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, 
jocul, surpriza, Turul Galeriei. 
MATERIALE DIDACTICE : suport pentru pictură, sticle de plastic, dopuri de sticlă, pastă de 
dinti,tempera, imagini de iarnă / primavară,trenul soarelui, trenul fulgului de zapadă,imagini       
insecte umbre, forme geometrice, suport carton,pietre realizate din expandat, nuferi , chei, mosoare, 
râu realizat din hârtie creponată, nuferi, castel, dragon  din plus, personajele Rotunjilă şi Pătrăţila, 
ghivece, bulbi, pământ,lopaţele, stropitori 
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SCENARIUL DIDACTIC 
         Copiii  sunt întâmpinaţi de educatoare cu un cadru de poveste: un castel păzit de un dragon. 
Aceştia vor merge la întâlnirea de dimineaţă  în locul deja cunoscut lor unde se salută, se 
completează panoul de prezenţă şi calendarul zilei. Se poartă o scurtă discuţie :cum e vremea 
astăzi? În ce anotimp suntem? În ce zi? Educatoarea le spune copiilor că ,Zefir, vântul de dimineaţă, 
aduce o veste: un dragon, prieten bun cu iarna, a intrat în palatul primăverii şi i-a închis în turn pe 
cei doi prieteni ai ei: Pătrăţilă şi Rotunjilă. A culcat la pământ copacii din jurul palatului, a suflat 
vânt rece peste grădină şi a facut ca insectele să se ascundă de frig. Copiii  trebuie să o ajute pe 
primavară să-l învingă pe dragon şi  să-i scoată din turn pe Pătrăţilă şi pe Rotunjilă. Pentru a ajunge 
la palat trebuie să treacă de câteva probe. Se fixează tema zilei şi activităţile ce urmează a fi 
desfăşurate. 
      Tranzitii: Pe malul lacului, care împrejmuieşte palatul, copiii vor găsi nişte mosoare. Cu ajutorul 
lor vor scoate cheile necesare  deschiderii centrelor de lucru.Fiecare centru este marcat printr-un 
lacăt de culoare(roşu, galben, albastru,verde şi mov) şi forma diferită (pătrat şi cerc). În funcţie de 
culoarea cheii pe care au găsit-o , copiii se vor aşeza la centrele de lucru. Se intuiesc materialele de 
la centre şi se explică sarcinile de lucru.  
            La centrul ,, Artă “ copiii încercă să refacă copacii distruşi de dragon şi să aducă iar culoarea 
în gradina din jurul palatului, ştampilând (cu ajutorul unei sticle de suc, dopuri  de la pasta de dinţi)   
florile  copacilor. 
            La centrul ,,Construcţii’’, copiii trebuie să construiască  un pod  pentru a ajunge la palat, 
folosindu-se de forme geometrice şi beţişoare colorate. 
            La centrul ,,Joc de masă”,copiii trebuie să gasească insectele care s-au ascuns, aşezându-le 
pe umbrele potrivite şi să potrivească imaginile pentru a reconstitui întregul. 
            La centrul ,,ŞTIINŢĂ”, copiii vor sorta imaginile de iarnă/ primavară, aşezându-le în trenul / 
vagonul potrivit. 
            După ce au fost trecute aceste probe copiii primesc cheia palatului, dragonul este învins iar 
ajutoarele primăverii sunt scoase din turn. Drept mulţumire Pătrăţilă şi Rotunjilă le propune copiilor 
jocul : ,,Ghiceşte unde sunt?(poziţii spaţiale) 
            Pătrăţilă şi Rotunjilă observă că dragonul a pârjolit toate florile din grădina palatului aşa că 
le propune copiilor să planteze flori de primăvară în ghivece şi apoi să le aşeze în grădina palatului. 
           Urmează jocul de mişcare ,,Primavara în grădină”. Se fac aprecieri individuale şi generale 
asupra desfăşurării întregii activităţi.  
 
Primăvara stă să vină  Si apoi,ce sa mai face ? Si frumoasa sa-nfloreasca 
Hai cu toţii în grădină. Ce sa mai facem ?  Soare, soare, domn cel mare 
Ce să facem ?   Ce să facem ?   Incalzeste mandra floare ! 
Să săpăm cu voie bună Ploita de primavara 
Pământul să-l pregătim 
 
Cu grebla să-l mărunţim  
Ca să uzi sămânţa mică  Sa-ncolteasca fara frica. 
Şi apoi ce să mai facem ? Pic,pic, pic, pic, pic,pic 
Ce să facem ?  
Că pământul e săpat 
 
Hai cu toţi la semănat! Ce sa facem? 
Sămânţa s-o semănăm  Sa-l rugam pe mandrul soare 
Şi-n pământ s-o aşezăm. 
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Moment 
organizatoric 

     Se vor asigura conditile optime pentru buna 
desfaşurare a activităţii: 
    Întâlnirea de dimineaţă 
,,Dimineaţa  a venit 
Toţi copiii au sosit 
În cerc să ne adunăm 
Cu toţii ne salutăm.” 

conversaţia 
explicaţia 
surpriza 

-capacitatea 
de a raporta 
fenomene din 
natură la 
imaginea care 
le ilustrează 

Captarea 
atenţiei 
 

      Zefir, vantul de dimineata, aduce o veste: 
un dragon,prieten bun cu iarna, a intrat in palatul 
primaverii si i-a inchis in 
turn pe cei doi prieteni ai ei: Patratila si 
Rotunjila. A culcat la pamant 
copacii din jurul palatului, a suflat vant rece 
peste gradina si a facut ca 
insectele sa se ascunda de frig. Trebuie sa o 
ajutam pe primavara si pe 
prietenii ei, Rotunjila si Patratila sa-l invinga pe 
dragon 

conversaţia 
surpriza 

 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Se anunţă tema: În ţinutul Primăverii” şi obiectiv
ele pe înţelesul copiilor 

conversaţia  

Dirijarea 
învăţării 

           Copiii vor scoate cheile aruncate de 
dragon în apă din faţă palatului, ajutându-se de 
mosoare, trebuie să bobineze aţă pe 
mosor până vor ajunge la cheie.  
Împărţirea pe echipe la centrele de lucru se face 
astfel: fiecare 
copil se va aşeza la centrul al cărui lacăt este 
de aceeaşi culoare cu cheia să.  
Se intuiesc materialele 
de la centre şi se explică sarcinile de lucru.  
• ARTĂ – Copacul înflorit  
- să picteze florile copacului utilizând tehnici 
specifice picturii şi materiale diferite.  
• ŞTIINŢă – Trenul fulgului zăpadă/  
Trenul soarelui  
- să aşeze în vagoanele fiecărui tren imagini cu: 
obiecte de îmbrăcăminte de iarnă/primăvară, 
jocurile copiilor iarnă/ primăvară  
fenomene ale naturii,insecte, flori de primăvară.  
• CONSTRUCŢII – Podul de la palat  
- să aşeze formele geometrice (pătrat,cerc), 
de mărimi şi culori diferite marcând ,drumul 
spre palat.  
• JOC DE MASĂ  
Jocul umbrelor  
- să aşeze insectele descoperite peste umbrele 
potrivite  
Din jumătate – întreg  
- să aşeze bucăţi din imagine pentru a 
reconstitui întregul.  
După relizarea lucrărilor se realizează evaluarea 

 
conversaţia  
explicaţia  
exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- capacitatea 
de a bobină;  
 
 
- capacitatea 
de 
a se grupa du
pă culoare;  
 
 
 
 
- deprinderea 
de 
a picta utilizâ
nd tehnici 
specifice 
picturii;  
- capacitatea 
de 
a sorta imagi
ni şi de a 
le aşeza în tre
nul/vagonul 
potrivit;  
 
 
 
- deprinderea 
de a 
construi utiliz

443



 

 
  

folosindu-se Metodă Turul Galeriei.  
După rezolvarea sarcinilor de la centre copiii 
primesc cheia palatului, cu 
ajutorul căreia îi eliberează pe Patratila şi pe 
Rotunjila din turnul pălătui.  
Se trece la DS- activitatea matematică.  
Drept răsplată pentru fapta lor, cei doi 
prietenii îi invită pe 
copiii să se joace împreună jocul 
:,,Ghiceşte unde sunt?”  
Se stabilesc regulile jocului:  
Rotunjila se va aşeza în diferite locuri din jurul 
palatului, iar copiii trebuie să ghicească unde s-
a aşezat. Se realizează jocul 
de proba, după care se trece la realizarea 
propriu-zisă a jocului.  
Se va urmări respectarea regulii jocului, 
antrenarea a cât mai mulţi copiii, 
participarea efectivă a copiilor la joc şi crearea 
bunei dispoziţii.  
Varianta 2:  
Patratila va chema la el doi 
copii,unul se va aşeza în diferite 
locuri(poziţii spaţiale), 
iar celălalt trebuie să răspundă la întrebarea: Ghi
ceşte unde s-a aşezat?  
După terminarea jocului copiii sunt lăudaţi de 
cei doi prieteni, care ,deodată s-
au întristat după ce au observat că dragonul 
a pârjolit toate florile din grădinapalatului şi le 
propune împreună să planteze altele.  
- se trece la DOS: Plantare  
- se face intuirea materialelor  
- se prezintă o floare plantată în ghiveci,  
- se demonstrează etapele de lucru.  
După realizarea acestei activităţii, ghivecele cu 
flori se vor aşeza în mijlocul sălii de grupa şi se t
rece la jocul de mişcare: Primăvară în grădina.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turul 
Galeriei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- explicaţia  
-
 demonstraţia  
- exerciţiul  
-
problematizar
ea  
 
 
 
 
 
- explicaţia  
-
 demonstraţia  
- exerciţiul  

ând diferite 
materiale 
puse la dispo
ziţie.  
- capacitatea 
de 
a aşeza o ima
gine peste um
bră potrivită e
i  
 
- capacitatea 
de 
a asambla o i
magine din ju
mătate-
 întreg  
-capacitatea 
de 
a aşeza obiect
ele în funcţie 
de poziţia spa
ţială denumit
ă  
- deprinderea 
de 
a plantă bulbi
,respectând in
dicaţiile date;
  
 
-deprindrea 
de 
a execută miş
cări sugerate 
de 
textul cântecu
lui  

Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a 
activitatitilor, a comportamentului 
copiilor în cadrul grupului 

-conversatia  
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181. OPȚIONAL: ,,CĂSUŢA CU EMOŢII” 

 
Profesor învățământ preșcolar Sava Margareta  

G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’, Bistrița  
 
ARGUMENT  

”Dezvoltarea personală” este un program de educație alternativă, formativ, conceput la 
nivelul mai multor arii curriculare, eficient atât din punct de vedere didactic, cât și terapeutic. 
Născut din nevoile psihologice, personale ale copilului, această nouă activitate își propune să 
stimuleze, să exerseze, să amplifice abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale copilului, dar și 
să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare și emoționale și să 
introducă o notă recuperatorie și puternic antrenată în universul interior al copilului preșcolar.´´ 
(Golu și Ioniță, 2009)  

Așadar, activitatea opțională, este dedicată dezvoltării capacității preșcolarului de a se 
autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, 
abilitățile de relaționare și comunicare, reflecțiile cu privire la învățare.  

Activitățile permit conștientizarea procesului de transformare a cunoștințelor, abilităților și 
atitudinilor în compotramente aplicabile în viața reală, cu finalitate pozitivă pentru sine și societate. 
Aceast opțional poate fi considerat unul de pre-consiliere din punctul de vedere al metodelor 
utilizate și al complexității situațiilor abordate.  
Domenii implicate: DLC, DEC, DPM, DOS.  
Forme de organizare:  
 Activiti frontale  
 Activiti pe grupuri mici  
 Activiti individuale  
 
Evaluarea:  
 Tipul: frontal i individual  
 Modaliti de evaluare: autoevaluare; aprecieri verbale ale activitii celorlali; convorbiri; 
observarea sistemică a activității copiilor; discuții individuale cu copiii; desene; fișe de lucru; 
realizarea de proiecte în grup; întrebări tematice; expunerea unor lucrări; concurs; lecție deschisă; 
aprecierea rezultatelor prin diferite recompense; portofolii etc.  
 
OBIECTIVE CADRU  
1. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;  
2. Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur;  
3. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și fată de 
ceilalți;  
4. Dezvoltarea spontaneității, eliberarea imaginației și descoperirea potențialului creativ al copiilor 
prin jocuri și tehnici de exprimare senzorială și emoțională, tehnici de fantezie;  
5. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți;  
6. Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice activității din grădiniță.  
Obiective de referință și activități de învățare  
 S cunoasc i s respecte normele necesare integrrii în viaa social;  
 S-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte:familie, grădiniţă, 
grup de joacă;  
 S aprecieze în situaii concrete unele comportamente i atitudini în raport cu normele prestabilite 
şi cunoscute;  
 S triasc în relaiile cu cei din jur stri afective pozitive( armonie, prietenie, toleranţă) 
concomitent cu învăţarea stăpânirii de sine.  
 Recunoaterea emoiilor de baz raportate la experienele de via trite   
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182. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,, ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ 
 

Prof. Nicolae Anamaria Sabina 
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița,Bistrița – Năsăud 

 
GRUPA: Mare  A ,,Buburuzele’’ 
NIVEL II 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce şi cum vreau să fiu?’’ 
TEMA SĂPTĂMÂNII : ,, Dac-aş fi fost….(erou de poveste)’’ 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,, Călătorie în lumea poveştilor’’ 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA I +DLC+DOS+ALA II) 
 
Categoriile de activităţi abordate: 

1. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 
• Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC): ,,Ajut-o pe Zăpă să ajungă la casa 

vrăjitoarei’’ - joc didactic. 
• Domeniul Om şi Societate (DOS): ,,Măşti’’- rupere, lipire 

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA) 
ALA1:  

• Bibliotecă: ,,Rochiţa Cenuşăresei’’ – comunicare scrisă 
• Ştiinţă (Joc de masă): ,,Puzzle’’(poveşti) 
• Artă: ,,Personajul preferat’’- desen 

      ALA2: 
                   ,,Balul Cenuşăresei’’- cântece, poezii, dans. 

3. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
• Rutine: 

Întâlnirea de dimineaţă: ,, Bună dimineaţa personaje din poveşti!’’  
Salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei. 

•  Tranziţii: 
,,În lumea basmelor’’- cântec; 
,,Suie muntele-un pitic’’ - joc de degete; 
,,Noi suntem piticii’’– joc cu text şi cânt. 
 
OBIECTIVE GENERALE: 

 Verificarea cunoştinţelor copiilor despre poveştile cunoscute (,,Ursul păcălit de 
vulpe’’, ,,Capra cu trei iezi’’, ,,Scufiţa Roşie’’, ,,Albă ca Zăpada’’); 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a 
semnificaţiilor structurilor verbale orale ; 

 Consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare motrică (rupere, 
lipire); 

 Educarea capacităţii copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile şi sentimentele. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să denumească titlul poveştii şi personajele din tablourile prezentate; 
- să caracterizeze personajele în funcţie de aspectele pozitive (bunătate, curaj, iubire); 
- să aşeze siluetele personajelor la tabloul potrivit; 
- să completeze Diagrama Venn conform cerinţelor;    
- să asculte ghicitorile transmise prin citire de către educatoare reacţionând adecvat; 
- să rupă hârtia lipind-o pe suprafaţa măştii;  

446



 

- să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarea celorlalţi, motivându-şi 
părerile; 

- să traseze  semne grafice; 
- să asambleze piesele de puzzle într-o imagine corectă, reprezentând o scenă dintr-o poveste 

cunoscută; 
- să redea liber teme plastice specifice desenului; 

      -     să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. 
REGULILE JOCULUI:  
 Copilul  solicitat: 

 va completa propoziţiile;  
 va denumi titlul poveştii şi personajele din tablourile prezentate; 
 va caracteriza personajele în funcţie de aspectele pozitive(bunătate, curaj, iubire); 
 va aşeza siluetele personajelor la tabloul potrivit; 
 va completa diagram Venn conform cerinţelor; 
 va descoperi răspunsul la ghicitoare. 

 
 ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, folosirea versurilor, ghicirea, mânuirea materialelor. 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, surpriza, jocul, demonstraţia, exerciţiul, munca 
independentă, metoda ,,Mâna oarbă’’, Diagrama Venn,  Turul Galeriei, metoda Ciorchinelui. 

b) Mijloace didactice: ecusoane cu personaje, palete cu feţe zâmbitoare şi feţe triste, cartea de 
poveşti cu praf magic, panou (drumul fetiţei până la casa vrăjitoarei), Zăpă, plicuri cu sarcini 
(obstacole), ghicitori, planşele poveştilor ,,Capra cu trei iezi’’ şi ,,Ursul păcălit de vulpe’’, 
săculeţul cu siluete de personaje, panou diagrama Venn, siluete de personaje din diferite 
poveşti, măşti, hârtie de culori diferite, lipici, fişe de lucru, săculeţ cu cifre, planşe cifre, 
puzzle (poveşti),creioane colorate,foi xerox, casetofon, CD cu cântece despre poveşti şi 
despre personaje, diplome. 

c) Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual. 
d) Tipuri de învăţare: receptiv – reproductivă, creatoare. 

STRATEGII DE EVALUARE: 
a) Forme de evaluare: evaluare continuă; 
b) Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală, analiza produselor activităţii, Turul 

galeriei, Ciorchinele, Diagrama Venn. 
Resurse temporale: o zi 
  BIBLIOGRAFIE: 
   ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ – Editura Didactica Publishing House, Bucureşti 
2009 
  ,,Metode interactive de grup’’ – ghid metodic, Editura Arves 
 ,, Activitatea integrată în grădiniţă’’ – ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar, Didactica Publishing, 2008 
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183. PROIECT EDUCAŢIONAL 

"TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI" 
 

                                                                       Prof. înv. preşc. Platon Maria  
                                                                                          Prof. înv. preşc. Toma Simona 

 Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 
 
Motto: “Tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin 
educaţie.”  
                                                                                    Rousseau  
 

Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să 
păstram şi să transmitem mai departe generaţiilor următoare! 
 
ARGUMENT: 

Proiectul  Educaţional "TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI"  şi-a propus să  fie o 
piatră de temelie ce va fi pusă la baza spiritualităţii româneşti, acum, în această epocă în care tinerii 
nu mai sunt interesaţi de valorile lăsate de înaintaşii noştri. Pentru formarea lor, copiii au fost 
familiarizaţi cu izvoarele inepuizabile ale rădăcinilor noastre: cultură, tradiţii, obiceiuri. 

Cultivarea respectului pentru valorile poporului nostru revine şcolii, cadrelor didactice, 
oamenilor de cultură, tuturor celor care nu au uitat că sunt români. 

Timpul şi evenimentele lumii moderne nu trebuie să determine uitarea tradiţiilor româneşti, 
care constituie valori inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru. Acestea  trebuie cultivate în 
minţile şi inimile copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. Cunoaşterea obiceiurilor, a tradiţiilor 
populare româneşti are o importanţă deosebită în cadrul procesului complex şi îndelungat de 
formare a personalităţii copilului. Cunoaşterea de către copii a frumuseţii acestora are ca finalitate 
sădirea în sufletele lor a mândriei că sunt români.  

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în 
contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor 
împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie 
preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a  sădi în inimile copiilor dragostea pentru 
frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. Am ales să realizăm acest lucru prin intermediul a diferite 
activităţi interactive, relaxante (muzică, desen, pictură, jocuri, lucru manual) astfel încât copiii să 
participe cu drag şi interes. 
 
SCOPUL: 

Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi locale, 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora. Sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi 
tradiţia populară locală, înţelegerea protejării şi conservării acestora. 

Prin activităţile desfăşurate în unităţile şcolare şi comunitate, proiectul “TRADIŢII ŞI 
OBICEIURI LA ROMÂNI” a avut ca obiectiv general redescoperirea şi promovarea valorilor 
tradiţionale româneşti prin implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în diverse activităţi. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

• iniţierea copiilor în observarea elementelor specifice obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti; 
• cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor populare româneşti specifice principalelor sărbători;  
• deprinderea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter şi a unei  atitudini pozitive  faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi; 
• dezvoltarea abilităţii cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să 

motiveze copilul în ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti. 
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GRUP ŢINTĂ: 144 de copii cu vârstă cuprinsă între 3-10 ani, care au fost stimulaţi să descopere şi 
să promoveze valorile tradiţionale româneşti şi 12 cadre  didactice participante la realizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor care au obţinut informaţii în vederea formării unui grup capabil de iniţiative 
în domeniul cultural-artistic. 
 
METODE DIDACTICE ŞI TEHNICI DE LUCRU: observaţia, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, exerciţiul, întâlniri, dezbateri, vizionare de casete video, prezentare de imagini foto, 
expoziţii foto şi cu lucrările copiilor. 
 
RESURSELE PROIECTULUI: 
a) Resurse umane: 

  preşcolari de grupă mare şi şcolari de clasa aIV-a ; 
 părinţii copiilor; 
 colaboratori. 

b) Resurse materiale: 
albume, enciclopedii, reviste, cărţi, obiecte de artă populară, costume populare, casete audio-video, 
aparatură audio-video, TV. 
c) Resurse temporale:  octombrie 2017 – aprilie 2018. 
 
DERULAREA PROIECTULUI: 
Activităţi propuse şi ordinea în care au fost desfăşurate: 

 ”Ne organizăm!” (contactarea partenerilor, încheierea parteneriatului și lansarea 
proiectului) 

 ”Iată, vin colindători!” 
 ”Toţi românii cântă Hora Unirii” 
 ”Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim” 
 ”Martie-mărţişor” 
 ”La izvor de cântec drag” 

 
1. Activitatea  organizatorică  a proiectului "TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI"   

s-a desfăşurat în grădiniţă, când  a avut loc deschiderea proiectului, s-a prezentat echipa de proiect, 
s-au stabilit  partenerii implicaţi în derularea proiectului educaţional, s-au prezentat activităţile 
propuse, rezultatele aşteptate, beneficiari. S-au redactat formularul de aplicaţie al proiectului, s-au 
tipărit protocoalele de colaborare şi s-au distribuit responsabilităţile pe membrii echipei. S-a 
popularizat iniţiativa, proiectul la nivel de grădiniţă, şcoală, familie, comunitate. 

2. În cadrul activităţii ”Iată, vin colindători!”, preşcolarii implicaţi în proiect au fost iniţiaţi 
în executarea unor paşi de dans popular cu specific românesc, interpretarea cântecelor folclorice sub 
îndrumarea educatoarelor. De asemeni, au învăţat colinde, versuri specifice sărbătorilor de Crăciun. 
Toate acestea au fost valorificate şi prezentate în cadrul serbărilor de Crăciun, la care au fost invitaţi 
părinţii, membri ai comunităţii locale. 

3. Activitatea ”Toţi românii cântă Hora Unirii” s-a desfăşurat la Muzeul Judeţean, unde 
preşcolarii de la grupele mari şi şcolarii implicaţi însoţiţi de cadrele didactice au mers în vizită. Le-
au fost prezentate date despre acest eveniment istoric, obiecte relevante pentru istoria locală şi 
naţională (hărţi, fotografii, documente, obiecte de vestimentaţie, etc.). Participanţii la activitate au 
cântat şi au dansat Hora Unirii. La revenirea în unitate, copiii au realizat lucrări artistico-plastice pe 
tema prezentată.  

4.  În cadrul activităţii „Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim” preşcolarii de grupă 
mijlocie şi mare implicaţi în proiect, însoţiţi de cadrele didactice, au mers în vizită la Biblioteca 
Judeţeană cu prezentare de povestire şi poezie populară. Copiii au vizionat diapozitive, filme, 
albume de artă populară, audiază povestiri şi poezii populare. Copiii de grupă mare au prezentat o 
scenetă cu tema prezentată. 
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5.  La activitatea ”Martie-mărţişor”, sub îndrumarea doamnelor educatoare, preşcolarii au 
fost implicaţi în confecţionarea de mărţişoare şi felicitări din diverse materiale în vederea realizării 
unei expoziţii. Lucrările copiilor au fost premiate, acordându-se diplome cu premii. S-a prezentat un 
program artistic  (poezii, cântece dedicate Mărţişorului şi Zilei Mamei), la care au fost  invitaţi 
părinţii copiilor. 

6. Activitatea ”La izvor de cântec drag” s-a desfăşurat sub forma  unui program artistic, 
copiii fiind antrenaţi în prezentarea unor cântece şi dansuri populare. Au fost prezentate realizările 
obţinute în cadrul unei mese rotunde. Rezultatele obţinute din derularea proiectului (informaţii, 
impresii, fotografii, expoziţii) au fost utilizate pentru realizarea unui articol în revista unităţii. 
REZULTATELE PROIECTULUI s-au concretizat în acţiuni de cunoaştere şi păstrare a tradiţiilor 
româneşti, realizarea de expoziţii, concursuri, comunicarea între elevi şi cadrele didactice, 
schimburi de experienţă, publicarea unui articol în revista grădiniţei, album cu lucrări. 
Rezultate cantitative: 

• 1 punct documentar al grădiniţei specific tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti; 
• formarea unui grup de 10-12 cadre didactice capabile de iniţiative, acţiuni în domeniul 

cultural-artistic; 
• realizarea unui articol în revista unităţii. 

      Rezultate calitative: 
• stimularea preşcolarilor şi elevilor în cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

româneşti; 
• îmbunătăţirea tematicii la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă; 
• promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între unităţile de învăţământ şi comunitate. 

 
             Bibliografie: 
Drăgan, Ion, „Educaţia noastră cea de toate zilele”, Timişoara, editura Eurobit, 1996 
 
***“Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, MECT, 2008 
 
 

184. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 “Ştim să circulăm corect? ” 

 
Prof. înv. preşcolar: Precup Simida Ioana 

Grădiniţa cu Program Săptămânal „Dumbrava Minunată” Bistriţa, Bistriţa-Năsăud 
 

Grupa mijlocie A: ”Albinuţele” 
Tema anuală de studiu:  “Cine şi cum planifică/organizează o activitate?” 
Tema săptămânii: “Învăţăm să circulăm” 
Tema activităţii integrate: “Ştim să circulăm corect? ” 
Forma de realizare: Activitate integrată (ALA+ADE+ADP) 
Tema activităţilor de învăţare: 
A.D.E: D.L.C: “Drumul colorat” – vizionare film educativ 
 D.O.S.: Activitate practică: “Cartea mea de circulaţie”- confecţie  
 A.L.A (I):  Ştiinţe: “Găseşte întregul” 
    “Ajută maşina  să ajungă acasă” –labirint  

 Bibliotecă: “ Pietoni” “citire” de imagini 
Construcţii:  “Strada mea” –lego  

  Nisip şi apă: “ Cartierul meu” (masa luminoasă) 
A.L.A (II): Joc  de mişcare: “Semaforul şi maşinile” 
        Joc distractiv: “Hai la drum, mici pietoni” 
A.D.P:  Întâlnirea de dimineaţă: “Micul pieton” 
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Rutine: Sosirea copiilor, Salutul, Micul dejun, Mă pregătesc pentru activităţi; Reguli de igienă 
personală, “Sunt un pieton corect”- deprinderea de a respecta reguli de circulaţie 
Tranziţii: « Salutul » ; « Dacă vrei să fii voinic, fă gimnastică de mic !» ; « Unul după altul în rând 
ne-aşezăm ! » ; « Gaşca din dumbravă » ; « Semaforul » 
 
OBIECTIVE GENERALE:  

 Consolidarea unor conştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de deplasare 
pe drumurile publice în vederea însuşirii unor norme de securitate personală; 

  Dezvoltarea comunicării orale, a gândirii şi operatiilor ei (analiză, sinteză), a imaginaţiei 
creatoare şi a atenţiei ; 

 Educarea  unui comportament responsabil ca participant la trafic. 
 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 
La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 
O1- să povestească secvenţe din filmul vizionat; 
O2- să precizeze aspecte pozitive din film referitoare la norme şi reguli de circulaţie formulând 
propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 
O3- să-şi însuşească cuvintele: intersecţie, trecere de pietoni, zebră, semafor, indicatoare, 
fosforescent; 
O4- să  confecţioneze cartea de circulaţie utilizând tehnicile de lucru învăţate şi materialele puse la 
dispoziţie (lipire); 
O5- să găsească întregul semnelor de circulaţie primite; 
O6- să respecte regulile jocurilor distractive; 
STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee:  conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, 
vânătoarea de comori, turul galeriei, munca independentă şi pe echipe. 

• Mijloace de învăţământ: imagini cu circulaţie rutieră, maşinuţe, semne de circulaţie, masa 
luminoasă, video proiector, laptop, cartea rutieră, semafor, trecere pentru pietoni, pistă de 
biciclete, maşină, minge, indicator pistă pentru biciclete.   

•  Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri. 
SISTEMUL DE EVALUARE: 
Forme de evaluare: formativă (continuă);  
Metode de evaluare: observarea curentă şi aprecieri verbale. 
Durata: 1 zi 
 
Scenariul activităţii 

Întâlnirea de dimineaţă se va desfăşura cu toată grupa de preşcolari aşezaţi în semicerc. Se 
va recita poezia ,,Salutul”, după care, fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. 
Ultimul copil va saluta educatoarea, care la rândul ei va saluta copiii: „Bună dimineaţa, dragi 
pietoni!”. Se va face prezenţa copiilor. Se notează absenţii. 

Se va stabili împreună cu copiii ziua săptămânii, aspecte ale vremii din acea dimineaţă, 
îmbrăcămintea adecvată pentru acea zi şi se va completa calendarul naturii. Se vor preciza – dacă 
există- alte evenimente importante din această zi (ex: zi de naştere). 

Se iniţiază un moment de înviorare în care copiii sunt invitaţi să execute mişcări de 
gimnastică în urma ascultării unei poezioare spuse de către educatoare:  
”Dimineaţa ne trezim 
Şi spre grădi noi pornim... ”şi mişcări realizate pe melodii alerte. 
 Împărtăşirea cu ceilalţi: „ Cum ştim să circulăm? 
 Noutatea zilei: Se va realiza cu ajutorul vizitatorului surpriză, agentul de circulaţie care va 
purta o scurtă discuţie despre regulile de circulaţie a pietonilor. 

Le voi prezenta copiilor tema şi obiectivele activităţii: la activitatea de educare a limbajului 
vom viziona filmul „Drumul colorat”, la activitatea practivă vom confecţiona „Cartea mea de 
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circulaţie”, iar la activităţile pe centre – Ştiinţă: Joc de masă: „Găseşte întregul” şi Labirint: „Ajută 
maşina să ajungă acasă”; Construcţii: “Strada mea”, Bibliotecă: “Pietonii”- “citire de imagini”; 
Nisip şi apă: “Cartierul meu” – masa luminoasă. La finalul activităţii vom realiza doua jocuri 
antrenante: “Semaforul şi maşinile” şi “Hai la drum, mici pietoni ”. 
 Voi aşeza copiii în semicerc. La captarea atenţiei mă voi folosi de o prima surpriză a 
agentului de circulaţie, un film “Drumul colorat”. Voi prezenta copiilor numele filmului educativ , 
“Drumul colorat”. Pentru început vom viziona cu atenţie prima parte a filmului şi vom purta discuţii 
ajutătoare pe baza lui, vom sesiza aspectele pozitive ale acestuia şi regulile de comportare ca 
participant la trafic a personajelor principale. 
 După vizionarea primei părţi a filmului educativ ne vom aşeza la măsuţe. 
 Tranziţie: “Gaşca din dumbravă” 

La activitatea practică, după ce copiii se aşează la masă, vor intui materialele primite: lipici, 
hârtie gri, bucăţi de hârtie albă, creion. 

Voi explica şi demonstra modul de lucru: vom confecţiona trecerea pentru pietoni. 
Preşcolarii sunt încurajaţi să lucreze frumos şi ordonat, să aibă grijă la lipirea cât mai dreaptă a 
bucăţilor de hârtie. Se vor executa exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: 

După finalizarea primei părţi a lucrării, ne vom aşeza şi vom continua filmul educativ. Se 
poartă o discuţie pe baza filmului legată de locul bun de joacă al copiilor. Se va viziona filmul până 
la următorul indicator, semaforul, pe urmă vom merge din nou la măsuţe unde vom confecţiona 
indicatorul întâlnit în film pe pagina albă primită. Elementul de joc îl constituie căutarea de comori, 
adică găsirea mingii, a maşinii şi a indicatorului de bicicletă, obiecte cu care se vor juca în curte, 
după activitate. 

La finalul activităţii de educare a limbajului preşcolarii vor avea posibilitatea să spună ei 
cum cred că se va termina povestea. 

După confecţionarea semaforului voi discuta cu preşcolarii despre locul de joacă al copiilor 
şi despre pistele pentru biciclete pe care le vom confecţiona în continuare. La finalul activităţii voi 
aranja filele, pe care le voi prinde cu o sfoară şi voi confecţiona cartea de circulaţie. Pe urmă voi 
adresa aprecieri verbale, globale şi individuale primind modul de realizare a produsului final. 
Turul galeriei: Copiii vor forma un şir şi se vor aşeza pentru a analiza lucrările  acordând laude şi 
recomandări.   

Tranziţie:  “Unul după altul în rând ne-aşezăm şi spre centre noi plecăm” 
După rezolvarea tuturor sarcinilor, ne vom aşeza la centrele de interes: la centrul Bibliotecă 

vom “citi” imagini despre circulaţia rutieră, cu ajutorul cărora copiii îşi vor însuşi cuvintele: 
intersecţie, trecere de pietoni, zebră, semafor, indicatoare, fosforescent. La centrul Nisip şi apă vom 
juca la masa luminoasă cu indicatoare, maşinuţe de-a cartierul,  la centrul Ştiinţă vom juca jocul de 
masă “Găseşte întregul” pe urmă vom realiza şi un labirint; la centrul Construcţii vom construi 
străzi şi alte obiecte pe care le găsim pe stradă. 

În finalul activităţii vom desfăşura două jocuri antrenante: “Semaforul şi maşinile” şi  “Hai 
la drum, mici pietoni” pentru destinderea copiilor. 

Jocul ”Semaforul”. Copiii se vor aşeza în trei coloane, pentru a nu provoca accidente sunt 
rugaţi să respecte culoarea semaforului la roşu se opresc, la verde pornesc. Se vor deplasa spre 
semafor prin mers, iar ca jocul să fie mai distractiv ne vom deplasa şi prin săritură. Pe urmă vom 
formează un cerc care va reprezenta maşinile. Unul dintre copii este înafara cercului şi reprezintă 
semaforul. Semaforul merge în jurul copiilor punând mâna pe cap şi spunând ”roşu” sau ”verde”. 
Când semaforul spune ”verde”, copilul se ridică şi aleargă să prindă semaforul. Dacă semaforul este 
prins înainte de a se aşeza în locul copilului va ieşi din joc, iar copilul va prelua rolul semaforul. 

Pentru următorul joc se trasează  marcaje pe podea şi se împart copiii în două echipe, 
,,agenţii de circulaţie” şi ,,pietonii”. Fiecare ,,agent” va avea câte un carton pe care va fi lipit unul 
dintre semnele de circulaţie învăţate. Cartonaşul va fi arătat colegului ,,pieton” care se apropie de 
,,intersecţie” şi trebuie să circule prin faţa ,,agentului”. ,,Pietonul” are obligaţia să facă exact ceea ce 
îi indică semnul arătat. Cel care greşeşte va fi amendat. Când toţi membrii echipei revin la loc se 
inversează rolurile, ,,pietonii” devenind ,,agenţi de circulaţie” şi invers. La final va fi declarată 
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câştigătoare echipa care a primit cele mai puţine penalizări şi care demonstrează că şi-a însuşit, 
aşadar, cel mai bine regulile de circulaţie. 

 
 

Bibliografie: 
- Revista Invatamantului Prescolar 5-6/ 2012 
- Curriculum pentru invatamantul prescolar(3-6/7ani), M.E.C.T.-2008; 
- Metode interactive de grup- ghid metodic-, ArveS, 2007 
- Orientari metodice privind aplicarea programei activitatilor instructive-educative in gradinita de 
copii. Editura Scoala Galateana 2006 
 
 

185. PROIECT DIDACTIC 
 

Educatoare Grigoraș Ana Dorina 
Grădiniţa cu P.P. Nr.10 Huși 

 
DATA: 7.05.2015 
GRUPA: Mare „B” Grupa Prichindeilor 
TEMA ANUALĂ: ,,Cum a fost, este şi va fi pe pământ?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călători prin lumea toată,pe uscat , aer si apa” 
TEMA ZILEI: „Cu ce călătorim?” 
MESAJUL ZILEI: ,,Prin aer, pe pământ, pe ape, Veseli noi călătorim, Lumea să descoperim!” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi; 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată      
  ADP + ALA +  ADE (DLC- Educarea limbajului,DEC-pictura) + ALA(AR) 
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi didactice alese/ joc didactic/ educaţie plastică-pictură 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior despre mijloace de 
transport şi locomoţie,educarea gustului estetic.; 
          ADE: 
DLC- Educarea limbajului, DEC –Activitate plastica-pictura 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
•  – să denumească obiectul de pe jeton(mijloace de transport şi locomoţie);  
•  – să despartă cuvântul în silabe şi să afle cu ce sunet începe; 
• –  să alcătuiască propoziţii simple sau dezvoltate despre diferite imagini cu mijloacele de 
transport; 
• – să stabilească numărul cuvintelor şi locul acestora în propoziţie; 
• – să trieze corect aserţiunea prezentată;  
• -să plaseze imaginea mijlocului de transport pe tabloul care reprezintă: apă, aer sau terestru; 
• -să compună spaţiul plastic folosind materialele puse la dispoziţie; 
• -să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 
• - să manifeste interes pentru activitate. 
ALA (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE) 
1) Activităţi pe centre de interes: 
                   Joc de masa: ,, Puzzle-mijloace de transport” 
• să reconstituie imagini ale mijloacelor de transport din piese puzzle; 
• să descrie imaginea obţinută prin propoziţii simple şi dezvoltate 
              Construcţii: ,,Garaj, aeroport şi port”   
     - să realizeze garaje, aeroporturi, porturi  prin îmbinarea pieselor existente; 
     - să relaţioneze cu partenerii de joc. 
             Ştiinţă: ,,Ce stii despre...?” 
    - să descrie mijloacele de transport folosind imaginile, 
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    - să rezolve sarcinile fişei de lucru. 
                      Joc de rol :   „De-a şoferii” 
    -să recunoascămijloacele de transport conduse de şoferii; 
    -să cunoască regulile de circulatie ale şoferilor; 
    - să comunice cu partenerii de joacă.        
2) ACTIVITĂŢI DE RELAXARE, RECUPERARE ŞI RECREERE 
Joc distractiv: “Atenţie! Plecăm în călătorie!”.  
          Joc distractiv   „Mijloacele de transport în ceaţă” 
• să se orienteze rapid in spaţiul de joc; 
• să se deplaseze ocolind scăunelele; 
• să respecte regulile jocului. 
STRATEGII DIDACTICE : 
        a)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul pe 
grupe, jocul, ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!”, „Mâna oarbă”,  ,,Turul galeriei”, „ Trierea aserţiunilor”, 
elemente de joc: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, 
aplauze, mişcarea. scăunele,fluier, recompense . 
b)material didactic: 
        Întâlnirea de dimineaţă: catalogul grupei, calendarul naturii, jetoane cu zilele săptămânii, 
starea vremii, data. 
        Joc de masa: puzzle 
        Construcţii: cuburi colorate 
        Ştiinţă: fişe de lucru, creioane colorate; 
        Educarea limbajului: jetoane cu mijloace de transport, imagini cu mijloace de transport, 
panou,  ecusoane cu mijloace de transport,maşinuţa cu surprize. 
       Estetic şi creativ-pictură:  imagini cu  mijloace de transport, acuarele ,pensoane,apă. 
     c)forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
RESURSE: 
• umane:  educatoarea şi grupa de copiii; 
• temporale : o zi 
• bibliografice: 
•   “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008 
•    Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de 
grup” – ghid metodic, editura Arves 
•    Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă  (Ghid pentru 
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 
2008 
• G. Berceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ, Ghid orientativ pentru aplicarea 
curriculumului în învăţământul preşcolar, 3 – 6/7 ani, 2008; 
• D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A. 
Păunescu, Metodica activităţilor instructiv – educative în învăţământul preprimar,editura Didactica 
Nova, Craiova, 2007. 
 

SCENARIUL ZILEI 
 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: 
           Activitatea se desfăşoară în sala de grupă, în faţa panoului destinat întâlnirii de dimineaţă. 
Copiii sunt chemaţi la întâlnirea de dimineaţă prin cântecul: „Călătorii s-au trezit,Bună dimineaţa!” 
          Salutul: Copiii formează un cerc şi interpretează în cor versurile :  
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„În fiecare dimineaţă,/S-avem gândul bun pe faţă...” (Copiii execută şi mişcările corespunzătoare). 
Salutul porneşte de la educatoare şi se transmite printr-o strângere de mână. Salutul se propagă în 
sens circular, din stânga spre dreapta. Copiii se salută pe rând , adresându-se colegului cu simpatie. 
Fiecare salut primeşte un răspuns. 

          Prezenţa: Câţi prichindei  nu călătoresc azi cu noi?Un copil va 
spune cine nu este prezent astăzi la grădiniţă. 
          Calendarul naturii: “ Este potrivită ziua de astăzi pentru călătorie?” Se vor stabili împreună, 
cu ajutorul unor întrebări ajutătoare, ziua, starea vremii, anotimpul, îmbrăcămintea adecvată 
anotimpului. Calendarul naturii va fi completat de câtre copii, cu ajutorul pieselor componente.   
          Împărtăşirea cu ceilalţi: Se face prin desfăşurarea unui joc „Jucăria curioasă” pentru a afla 
„Cu ce ne place să călătorim?” 
 Noutatea zilei:Prezentarea lui Winnie în calitate de musafir ce doreşte să înveţe de la copii 
cât mai multe lucruri despre mijloacele de transport, pentru că va pleca într-o călătorie în jurul 
Pământului. Acesta a adus „Maşinuţa surprizelor „ din care educatoarea va scoate pe rând câte o 
surpriză. Gruparea copiilor în „Şoferi”,”Piloţi” şi „Marinari” pentru a lucra la centrele de interes. 
Mesajul zilei: : ,,Prin aer, pe pământ, pe ape, Veseli  călătorim, Lumea să descoperim!” 
            Tranziţie: „Bat din palme clap-clap-clap” 
 Copiii vor merge către centrele de interes aşa cum au fost grupaţi şi se apucă de lucru.După 
ce au terminat de lucrat, fiecare grupă va merge pe la fiecare centru de interes realizând „Turul 
galeriei”.Aici, prin metoda ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!”, copiii vor face aprecieri asupra rezultatele 
muncii colegilor lor. 
 
 Tranziţia la activităţile pe  domenii experienţiale se realizează prin interpretarea cântecului 
„Trenuleţul muzical” 
          (ADE)Activitatea pe domenii experienţiale :  
Activitatea pe domenii experienţiale: se desfăşoară jocul „Cu ce călătorim?”   
           ALA2  Se desfăşoară joculurile distractive  „ Atenţie! Pornim la drum!”şi                                                                                                                                                                                            
„Mijloacele de transport în ceaţă” 
 
 

186. PROIECT DIDACTIC 
 

Educatoare  Huţanu Genoveva 
Grădinița cu P N .Leoști, Jud.Vaslui 

 
NIVEL: II  Grupa mare (combinată) 
DATA: 27.04.2018 
TEMA ANUALĂ  DE STUDIU:“Când,cum și de ce se întâmplă?,, 
TEMA PROIECTULUI:,,PRIMĂVARA” 
TEMA SĂPTĂMÂNII:,,LEGUME TIMPURII” 
TEMA ZILEI: ,,RIDICHEA URIAȘĂ’’ 
FORMA DE REALIZARE:  Activitate integrată  ADP+ ALA1+ADE(DLC+DOS)+ALA2 
TIPUL DE ACTIVITATE:   De comunicare, însuşire de cunoştinţe 
MIJLOC DE REALIZARE : DLC+DOS:,, Ridichea uriașă”povestirea educatoarei + ,,Salata de 
legume”-activitate practic-gospodărească 
ACTIVITAŢI  DE  INVĂŢARE:  
Activităţi de dezvoltare personală (A.D.P.) 
Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.)   
Limbă şi comunicare ( Educarea limbajului) ,,RIDICHEA URIAȘĂ’’ poveste populară 
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Domeniul om şi societate (Activitate practic-gospodărească),,SALATA DE LEGUME’’ 
Activităţi liber alese (A.L.A. 1) 
Activităţi liber alese (A.L.A. 2) 
TIPUL DE ACTIVITATE:   de comunicare, însuşire de cunoştinţe,formare și dezvoltare de 
priceperi și deprinderi 
FORMA DE ORGANIZARE : frontală , pe grupuri , în perechi,individual 
 
SCOPUL: Educarea deprinderii de a asculta o poveste accesibilă vârstei și temei de studiu, 
consolidarea  deprinderii de a participa la activitati atât ca vorbitor cât și ca auditor, educarea unor 
sentimente pozitive față de bunătate și ajutor acordate în anumite împrejurări ,formarea și 
consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare.                               
OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
A.D.P. 
        
O1.Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei în diferite împrejurări; 
O2.Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire); 
O3.Să sesizeze prezența sau absența unui coleg; 
O4.Să observe vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia; 
O5.Să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziție, empatie; 
 
A.D.E. 
 
      O1 - să asculte cu atenţie conţinutul povestirii; 
      O2 - să reţină numele personajelor întâlnite în poveste; 
      O3- să reproducă fragmente din  poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul       întrebărilor 
puse de educatoare;  
      O4- să reproducă  firul poveştii aşezănd siluetele  în ordinea desfăşurării evenimentelor 
      O5 - să denumească materialele necesare realizării lucrării 
      06-să folosească corect ustensilele puse la dispoziție 
A.L.A. 1 
O1.Să coloreze,să decupeze și să lipească, realizând astfel cartea,, Ridichea uriașă”; 
O2.Să îmbine piesele pentru realizarea puzzălului ,,Ridichea uriașă’’; 
O3.Să finalizeze lucrarea în echipă; 
O4.Să așeze tacâmurile pe masă; 
O5.Să finalizeze lucrarea. 
 
A.L.A. 2 
O1.Să respecte regulile jocului; 
O2.Să participe cu plăcere și interes la joc. 
               I.   Activități de dezvoltare personală 
          Întâlnirea de dimineaţă:  
 
      Salutul – „Bună dimineața,, FLUTURAȘI” 
      Prezența 
      Calendarul naturii  
      Împărtășirea cu ceilalți 
      Noutatea zilei 
      Mesajul zilei 
      Activitatea  de grup 
 
TIPUL  DE  ACTIVITATE : formare şi dezvoltare de priceperi şi deprinderi  
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual 
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MIJLOC DE REALIZARE: ADP – Întâlnirea de dimineaţă 
 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversația, explicația; 
Elemente de joc: mișcarea, surpriza; 
Resurse materiale: Catalogul zilei – prezența, Calendarul naturii. 
 Durata: 15-20min 
 
 II. Activități pe domenii experiențiale 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE :(DLC+DOS)„Ridichea uriașă” (povestirea educatoarei / 
activitate practic-gospodărească) 
            TEMA ACTIVITĂŢII :„ Ridichea uriașă” 
            DOMENII EXPERIENŢIALE : 
                   D.L.C. – Educarea limbajului 
                   D.O.S. 2 – Activitate practic-gospodărească 
            Sarcina didactică: 
Copiii ascultă cu atenție conținutul povestirii; 
Copiii rețin personajele și comportamentul lor; 
Copiii învață că prieteniise ajută și rămân împreună la bine și la rău; 
Copiii recunosc ustensilele de lucru 
Copiii folosesc ustensilele puse la dispoziție pentru realizarea salatei. 
 
               Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația,  jocul, lucrul în perechi, Turul  
galeriei 
           Material didactic:  Planșe reprezentând scene din povestea ,,Ridichea Uriașă,, măști cu 
personaj,o ridiche uriașă , legume de primăvară, cuțit ,furculiță,boluri pentru salată.                                                    
FORMA DE REALIZARE : frontal, pe grupuri, în perchi, individual               
            Durata: 45 minute                                                                                            
            LOCUL DE DESFĂȘURARE : sala de grupă 
               Tranziție:,,Câte doi...” joc imitativ 
   III. Activități liber alese  
 
TIPUL  DE  ACTIVITATE : formare şi dezvoltare de priceperi şi deprinderi, 
          însuşire şi consolidare de cunoştinţe 
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri, individual 
MIJLOC DE REALIZARE: A.L.A.1 – Activităţi liber alese 
METODE şi PROCEDEE: conversația, explicația, exercitiul, Turul galeriei; 
Durata: 30 minute 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

,,Ridichea uriașă” 
     Sarcina didactică:Copiii aleg piesele de puzzle și le așază după planșa model; 

 
„Cartea de povești” 
         Sarcina didactică: 
Copiii decupeaază imagini din povestea Ridichea Uriașă; 
Copiii îndoaie o coală de hârtie și realizează o carte; 
Joc de rol 
„Chiar dacă sunt micuț pot să ajut” 
Rutine:„Pot fi de folos” – deprinderea de a ajuta  
Tranziție:,,Zum, zum, zum albinuța mea’’-cântec 

Joc de masă 

Bibliotecă ARTĂ 
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   IV. Activități liber alese 2 
TEMA ACTIVITĂŢII :„Trage ridichea”  
METODE şi PROCEDEE: explicația, demonstrația 
Durata: 30 minute 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
 
    Bibliografie: 
▪ „Culegere de texte pentru copii” ,E.D.P Bucureşti, 1994 
▪ “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” – Dumitra Magdalena, Editura “Comaria”, 
Bucureşti1999. 
▪ „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” -2008          
Scenariul zilei 
            Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”. 
Copiii sunt așezați în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei.  
I. Salutul: E o zi caldă de primăvară . Sala de grupă e aerisită și-și așteptă ,,Fluturașii” care sunt 
nerăbdători să vadă ce surprize le-a pregătit educatoarea. 
Copiii vor intra  în sala de grupă și se vor așeza în semicerc pentru a se saluta. 
         II. Prezenţa:. Copiii se vor prezenta pe rând, precizând prenumele şi chiar numele de alint 
folosit de familie. (În felul acesta, familiarizarea cu mediul grădiniţei se poate realiza mai uşor.) 
         III. Calendarul naturii: : Voi adresa întrebări referitoare la zi, lună, an, anotimp,vreme, 
îmbrăcămintea copiilor în funcţie de anotimp. Cercul prieteniei : copiii se vor îmbrăţişa spunând pe 
rând câte o regulă de comportament la grădiniţă 
          IV.Împărtăşirea cu ceilalţi:Doi, trei copii ,povestesc cum și-au petrecut sfârșitul zilei 
precedente, iar ceilalți vor asculta cu atenție.  
           V.Noutatea zilei: Se prezintă musafirii care au venit la ei, în sala de grupă, să îi vadă cât 
sunt de isteți și ascultători și cât de multe lucruri știu să realizeze, dar este prezentat și elementul 
surpriză: Apare ridichea care este supărată pentru că s-a rătăcit și îi este dor de surioara ei. 
          Le prezint copiilor o Ridiche uriaşă pe care am întâlnit-o dimineaţă în drum spre grădiniţă. 
Aceasta mi-a spus o poveste foarte frumoasă în care personajul principal era chiar sora ei şi îi intreb 
dacă vor să o asculte şi ei. 
          VI. Mesajul zilei:„Uniți de vom fi ,multe noi vom reuși” 
VII.Activitae de grup: 
                      D.L.C.      
            Se anunţă programul zilei. Se explică pe înţelesul copiilor tema şi obiectivele urmărite:  
Astăzi vom asculta povestea ,,Ridichea Uriașă”.Trebuie  sa fiți foarte atenți  pentru ca la sfarșit să 
știți cum se numește povestea, va terbui să denumiți personajele din poveste și rolul pe care l-a avut 
fiecare. 
          Tranziția către activitatea practică se realizeazăspunând versurile: Câte doi ne-om așeza/O 
ridiche vom lua/Și cu apă o vom spăla.(copiii se grupează câte doi, se prefac că scot o ridiche din 
pământ și se deplasează afară pentru a se spăla pe mâini după care revin la mese). 
              Pentru că, copiii au fost foarte receptivi toată săptămâna,eu m-am gândit să le fac o 
surpriză : vom prepara împreună o salată de legume de primăvară. Copiii vor terbui să recunoască 
legumele pe care le-au găsit pe masă și să respecte regulile de minimă securitate și igienă.  
Folosind metoda „Turul Galeriei” se vor aprecia lucrările realizare de copii. 
Rutină: Copiii ies din sala de grupă spunând versurile:,, Știu că este bine ,ca înainte să  mâncăm ,pe 
mânuțe să ne spălăm’’ 
                     Tranziția către activitățile liber alese se face interpretând melodia ,,Zum,zum,zum 
albinuța mea”. 
Împărțirea pe centre se realizează prin voința fiecărui copil. 
 La activitățile liber alese educatoarea prezintă copiilor centrele de activitate deschise 
(marcate specific) și oferta de materiale. 
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 La centrul Joc de masă vor realiza puzzelul– „Ridichea Uriașă”, la centrul Bibliotecă vor 
realiza ,,Cartea de povești ,, , copiii vor trebui să  decupeze imagini din poveste și să le lipească pe 
o carte realizată tot de ei dintr-o coală de hârtie, la centrul JOC DE ROL:,, Chiar dacă sunt micuț 
pot să ajut,’’- la acest centru voi cere copiilor să așeze tacâmuril și șervețelele și să pregătească 
mâncare pentru musafiri. 
  După finalizarea sarcinilor  copiii vor face Turul galeriei şi se va face evaluarea activităţii de la 
centre. 
 Copiii se vor muta de la un centru la altul, după dorința fiecăruia. 
Folosind metoda „Turul Galeriei” se vor aprecia lucrările realizare de copii. 
Rutina: Copiii ies din sala de grupă spunând versurile: „Înspre baie ne-ndreptăm / Pe mânuțe ne 
spălăm”; copiii se vor deplasa spre baie pentru a se spăla, apoi intră în clasă în timp ce educatoarea 
spune „Fluturași, veniți la mine!” și se așază pentru desfășurarea jocului ,,Trage ridichea’’. 
      Activitatea zilei se încheie cu aprecieri verbale și acordarea stimulentelor. 
 
 

187. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
 

Educatoare Butnaru  Cristina, 
GPP Nr.  10 Huși, Vaslui 

 
Grupa: mijlocie (nivel I) 
Tema de studiu: “ Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului: “ Zâna Primăverii  a venit la noi” 
Tema săptămânii: „Insectele se trezesc la viață” 
Tema zilei: “ Fluturasii cei isteti” 
Tema activitatii: ,, Fluturasii danseaza” 
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate  integrata (DEC+ALA II) 
Activitati de învăţare: 
Activităţi pe domenii experienţiale: Domeniul estetic şi creativ 
            Educatie plastica: pictură 
            ALA II: joc de miscare 
Tipul: de consolidare de cunostinte,  priceperi şi deprinderi 
 Scopul: formarea  deprinderii de a realiza picturi si redarea prin pictură a unor cunostinţe dobândite 
despre insecte(fluturasul),stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură si consolidarea unor 
pasi de dans invatati ; 
Obiective operaţionale : 
  O1 – să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie; 
O2 - să aplice culoarea pe suprafaţa de lucru ; 
    O3 – să utilizeze si să combine culori potrivite pentru obtinerea unei picturi originale; 
    O4 – să execute mișcări pe ritmul cântecului; 
     O5- să coopereze în cadrul jocului. 
Strategii didactice 
                    Metode si procedee didactice : 

Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei 
   Mijloace de invatamant:  

- hârtie de bloc de desen ,carlig din lemn,  pensule , tempera , apă , serveţele, lucrare model  
 Forma de organizare: frontal, individual 
  MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
   Breben S., Gancea E., Ruiu G., Fulga M.- „Metode interactive de grup”- Ghid metodic, Editura 
Arves Craiova 2002 
„Curriculum pentru invatamantul prescolar ” 3-6/7 ani, MEC 2008             
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 „Revista invatamantului prescolar”, 1-2/ 2009, 3- 4/ 2009- „Proiectarea integrată” 
Durata: 40’ 
Locul de desfăşurare: sala de grupă 
 
                                         DEMERSUL DIDACTIC 
 

Evenimente 
didactice 

    
Continutul stiintific 

Strategii didactice Evaluarea  
Metode si 
procedee 

Mijloace de 
invatamant 

Moment 
organizatoric 

 
Captarea atentiei 

 

 

 

 

 

Anuntarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor optime necesare 

desfăşurării activităţii. 

Captarea atenţiei va fi realizată prin 

prezentarea unor imagini cu Zâna 

Primăverii și insecte. 

- Se va purta o scurtă conversatie despre 

fluturasi. 

Se anunta tema activităţii :“ Fluturasii 

danseaza” şi se prezintă succint 

obiectivele care urmează a fi urmărite şi 

care vor fi prezentate pe întelesul 

copiilor .  

Se intuiesc materialele puse la dispoziţie 

şi se realizează aşezarea copiilor la 

mesele de lucru. 

Prezentarea modelului : le voi prezenta 

un model  realizat de mine. Le voi 

atrage atentia copiilor asupra culorilor 

folosite, îmbinarea unor culori, 

precizând că acestea sunt aceleaşi culori 

care le vom găsi şi în natură. 

Demonstrarea procedeului de lucru   

Prin demonstraţie si explicatie voi 

orienta atentia copiilor spre orientarea în 

spaţiu de lucru,culorile folosite si 

îmbinarea lor, precum  şi tehnici de 

lucru cu materialele puse la dispozitie.  

Le voi explica copiilor şi le voi 

 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
Instructajul 
verbal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
Instructajul 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicatia 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabloane cu 
fluturasi 
confectionati 
din servetele 
si carlige din 
lemn, 
acuarele, 
pensoane, 
betisoare de 
urechi, 
pahare cu 
apa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
Comporta- 
mentului 
initial al copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
răspunsurilor 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
nonverbal 
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Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

Obtinerea 

performanței 

 

 

Evaluarea 
performanței 

 
 
 
 
 
 

 
 

demonstra cum trebuie să lucreze cu 

materialele puse la dispoziţie pentru a 

putea realiza pictura  aşa încat fiecare 

pictură va fi admirată la expoziţia 

grădiniţei . 

 

Înainte de a incepe munca vom face 

căteva exerciţii de încălzirea muschilor 

mâinii. Apoi voi da semnalul de 

începere a picturii. 

 

 

În timp ce copiii vor lucra îi voi 

supreveghea şi le voi da indicaţii în caz 

de nevoie. 

Voi da preavizul de terminare apoi 

avizul de terminare, moment în care voi 

cere copiilor să-şi aşeze pictura pe 

panouri şi vom trece la evaluarea 

lucrărilor . 

Fiecare copil îşi va prezenta lucrarea 

realizată, argumentând aşezarea 

elementelor, utilizarea culorilor, 

respectarea tehnica de lucru.  

Împreună cu copii vom face aprecieri 

stimulative asupra fiecărei picturi 

realizate, asezând în final toate lucrările 

într-o expoziţie pentru a fi admirate şi de 

alţi copii  şi de părinţi. 

Tranzitie: ,,Zboară fluturașul” 

   Voi propune copiilor  un joc prin care 

să se relaxeze după ce l-au pictat pe 

fluturas : „ Fluturașul dansează”- joc de 

mișcare  

 Copiii sunt organizați in cerc pentru a 

 
 
 
 
 
 
Demonstratia 
Explicatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicatia 
Exercitiul 
 
 
 
 
 
 
Turul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
 
Evaluare frontala 
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Tranziție ALA II 
Prezentarea 

optimă a 
conținutului 

 
 
 
 
 
 

 
Obtinerea 

performanței 
 

Incheierea 
activității 
 

se desfășura jocul. Copiii vor dansa pe 

ritm de dans executând pași succesivi la 

dreapta, pași succesivi la stânga, inainte, 

inapoi.  

     După explicarea regulilor jocului se 

trece la realizarea jocurilor de probă, 

elementele de joc fiind: mișcarea, 

semnalul sonor și aplauzele aplauzele. 

     În desfăşurarea jocului de către copii 

se pune accent permanent pe respectarea 

regulilor de joc. 

   Se fac aprecieri individuale și 
colective asupra modului de desfășurare 
al activităților, copiii sunt încurajați, 
aplaudați și primesc drept răsplată  
recompense dulci. 

galeriei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicatia 
 
Jocul 
 
Recompensa 

 
 
 
 
 
 
 
Doua 
panouri 
 
 
 
 
 
 
CD 
CD-player 
 
Stimulente 
si bomboane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare frontala 

 
 

188. PROIECT EDUCAŢIONAL 
“PLANETA CURATĂ !” 

 
Educatoare: Balan Sabina Elena Și Ciuciudău Doina 

Grădiniţa Cu Program Prelungit, 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. În 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 vârstele mici, capacitatea copilului de a lua decizii este afectată de mai multi 
factori,precum: 
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            Capacitatea scăzută de discernământ; 
             Impulsivitatea specifică copiilor mici; 
             Ritmul inegal in procesul asimilarii informatiilor; 
             Perceperea inadecvată a cauzalitătii(schimbărilor de mediu,ceea ce provoacă la copii o 
acceptare, intrucât ei ignoră implicatiile periculoase ale poluării). 
           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 ” PLANETA CURATĂ!” ne va deschide atat nouă,cadrelor didactice ,cat și 
prescolarilor ferestre către noi orizonturi ale cunoașterii, ale schimbului de valori morale și 
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 atingem obiectivele ce vizeaza 
copiii, parintii acestora si cadrele didactice, obiective care, la nivel general să 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 românesc . 
       Dorim, prin derularea acestui proiect, să formăm și să dezvoltăm în conștiința 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; 
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• 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;  
 
 

189. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Prof. învăţământ preşcolar, Bobârcă Cătălina 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad, jud. Vaslui 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P. P. Nr. 2 Bârlad 
DATA: 29.11.2017 
EDUCATOARE: BOBÂRCĂ CĂTĂLINA 
NIVEL: II 
TEMA ANUALĂ: Cine sunt / suntem? 
TEMA PROIECTULUI: „La mulţi ani, ţara mea!” 
TEMA ZILEI: „Ne pregătim de sărbătoare!” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 
FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată 
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: 
ADP: Rutine: Întâlnirea de dimineaţă: Primim invitaţii cu pâine şi sare; Salutul; Prezenţa; 
Calendarul naturii. 
Tranziţii: „Trenuleţul unirii”; „Sunt român, român voinic” – cântec; 
ADE:  Educaţie pentru societate – DOS: „Cum sărbătorim Ziua României?”- convorbire; 
Educaţie plastică – DEC: Linia şi pata de culoare – tema 
                                         „Hora copiilor” – subtema 
ALA I: 
 Bibliotecă: „Decorarea şi colorarea costumului naţional” – antrenament grafic; 
 Construcţii: „Căsuţe pentru copiii necăjiţi”; 

ALA II: 
 „Hora Unirii” – cântec 
 „Sunt un pui de românaş” – dans popular 

SCOP: Trezirea emoţiilor şi sentimentelor legate de Ziua Naţională a României; 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

- Să descrie şi să identifice stări afective pozitive, sentimente legate de o sărbătoare 
importantă (Ziua Naţională a României); 

- Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
ADE:  
DOS: Educaţie pentru societate 
O1 – să denumească numele ţării, al poporului şi al limbii; 
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O2 – să manifeste atitudini pozitive pentru ţară şi popor, pentru tradiţii şi sărbători; 
O3 – să exprime sentimentele şi stările sufleteşti trezite de sărbătoarea naţională; 
DEC: Educaţie plastică 
O1 – să folosească corect instrumentele de lucru; 
O2 – să aplice culoarea cu ajutorul pensulei; 
O3 – să traseze linii şi pete de culoare în diferite poziţii pentru a reda forma dorită; 
ALA I: 
Bibliotecă:  
O1 - să respecte poziţia corectă a corpului şi a instrumentului de scris; 
O2 - să traseze elemente grafice elementare – punct, linie, oval ( trasare liberă, colorare); 
O3 - să traseze elemente grafice: linia verticală, linia orizontală şi linia oblică; 
Construcţii:  
O1 – să construiască prin alăturare şi suprapunere case pentru copiii necăjiţi; 
O2 – să colaboreze pentru a obţine tema dată; 
O3 – să exprime starea sufletească şi sentimentele trezite de gestul lor (au ajutat copiii necăjiţi); 
ALA II: 
O1 – să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate „Hora Unirii”; 
O2 – să descopere minunata lume a folclorului popular românesc; 
O3 – să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. 
STRATEGII DIDACTICE: 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul individual şi în grup, turul 
galeriei, metoda R.A.I., problematizarea, brainstormingul, demonstraţia; 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: culori, fişe, steguleţe, pensule, acuarele, casetofon, cuburi, 
CD-uri, scrisoare, poştaş; 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6 / 7ani ) – MEC, 2008; 
 Revista învăţământului preşcolar – număr tematic, proiectare integrată – Editura Arlequin, 

2009; 
 Metodica educaţiei plastice pentru învăţământul preşcolar – Tinica Dăscălescu, Elena 

Fulger, Victoria Tomescu – Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006; 
 Metodica educaţiei muzicale pentru învăţământ preşcolar – Elena Mosor, Viorica Tomescu 

– Editura Bildner, 2005; 
 
SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
 Întâlnirea de dimineaţă debutează cu primirea invitaţilor cu pâine şi sare, apoi salutul se 
realizează prin formula „Bine aţi venit în ţara numită România”. Se va realiza prezenţa prin 
intermediul jocului „Cine nu a venit astăzi în ţara noastră?”. Se stabileşte cum este vremea, ce zi 
este şi se aleg cartonaşele potrivite la Calendarul naturii. 
 Realizăm o scurtă discuţie pentru evidenţierea emoţiilor: 
„De ce ne-am îmbrăcat în costumul naţional?” (Pentru că este sărbătoare.) 
„Ce sărbătoare este?” (Este Ziua Naţională.) 
„Ce facem când este sărbătoare?” (Ne îmbrăcăm frumos, primim musafiri, facem petrecere, ne 
bucurăm.) 
„Cum ne bucurăm?” (Dansăm, petrecem.) 
„De ce am servit noi musafirii cu pâine şi sare?” (Pentru că este un obicei românesc.) 
 Noutatea zilei o reprezintă deschiderea unei scrisori aduse de către poştaş. Scrisoarea este 
de la Grădiniţa de copii Banca, care vor să afle cum sărbătorim noi Ziua Naţională a României. Ei 
au trimis-o pe doamna educatoare a lor, să vadă cum sărbătorim noi Ziua Naţională şi să le 
transmită şi lor.  În continuare se desfăşoară Educaţia pentru societate, sub formă de convorbire 
realizată prin metoda R.A.I. Preşcolarii vor plimba steguleţul adresând întrebări: 
„Cum se numeşte ţara noastră?” 
„Cum se numeşte capitala ţării?” 
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„Cum se numeşte poporul nostru?” 
„Ce limbă vorbim?” 
„Ce poezie ştim despre limba noastră?” 
„Recită tu poezia.” 
„Când este Ziua Naţională a ţării noastre?” 
„Ce înseamnă Ziua Naţională?” ( Ne bucurăm, suntem veseli, cântăm, dansăm.) 
„Cum s-au bucurat strămoşii noştri când s-a realizat Unirea?” ( Au strigat Uraa! Uraaa!) 
 Vă propun să urcaţi în „Trenuleţul Unirii”, intonând cântecul „Sunt român, român, voinic”, 
până când ajungem la centre, unde vom vedea ce materiale aveţi pregătite.  
ADE: Artă – pictură: „Hora copiilor” 
ALA I: Bibliotecă: „Decorarea costumului popular”. 
            Construcţii: „Căsuţe pentru copiii nevoiaşi”. 
 Se face intuirea materialelor şi împărţirea copiilor pe centre. La sectorul Artă şi Bibliotecă 
se fac exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: „Închidem şi deschidem pumnii / Morişca 
înainte / Morişca înapoi / Zburăm ca păsărelele / Batem din palme / Frecăm bine mânuţele / Spor la 
lucru!” Preşcolarii realizează sarcinile din centre iar la final se analizează produsele din fiecare 
sector, preşcolarii fiind felicitaţi şi recompensaţi. ( steguleţe ). 
 La o bătaie din palme vă propun să ne adunăm în cerc.  
„Să ne amintim unde a avut loc Unirea! Cine îşi aminteşte?” ( La Alba Iulia ). 
„Cum s-au bucurat românii când s-a realizat Unirea?” ( Au cântat şi au dansat „Hora Unirii”). 
„Hai să dansăm şi noi!” 
Mai ştiţi voi un cântecel?”  
„Da, se numeşte «Sunt un pui de românaş». 
„Să-l cântăm şi noi!” 
 În încheiere se fac aprecieri asupra modului cum au participat preşcolarii la activitate. 
 
 

190. PROIECT DIDACTIC 
,,RÎȘCA-COLŢ DE RAI" 

 
                                                                          Prof. înv.preșc.Bosînceanu Gabriela 

                                                                              Grădiniţa cu Program Normal Buda-Suceava 
 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădiniţa cu Program Normal Buda 
NIVEL/GRUPA : Nivel II/Grupa Combinată ,,Albinuţele’’ 
DATA :  22.11.2018 
EDUCATOARE :prof.Bosînceanu Gabriela 
TEMA ANUALĂ : ,,Cine sunt / suntem?’’ 
TEMA PROIECTULUI : ,,Comuna mea draga!” 
TEMA SĂPTĂMÂNII:”Rîșca-colţ de rai”  
 CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :Activităţi pe domenii experienţiale: 

 DOS: “Călătorie prin comuna ”-convorbire  
 ALA I: ’’Meşteşuguri străvechi’’ 

 BIBLIOTECĂ:  „ Costum national ’’- elemente de comunicare scrisă              
 CONSTRUCŢII : ,,Mânuţe harnice’’-construcţia de case 
 ARTĂ: „Muzeul Satului’’- modelare, țesere, ornare vase de lut.. 

TIPUL ACTIVITĂȚII : consolidarea cunoştinţelor, priceperilor și deprinderilor . 
 
SCOP : Cunoașterea unor elemente de istorie și geografie locala care definesc aspecte legate de 
tradiție, cultură, frumusețe și bogăție spirituală a comunei Rîșca . 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
 Să precizeze principalele caracteristici privind istoria şi georafia localităţii natale, pe baza 

reprezentărilor formate anterior; 
 Să denumeasca localitatea, satele componente, județul și țara în care locuiesc; 
 Să localizeze pe harta județul din care face parte comun Rîșca ; 
 Să urmarească cu atenție imaginile prezentate;  
 Să descrie elemente locale specifice zonei în care locuiesc;  
 Să colaboreze în cadrul grupului pentru a realiza sarcina dată. 

 
STRATEGII DIDACTICE : 
 Metode şi procedee: conversaţia, explicația, dialogul, demonstraţia, exerciţiul,  învățarea prin 
colaborare, jocul, munca în echipă, munca individuală. 
Resurse materiale : imagini ppt, lucrarea colectivă, creioane colorate, carioci, acuarele, vase de lut, 
lut, gherghef, lână, cuburi de lemn, pietre,casuțe confectionate . 
 
FORME DE ORGANIZARE : pe grupuri, individual, frontal 
DURATA : 45 minute. 
BIBLIOGRAFIE: 

• Breben S, Gongea E, Ruiu G, Fulga M.,2007 – ”Metode interactive de grup- ghid metodic”, 
Ed. ARVES, Craiova; 

• Druţă, G. şi Jurcău, M., 2000- ”Jocul în cadrul activităţilor complementare”, Ed.  Print, 
Arad; 

• Haiden, Roxana, Eugenia Ignat, Liana Mânzu Gabriela Necula, Irinela Nicolae, Carmela 
Popescu Daniela Răileanu, 2009- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat 
O.M. Nr.5233 din 1.09.2008, Bucureşti; 

• Laurenția Culea, 2009 - “Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o 
provocare”, Ed.  Diana, București; 

• ***,2008 – ”Bunele maniere”, Ed. FLAMINGA GD, București 
 
SCENARIUL ACTIVITATII  
           Copiii vor intra în sala de grupa pe un fond muzical. Momentul ,,surpriză’’, va fi creat prin 
deschiderea unui plic primit din partea Primăriei Comunei Rîșca , care conţine câteva imagini 
sugestive din localitate. Copiii vor fi invitaţi să recunoască imaginile fotografiilor primite, inițiindu-
se o scurtă conversaţie prinind apartenenţa lor la localitatea natală, la judeţ, ţară, simboluri 
naţionale.  
  Pe baza unor imagini sugestive surprinse din localitatea natală în timpul vizitelor, drumețiilor pe 
care le-am făcut, copiii sunt atraşi într-o convorbire în care vor descrie localitatea, frumuseţea şi 
istoricul locului, vor identifica vecinii, instituţii, ocupaţia oamenilor, portul, tradiţii şi obiceiuri 
specifice. Toate aceste informaţii vor fi conturate pe baza următoarelor idei: 

 Comuna Rîșca îşi are originea de pe timpul lui Bogdan I. Comuna este învecinată cu 
comunele  Bogdănești, Baia, Boroaia, Cornu Luncii, Pipirig. Satele componente comunei 
Rîșca  sunt  Dumbrăveni, Buda, Slătioara, Jahalea, satul Rîșca este centrul comunei iar 
localitatea este despărţită în două părţi de râul Rîşca. 

          Se prezintă harta comunei, pe care copiii vor identifica vecinii şi râul Rîşca. 
 Comuna Rîşca,este o localitate mare, frumoasă, cu oameni harnici, muncitori, 

credincioşi.Oamenii comunei se ocupă cu agricultura (cultivă pamântul),cresc animale, 
lucrează la instituţiile din localitate.  

          Pe hartă vor fi amplasate instituţiile din comună şi câteva case. 
 Comuna Rîșca păstrează tradiţiile şi obiceiurile din timpul străvechi.Se aminteşte de 

tradiţiile de la sărbătorile de iarnă(Jocul ursului, colinda, urătorii), obiceiurile de Paşti ( 
pască, ouă roşii, miel), Ziua comunei. Un loc reprezentativ este Muzeul Satului, care a 
adunat diferite obiecte din vechime pe care le foloseau străbunicii şi bunicii noştri. Unele 
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din aceste obiecte se folosesc şi astăzi. Costumele populare sunt obiecte de îmbrăcăminte 
care din păcate se folosesc doar în zilele de sărbătoare. 

Tranziţie- ‘’Am o casuta mica’’- cântec 
   Se familiarizează copiii cu conținuturile și sarcinile pe centrele deschise prin  enunţarea temei şi a 
obiectivelor  într-o manieră accesibilă copiilor. 
La sectorul biblioteca  ,,Micii decoratori’’ vor decora cu  elemente de comunicare scrisă (semne 
grafice) costumul national  și se finalizează pliantul ’’Rîșca-colț de Rai’’; 
La sectorul constructii ,, Micii constructori’’vor constru case tradiţionale, dar şi case moderne din 
zilele noastre ;  
La sectorul arta,,Micii meşteri popular’’ vor modela, decora vase din lut și vor ţese la gherghef . 
Materialele vor fi expuse la ,,Muzeul Satului" din grupa, se face evaluarea prin metoda ’’Turul 
Galeriei’’. 
Copiii vor fi apreciaţi pentru munca depusă şi sunt invitaţi să joace ,,Adevărat-Fals’’, prin care îşi 
vor autoevalua cunoştinţele pe care le deţin despre comuna natală. 
La final copiii vor juca hora ’’Sunt un pui de românaș’’. 
 
 

191. PAGINI DIN ISTORIA VASLUIULUI… 
 

                                                                                              Educ.Patrici Angelica  
Prof. Mînzățianu Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.15, Vaslui 
 
                       Moto: „Puţine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest ţinut      
                                al Vasluiului, care nu-i nici la munte, nici la şes şi se                
                                       împărtăşeşte de o neasemuită frumuseţe.”  
                                                                                                (N. Iorga) 
 
       Istoria, prin conţinutul său, are multe resurse formative, care-i asigură un rol important în 
formarea sentimentului de educaţie patriotică. Ea devine sursa de idei morale iar, prin exemplul 
marilor personalităţi, un mijloc de înţelegere socială şi de formare a comportamentului uman. 
       În învăţarea istoriei se porneşte încet, de la elementele de istorie locală, pe care le integrăm în 
evenimentele mari ale istoriei patriei.  
      Pornind de la aceste considerente didactice, ne-am hotărât să facem un auxiliar care să cuprindă 
oameni de seamă ai judeţului Vaslui, locuri şi fapte de legendă, pe care să-l folosim în activitatea 
noastră didactică și nu numai. 
      Întâi ne-am documentat culegând informaţii, cercetând şi adunând idei şi fapte pe care apoi le-
am prezentat într-un mod romanţat, plăcut, pe înţelesul copilului. 
     Apoi, am luat judeţul „la pas”.  
     Cutreierând locurile copilăriei noastre, dar şi locurile altor lucruri vechi pe care le ştiam, dar nu 
le-am preţuit niciodată mai mult ca astăzi, când cu ochi de matur le-am văzut frumuseţea. 
      Am bătut drumurile judeţului Vaslui în lung şi-n lat şi am găsit, uneori întâmplător, alteori voit, 
urme lăsate de oameni de seamă, care au sfinţit locurile pe unde au călcat cu faptele lor de vitejie 
sau cu nume a căror rezonanţă caută şi astăzi pe vioara vremii melodii vechi şi demult uitate. 
     Ne-am dat seama că nimic nu-i întâmplător şi, noi, găsind aceste comori ale neamului     le-am 
şlefuit, le-am dat lumină nouă şi le-am aşezat la loc de cinste în vitrina contemporană. Le-am redat 
copiilor, celor mai înţelepţi şi înverşunaţi cititori, cărora eroii lor n-au murit şi nu mor niciodată. 
Astfel, fiecare filă reînvie nume de seamă: Nicolae Milescu, Cantemir, Cuza, Al. Vlahuţă, Tonitza, 
Elena Farago. 
     Cartea se adresează deopotrivă celor mici, dar şi celor mari, care o pot citi ca o lectură plăcută şi 
folositoare sufletului şi inimii. 
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      Iar celor care vin pentru prima dată pe plaiurile Vasluiului, după ce parcurg paginile cărţii 
„Omul sfinţeşte locul”, le adresăm următoarele cuvinte: 

- Drumeţule, cu ochii mari cât zarea! De treci prin ţara mea cu nume de baladă, opreşte- 
 te cu inima şi sufletul în faţa fiecărui copac, a fiecărei movile de pământ şi te vei minuna de 
legendele murmurate pe struna vântului şi freamătul frunzelor de plop! Pământul patriei mele e 
încărcat de forme şi legende, de mistere şi adevăruri ştiute şi neştiute. 

- Drumeţule, ce vii pe plaiurile Vasluiene! 
 Opreşte-te şi lasă-ţi inima să bată cu putere! Aici, ca oriunde, țărâna strămoşilor ne cheamă s-o 
răscolim alături de arheologi, în vechea vatră a Palatului Domnesc sau, pur şi simplu, la Muzeul 
Judeţean, unde trecutul stă la loc de cinste. 
     Opreşte-te şi ascultă vuietul bătăliei de la Podul Înalt şi risipeşte ceaţa trecutului prin căldura 
razei prezentului. Mergi apoi şi te închină la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, unde a 
îngenuncheat şi marele voievod Ştefan, pe lespedea neagră şi dură ca viaţa strămoşilor.  
      Cenuşa vremii e încă fierbinte. În jurul ei sunt „cei nouă din Vaslui şi cu sergentul zece”. 
      După ce ai suflat colbul de pe cronicele bătrâne, drag călătorule, du-te să vezi pe unde copacii 
puternici şi roditori şi-au luat seva creaţiei ca: Vlahuţă, V. I. Popa, N. Tonitza, Elena Farago, Emil 
Racoviţă şi alţii. 
      În existenţa lor trecută şi prezentă,  vasluienii au fost sensibili la frumos şi poezie. Dar, mai 
presus de toate, tu, călătorule neobosit, strânge în desaga ta cu amintiri imaginea Vasluiului de 
astăzi.  
      Îţi mulţumesc că te-ai oprit în Târgul Vasluiului! Du mai departe gândul nostru cel bun! 
 
 

192. PROIECT TEMATIC 
ROMÂNIA-I ȚARA MEA 

 
Educ., Macovei  Mirela/ Plumb Mariana 

Grădinița cu P.P nr.11,Vaslui 
 

    
 

Tema anuală de studiu: CINE SUNT / SUNTEM? 
Tema proiectului tematic: ,,România-i  țara mea!” 
 Scopurile proiectului tematic: 
 Imbogăţirea cunostinţelor copiilor despre creaţiile meşterilor populari şi 

despre valoarea operelor lor atât în ţară cât şi peste hotare; 
 Dezvoltarea sentimentelor de admiraţie şi preţuire faţă de valorile tradiţionale 

româneşti. 
 Manifestarea  interesului față de simbolurile țării 

Argument : 
        Cel mai mare și mai fericit moment din istoria noastră 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. 
        Mai întâi a fost  unirea realizată de Mihai Viteazul (1600),apoi Unirea cea mică din 1859, când 
s-au unit cele două țărișoare –Moldova și Țara Românească,înfăptuită de Alexandru Ioan 
Cuza,urmată de lupta eroică din anii 1916-1918, urmată de  Unirea cea mare  care s-a înfăptuit la 1 
Decembrie 1918. 
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 S-a împlinit visul cel mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură ţară mare 
cu hotare bine stabilite și întinse până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română. 
 Unirea a fost salutată de toate naţionalităţile: saşi, maghiari,  tătari, pentru ei,ca şi pentru 
români, viitorul însemna a trăi unul lângă altul în liniște și pace. 

 Unirea naţională a contribuit la făurirea unei Românii mai puternice şi mai bogate. 
România, ţara noastră, s-a făurit cu mari jertfe, cu viaţa a zeci si sute de mii de viteji, să nu-i uităm 
şi să-i slăvim din toata inima noastră pe strămoșii noștri ,an de an și mai ales acum în prag de 
CENTENAR. 
Competențe specifice vizate: 
 Exprimarea  recunoașterii  asemănărilor și deosebirilor dintre locuitorii tării noastre; 
 Manifestarea empatiei față de celelalte persoane din mediul apropiat; 
 Promovarea imaginii de sine, prin manifestarea ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice; 
 Manifestarea interesului față de simbolurile țării și învățarea de lucruri noi; 
 Comunicarea clară a unor idei, a unor acțiuni și a emoțiilor proprii; 
 Dezvoltarea  creativității prin activități artistico-plastice, muzicale și practice în conversații 

și povestiri. 
 Inventar de probleme: 

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema 
investigată 

 Țara noastră se numește România 
 Locuitorii țării noastre se numesc români 
 Noi vorbim limba română   
 București este capital țării noastre 
 Cunosc însemnele naționale:drapel, stema, 

harta țării și imnul 

• Ce sărbătorim la data de  1 Decembrie? 
• Că în România nu trăiesc  numai 

români,ci și oameni aparținând altor 
popoare din lumea întreagă 

• România face parte din Comunitatea 
Uniunii Europene(UE) 

Durata proiectului:Proiect de o săptămână 
 Perioada Subtema proiectului 
Săptămâna 1 26-30 noiembrie  2018 “Eu  sunt românaș ca tine!” 
SĂPTĂMÂNA:  26-30 nov. 2018                   SUBTEMA: “Eu sunt românaș ca tine!” 
ZIUA  ACTIVITĂŢI  DE ÎNVĂŢARE 

 
 

LUNI 
26.XI

. 
2018 

 
 
 

ADP-1,5h/Ala I+II -2 h/ADE-1,5h 
ADP: Rutine:Primirea copiilor; Salutul; Calendarul naturii ;Micul dejun(dep.specifice) 
„Sunt un bun românaş”- reguli de politeţe 
 Întâlnirea de dimineaţă: „Suntem mândri că suntem români” 
Tranziţii: „Mergem ca soldaţii”– mers cadenţat cu recitarea sloganului: „Noi suntem 
români!” 
ALA1: „Costumul naţional” – ,,Hai să facem un puzzle”(Bibliotecă); Cântece istorice – 
audiţie (Artă); „Ce ştim despre Marea Unire?” (Ştiinţă).  
ADE:AI:DŞ1+DPM:”Mândru sunt că sunt român”- Portul popular”/”Drag mi-e jocul 
românesc” – observare/dans popular românesc 
ALA2: „Tara, tara vrem ostasi!”(joc de mişcare);”Fa la fel ca mine”   

 
 

MAR
ŢI 

27.XI
. 

2018 
 
 

ADP-1,5h/Ala I+II -2 h/ADE-1,5h 
ADP: Rutine:Primirea copiilor; Salutul; Calendarul naturii; Micul dejun(dep.specifice) 
„Sunt un bun românaş”- reguli de politeţe 
Întâlnirea de dimineaţă: „Tradiţiile bunicilor mei” 
 
Tranziţii: „Fuga la steguleţ” (joc distractiv); „Daca vesel se traieste”-joc cu text si cant 
ALA:” Roata olarului” (Joc de rol); „Ce-i trebuie olarului pentru olărit?” (Ştiinţă); 
„Lada de zestre” (Construcţii). 
ADE:AI:DŞ2+DEC2:”Sunt un pui de românaş”/”Deşteaptă-te, române!” – Joc 
didactic(comparare-mare/mic)/audiție (fragment din Imnul țării) 
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ALA2: „Basme populare româneşti” – Vizionare; ”Tot pe loc”- dans popular 
 
 
MIER
CURI 
28.XI

. 
2018 

 
 

ADP-1,5h/Ala I+II -2 h/ADE-1,5h 
ADP: Rutine:Primirea copiilor; Salutul; Calendarul naturii; Micul dejun(dep.specifice) 
„Sunt un bun românaş”- reguli de politeţe 
 Întâlnirea de dimineaţă: „E mare sărbătoare!” – vizionare PPT  
Tranziţii: Veniţi la steguleţ! (joc de atenţie); „Bat din palme”- joc cu text si cant 
ALA: „Tricolorul” – confecţie (Artă); „Am fost şi eu la Alba Iulia si am vazut Unirea cea 
Mare”– lectura educatoarei   (Bibliotecă); Suport pentru drapel (Construcţii).  
ADE:AI: DLC+DEC1: „Asta-i România noastră!”  – lectură după imagini/pictură 
ALA2: „Hora românească”- dans popular;”Cine nu mai poate sa se dea deoparte”- (joc 
de mişcare)   

 
 

JOI 
29.XI 
2018 

 
 

ADP-1,5h/Ala I+II -2 h/ADE-1,5h 
ADP:Rutine:Primirea copiilor; Salutul; Calendarul naturii; Micul dejun(dep.specifice) 
 „Sunt un bun românaş”- reguli de politeţe 
Întâlnirea de dimineaţă: „Am vizitat şi eu târgul meşterilor populari” 
Tranziţii: „Steguleţele” (joc de mişcare); ”Fa la fel ca mine”- joc imitativ 
ALA: „Ulciorul” – modelaj (Artă); „Selectarea unor imagini cu obiecte populare” – 
album (Bibliotecă); „Orașul meu în sărbătoare” (Construcţii).  
ADE:AI:DŞ2+DOS2:”Românaşi şi româncuţe” – joc logic (numărăm piesele costumului 
popular)/confecţie 
ALA2: „Suntem meşteri populari” – facem expoziție 

 
 

VINE
RI 

30.XI
. 

2018 
 
 
 

ADP-1,5h/Ala I+II -2 h/ADE-1,5h 
ADP:Rutine:Primirea copiilor; Salutul; Calendarul naturii; Micul dejun(dep.specifice) 
„Sunt un bun românaş”- reguli de politeţe 
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre ţara noastră?” 
Tranziţii: „Drag mi-e jocul românesc” (cântec);”Mergem ca soldatii”- joc de miscare 
ALA: „Călătorie prin ţara mea” – vizionare ppt (Ştiinţă); „Harta României”” – puzzle ; 
„De-a meşterii populari” (Joc de rol).  
ADE:AI:DLC+DOS1:”Ţara mea”, de O. Cazimir/”Muzeul ţăranului român” – 
memorizare/convorbire 
ALA2: „Târgul meşterilor populari” – finalizare expoziţie    

 
 

,,ÎMPREUNĂ  DE CENTENAR!” este ,,tema pentru acasă ” dată de doamnele educatoare 
tuturor părinților. 
Proiectul va fi  lucrat ÎMPREUNĂ ,adică fiecare mamă ,tată ,frățior , surioară,bunic sau bunică 
realizează împreună cu cel mic -o lucrare  de marea noastră sărbătoare ce se apropie- 1 
DECEMBRIE -100 DE ANI DE ROMÂNIA! 
Lucrarea este la alegere și va pune la încercare creativitatea părinților,dar și a  copiii lor, cu 
siguranță va ieși un lucrul bine făcut realizat ÎMPREUNĂ,  iar COMUNIUNEA ȘI UNITATEA  va 
fi unică. 

Proiectul se va sfârși cu o expoziție amplă pe holul grădiniței,un dans popular iar copiii vor 
primi diplome 
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193. PROIECT DE ACTIVITATE 

 
p.i.p. Smocot Mihaela\Prodana Mădălina 

Grădinița Nr. 7 București 
 
Grupa:    Mică 
Profesori coordonatori:SMOCOT MIHAELA\PRODANA MĂDĂLINA 
Tema de studiu:   „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
Tema săptămânii:  „Sunt român și mă mândresc” 
Tema zilei:  „Steagul nostru are trei culori” 
Domeniul de activitate: ALA 
Categoria de activitate: 

• ALA1 – Activități liber alese pe sectoarele :  a) Biblioteca; b) Arta;  
c) Casuța papușii/Jocuri de rol;  

• ALA2 – d) Jocuri de mișcare cu text și cânt;  
Tipul activității: Formare de deprinderi 
Temele activităților propuse: 
ALA1: a)  „Citim imagini cu aspecte din România”; 
b) „Colorăm steagul nostru”; 
c) „De-a bucătarii”; 
ALA2: d)  „Drag mi-e jocul românesc”; „Alunelul” 
 
SCOPURI: 
S1 – Formarea deprinderii de a asculta cu atenție cerințele formulate de profesor, de a gândi 
independent și apoi de a acționa conform acestora. 
S2 – Formarea deprinderii de a se orienta în sala de grupa spre sectoare și de a utiliza materialele 
puse la dispoziție. 
S3 –Sensibilizarea copiilor în vederea insușirii unor cunostințe despre România, țara noastră, și 
despre însemnele naționale. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
ALA1 
a) O1 – sălectureze ilustrațiile, manevrându-le cu grijă, fără să le rupă; obiectivul se consideră 
realizat dacă cel puțin 50% dintre copii reușesc să lectureze; 
b) O2 – săcoloreze pe fișe steagul; obiectivul se consideră realizat dacă cel puțin 50% dintre 
copii reușesc să finalizeze lucrarea; 
c) O3 – să pregătească masa pentru păpuși; obiectivul se consideră realizat dacă cel puțin 50% 
dintre preșcolari reușesc să așeze masa păpușilor; 
ALA2 
d) O4 –săredea jocul muzical cu mimică și mișcările adecvate; obiectivul se consideră realizat 
dacă cel puțin 75% dintre copii reușesc să redea jocul muzical; 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
 Metode si procedee:jocul, exercțiul, conversația, instructajul, comunicarea, explicația și 

demonstrația. 
 Material didactic: 

ALA1:  a)  planșele și cartea „România”; 
b)   creioane colorate, fișe; 
c)  păpuși, vesela păpușilor, coșulețe, cărucioare, legume și fructe din plastic, alte jucării alese 
de copii; 
ALA2:  d) recompense. 
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DURATA: Pentru activitățile de la punctele a),b),c) maximum 25 minute. Pentru activitățile de la 
punctul d) maximum 10 de minute. 
BIBLIOGRAFIE: 

o Borteanu, S.(coord), 2009, Curriculum pentru invatamantul prescolar. 
Prezentare si explicitari, Editura D. P. H., Bucuresti. 

o Culea, L.(coord), 2009, Aplicarea noului curriculum pentru educatia 
timpurie-o provocare?, Editura Diana, Pitesti. 

o ***Revista invatamantului prescolar nr. 3-4/2016 si nr. 1-2/2016, Editura 
ARLEQUIN, Bucuresti. 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
 

SECVENȚELE 
ACTIVITĂȚII 

Ob. 
Op. 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE ȘI 
PROCEDEE 

MATERIAL 
DIDACTIC 

EVALUAR
E 

(1)Organizarea 
activității 

 Aranjarea mobilierului. 
Pregătirea materialelor. 

 
 

  

(2)Introducere în 
activitate 

 ALA1 
Se reamintește copiilor tema zilei. Se prezintă materialele pregătite pe 
sectoare. Se orientează preșcolarii spre centre, în conformitate cu 
ecusoanele.  

 
Instructajul 

 Evaluare 
orală, 
individuală 
și frontală 

(3)Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

 Temele propuse pentru activități și obiectivele se prezintă într-o forma 
adecvată vârstei. 

Comunicarea 
Conversația  

  

(4) 
Desfășurarea 
activității 

 
O1 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
O3 
 
O4 

 

 

ALA1 
a) „Citim imagini cu aspecte din România” Se vor lectura 

planșele. Se vor stimula copiii să lectureze cartea. Se vor 
sprijini copiii care întâmpina dificultăți în manevrarea 
ilustrațiilor/cărtii. 

b) „Colorăm steagul României” Se vor sprijinii copiii care 
întâmpină dificultăți. Vor fi stimulați săcoloreze în contur 
toate cele trei părti ale steagului. 

c) „De-a bucătarii” Copiii vor decide asupra jucăriilor pe care 
le vor folosi. Vor fi stimulați să își exprime preferințele 
culinare și să se decidă asupra meniului. Copiii vor 
pregăti dejunul pentru păpuși, vor aranja masa și le vor 
servi. Se vor putea servi și între ei. 

 
ALA2:  
Se fac mai întai exercițiile de încălzire a vocilor. 
d) Drag mi-e jocul românesc 
Copiii redau jocul muzical însoțindu-se de gestica și mimica adecvate. 
Alunelul 
Copiii redau jocul muzical însoțind cântarea cu mișcările de dans (se țin 
de mână, se mișcă în cerc, cu pas adăugat dreapta/stânga). 

 
Jocul 
 
 
Jocul 
Exercițiul  
 
 
Jocul 
 
 
Jocul 
 
 
Jocul 

 
Imaginile 
din poveste, 
cartea 
 
Piese lego 
mari 
 
 
 
 
Păpuși, 
vesela și 
mobilierul 
păpușilor, 
alte jucării 
 
 
 
 

 
Evaluare 
orală 
individuală 
 
Evaluare 
orală 
individuală 
 
 
 
Evaluare 
orală 
individuală 
 
Evaluare 
orală 
individuală 
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Se efectuează exercițiile de respirație și de revenire a organismului după 
efort. 

(6) 
Încheierea 
activității 

 Se vor stimula copiii să iși exprime emoții, opinii. Se vor formula 
aprecieri cu privire la modul în care s-au desfășurat activitățile și se vor 
acorda recompense. 
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194. PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT 

 
pip Popa Liliana-Lăcrămioara  

Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui 
 
Grupa: mijlocie           
Tema anuală: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?“         
Tema proiectului: ,,Să ne bucurăm cu povești“ 
Tema săptămânii: ,,Călătorie în lumea poveștilor“ 
Tema zilei: ,,În lumea poveștilor“ 
Mesajul zilei:  Prin joc şi voie bună/ Să fim eroi în lumea poveştilor împreună! 
Tipul activității: Fixarea cunoştinţelor, priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate integrată  
ADP+ALA+ADE(DLC - Educarea limbajului +DOS - Activitate practică și elemente de 
activitate casnică)ALA(AR) 
Mijloace de realizare:  Desen în contur/reconstituire/joc de rol/joc 
didactic/modelaj/dramatizare 
Scopul activității: Cultivarea comunicării orale  a preşcolarilor, exprimarea trăirilor 
personajelor în diferite momente ale poveştilor şi cultivarea deprinderilor practic-
gospodăreşti; 
Obiective operaționale:DLC-Educarea limbajului 
            - să răspundă la întrebări simple referitoare la poveștile studiate; 
            -  să recunoască  personajele din povești pe baza unor siluete, ghicitori;              
            -  să se exprime prin pantonimie emoțiile: bucurie, tristețe, furie și frică; 
DOS - Activitate practică  şi elemente de activitate casnică  
           -să respecte indicațiile educatoarei privind ordinea etapelor de lucru în vederea 
realizării temei. 
Sarcina didactică:- Identificarea personajelor şi a poveştilor;Imitarea stărilor, emoţiilor  trăite 
de personaje;Redarea unor onomatopee, mişcări, dialoguri ale personajelor;Regula jocului: 
Copilul desemnat cu ajutorul baghetei  şi a unei  formule magice de către personajul Sofia va 
alege din  cartea cu surprize silueta unui erou din poveşti şi o va denumi, va găsi răspunsul 
unor ghicitori şi va interpreta personaje preferate.  Răspunsurile corecte vor fi recompensate 
cu aplauze și zâmbărici. 
Elemente de joc:  surpriza,mânuirea materialelor,ghicirea, mişcarea, aplauzele;  
ALA:Activități pe centre de interes 
         ARTĂ:Tema activităţii: ,,Personajul preferat“ 
Mijloc de realizare: desen în contur 
Obiective operaţionale:  -să deseneze după contur imagini cu personaje din poveşti; 
Metode şi procedee:  observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; Material 
didactic: fișe cu personaje din poveşti, creioane colorate; 
Forma de organizare: individual; 
JOCUL DE MASĂ:                               Tema activităţii: Puzzle - „Scufiţa Roşie“, „Mica 
Sirenă“                                                                
Mijloc de realizare: reconstituire de imagini; 
Obiective operaţionale: - să reconstituie imagini folosind piesele de puzzle; 
   - să colaboreze cu membrii grupului; 
Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 
Material didactic: puzzle cu imagini din poveste; 
Forma de organizare: în perechi;   
JOC DE ROL:Tema activităţii: ,,Teatru de păpuşi“                                                                     
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Mijloc de realizare: joc de rol  
Obiective operaţionale:-să mânuiască liber păpuşile mănuşă improvizând scene din poveşti; 
Metode şi procedee: conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;  
Material didactic: păpuși mănușă; 
Forma de organizare: în perechi; 
2. Activități de relaxare, recuperare și recreere: Dramatizare „La teatru“(Mănuşa, Unde a 
zburat rândunica?, Punguţa cu doi bani ) 
Obiective operaţionale:  -să redea expresiv prin gestică, mimică personajul pe care îl 
reprezintă. -să prezinte mesajul educativ al poveştilor: Mănușa, Unde a zburat rândunica, 
Punguța cu doi   bani;  -să participe cu interes şi plăcere la activitate; 
Carnavalul  personajelor - dans tematic 
Obiective operaţionale: - să execute mişcări ritmice specifice dansului; 
Metode și procedee:  jocul, conversaţia, exercţiul; 
Material didactic: costume ale personajelor (șoricel, broscuță, iepuraș, cățel, șopârlă,  bursuc, 
rândunică, lup, urs, vrăbiuță, costum moșneag, costum popular, furnicuță, calculator,  CD; 
Forma de organizare: în grupuri, individual; 
Rersuse:umane: educatoarea și grupa de copii; 
temporale: o zi 
bibliografice:- Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani  - 2008 
-Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup 
– ghid metodic, Editura Arves; 
-Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a., Activitatea integrată din grădiniţă  (Ghid pentru 
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Editura, Didactica Publishing House, 
Bucureşti, 2008; 
-Mitu, Florica, Antonovici, Stefania, Jocuri didactice integrate pentru învăţământul  
preşcolar - material  auxiliar, Editura Humanitas Educational, 2005. 
 
                                                 SCENARIUL ZILEI 
 
    Înainte de venirea copiilor în sala de grupă se pregătește o parte din materiale şi se 
organizează sala pe sectoare de activitate. 
Programul debutează cu:                                                                           
 Întâlnirea de dimineaţă desfășurându-se activitățile specifice: 
         Salutul și prezența se realizează prin versuri pornite de la educatoare:„Bună dimineața, 
prieteni!A-nceput o nouă zi/În cerc să ne așezăm/Și să ne salutăm,/Apoi să vedem  cine 
lipsește? 
Care-i primul ce ghicește?“ 
        Calendarul naturii este completat în urma unor discuții scurte privind observațiile despre 
vreme, făcute de copii în drum spre grădiniță. 
Împărtășirea cu celalți/Activitate de grup:se realizează prin jocul: ,,Să fim veseli, să fim 
triști“. Educatoarea prezintă copiilor jetoane cu ,,fețe zâmbitoare, fețe triste“, le denumește, 
copiii descriind situații în care au fost veseli, triști, mânioși, fricoși etc. 
Noutăți/Evenimente/Știrea zilei: 
 Mesajul zilei: Prin joc şi voie bună 
               Să fim eroi în lumea poveştilor împreună! 
Rutine: ,,Prietenul la nevoie se cunoaște“ - deprinderea de a se ajuta unii pe alții. 
Se desfășoară tranziția prin recitarea versurilor cu rimă:  
,,Unu doi, unu doi/Mergem toți în pas vioi,/La centre ca să lucrăm,Cu toți să ne bucurăm.“ 
        La centrul Artă, copii vor desena în contur personajul preferat din povești, la centrul Joc 
de masă, vor reconstitui imagini din povești: Scufița Roșie, Mica Sirenă, iar la centrul Joc de 
rol, vor mânui păpuși cu degete reprezentând diferite personaje. Educatoarea explică sarcinile 
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pentru fiecare centru, iar copiii vor merge la centre după culoarea florii din piept. Prin metoda 
,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!“ se realizează evaluarea activităţilor pe centre. 
Tranziția de la activitatea pe centre la activitățile experințiale se realizează prin jocul muzical 
,,Dacă vesel se trăiește“. 
DLC - Educarea limbajului: Copiii vor juca jocul ,,În lumea poveștilor“. 
Atenția copiilor va fi captată printr-o surpriză trimisă de Zâna poveștilor.Se  cere preșcolarilor 
să intuiască ce au primit de la Zâna poveștilor și să rezolve probele trimise de ea prin care 
sunt puși în situația de a recunoaște personajul, de a răspunde la ghicitori, de a reda dialoguri 
și  trăirea unor anumite emoții ale personajelor din povești. 
Tranziția se face prin jocul muzical ,,Piticii voinici“. 
DOS - Activitate practică și elemente de activitate casnică: După tranzitie, copiii vor avea 
surpriza de a pregăti prăjituri pentru eroii din povești, vor fi împărțiți în patru echipe prin 
procedeul ,,Mâna oarbă“. Fiecare copil își alege o floare  din cele patru culori (roșu, galben, 
albastru, verde) și se așază la măsuța corespunzătoare. 
Tranziție: ,,Hai la spectacol!“- cântec.  
  Copiii vor primi în dar de la Zâna poveştilor  costume și măşti cu personaje din 
poveşti cu ajutorul cărora  vor juca rolurile unor personaje îndrăgite de ei şi apoi vor participa 
la „Carnavalul  personajelor din povești“ - dans tematic. Se revine la mesajul zilei pentru 
concluzii şi sublinierea acestuia, se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii: Zâna 
este foarte bucuroasă că ați reuşit să demonstrați   prin activitatea de astăzi că recunoaşteți  
personajele din poveştile învăţate și ştiți să pregătiți prăjituri pentru eroi din povești.       
  Mesajul zilei: 
Prin joc şi voie bună 
Am fost eroi în lumea poveştilor împreună! 
Fiecare copil va primi în dar bomboane de ciocolată lăsate de Zâna Poveștilor. 
 
 

195. CARNAVALUL PRĂMĂVERII 
Proiect de activitate integrată 

 
Prof. înv. preșcolar Moldovan Ioana Maria 

GPS ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița, județ Bistrița-Năsăud 
 
Grupa: Mică A „Fluturaşii” 
Educatoare: Moldovan Ioana Maria 
Tema anuală de studiu:”Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema săptămânii: „.Carnavalul Primăverii” 
Titlul activităţii integrate: „Ne jucăm cu Zâna Primăverii!” 
Tipul activităţii: consolidare şi verificare de cunoştinţe 
Forma de realizare: activitate integrată:  ADE (DŞ+ DOS)+ ALA+ ADP 
 
ADE: DŞ: „În Grădina Primăverii”- joc didactic 
          DOS: „Surprizele Primăverii”- lipire 
ALA: Bibliotecă:”Repară greşeala!”- pronunţarea corectă a cuvintelor 
          Artă: „Flori colorate”- pictură 
          Nisip şi apă:”Ghivece cu flori” 
          Joc de mişcare: „Fluturii zboară la flori” 
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Emoţii de primăvară” 
          Rutină:deprinderea de a se spăla pe mâini înainte de masă şi ori de câte ori este nevoie: 
„Mâinile curate ne-aduc sănătate!” 
Tranziţii:”Culorile se ceartă” 
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              „Laleaua” 
              „Albinuţa mea” 
 
Obiective generale: 
- Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor referitoare la anotimpul primăvara (insecte, flori, 
păsări, legume); 
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, a atenţiei voluntare, a memoriei logice, a 
imaginaţiei, a capacităţii de analiză; 
- Cultivarea interesului pentru natură şi frumuseţile ei. 
 
Obievtive operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, preşcolarii vor fi capabili: 
O1-Să denumească elementele de primăvară (lalea, narcisă, ridiche, salată verde, albină, 
buburuză, fluture, barză, rândunică). 
O2-Să plaseze fiecare element de primăvară la locul potrivit pe machetă. 
O3- Să utilizeze tehnici simple de lucru specifice activităţii practice: ( lipire). 
O4-Să aşeze lucrările pe piramidă, în funcţie de indicaţiile primite. 
O5-Să corecteze cuvintele pronunţate greşit de educatoare. 
O6-Să picteze flori de primăvară pe polistiren. 
O7-Să planteze flori în ghivece. 
 
DŞ: „În Grădina Primăverii”- joc didactic 
   Sarcina didactică: recunoaşterea elementelor de primăvară şi plasarea lor la locul potrivit, 
în Grădina Primăverii. 
   Regulile jocului:. Preşcolarii vor denumi elementele de primăvară din cutie, vor preciza 
dacă sunt flori, legume, insecte sau păsări şi le vor aşeza la locul potrivit în Grădina 
Primăverii (în straturile pentru legume, în rondourile pentru flori, în aer) 
   Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor, mişcarea, mânuirea materialului, 
ghicirea, aplauze. 
 
   Strategii didactice:  
 Metode şi procedee: m1- conversaţia 
                                   m2- explicaţia 
                                   m3- demonstraţia 
                                   m4- exerciţiul 
                                   m5- problematizarea 
                                   m6- metoda piramidei 
                                                                      
Mijloace de învăţământ:M1- jetoane 
                 M2- machetă 
                                       M3- cutie 
                                       M4- lipici 
                                       M5- hârtie colorată 
                                       M6- coşuleţe 
                                       M7- flipchart 
                                       M8- imaginea Zânei Primăverii 
                                       M9- cutiuţe pentru comori 
                                       M10- acuarele 
                                       M11- pensule 
                                       M12- ghiceve pentru flori 
                                       M13- flori din hârtie 
                                       M14- seminţe pentru flori 
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                                       M15- nisip 
                                       M16- apă 
                                       M17- insigne 
                                       M18- flori din polistiren 
                                       M19- insecte din hârtie 
                                       M20- legume din hârtie 
                                       M21- păsări din hârtie 
                                        
Forme de organizare: f1- frontală 
                                   f2- pe grupe 
                                   f3- individuală 
 
          Sistem de evaluare 
Forme de evaluare: fe1-evaluare curentă (formativă) 
 
Metode de evaluare: me1- chestionare orală 
                                 me2- aprecieri verbale 
                                 me3- observare curentă 
           me4- analiza produselor activităţii 
          Durata: o zi 
 
 
Bibliografie: 
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” 
„Revista învăţământului primar şi preşcolar”, 1-2/2015 
„Poftiţi în trenuleţul jocurilor”, Editura Diamant 
„Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă”, Editura Tehno- Art, 2009 
Scenariul zilei 
 
 
 Copiii intră în sala de grupă şi se aşază pe scăunelele aşezate sub formă de semicerc, în timp 
ce intonează un cântecel. 
 Activitatea debutează prin intermediul salutului de dimineaţă. Copiii se vor lua de mânuţe şi 
fiecare îşi va saluta colegul din dreapta, spunându-i: „Bună dimineaţa..............” 
 Voi trece la realizarea prezenţei. Copiii prezenţi vor veni, pe rând, şi îşi vor aşeza poza pe 
panou. Astfel, vom sesiza care sunt copiii absenţi, deoarece pozele lor nu vor fi  pe panou. Eu 
voi completa în catalogul grupei. 
      După aceea, se va  completa calendarul naturii precizând anotimpul în care ne aflăm, 
schimbările meteo.  
         Pentru a afla care este „noutatea zilei”, le arăt copiilor o cutie, pe care o pot deschide 
doar dacă răspund corect la următoarea ghicitoare: „ Cine- ncălzeşte vremea afară?/ Cine-
aduce iar în ţară/ Mândre păsări călătoare/ Şi-mbracă grădina-n floare?”. După ce copiii dau 
răspunsul corect la ghicitoare, deschidem cutia în care descoperim surprizele pe care ni le-a 
lăsat Zâna Primăverii: flori de primăvară, legume, insecte, păsări. 
 Tranziţie „Culorile se ceartă” 
       Astfel se realizează trecerea spre următoarea secvenţă: activitatea pe domenii 
experienţiale. 
        La DŞ vom desfăşura jocul didactic „În Grădina Primăverii”. Scăunelele vor fi 
aşezate în formă de semicerc pentru a avea un contact vizual cât mai bun cu preşcolarii. 
       Anunţ copiii că astăzi ne vom juca un joc care se numeşte „În Grădina Primăverii” , 
apoi solicit 2-3 copii care să repete titlul jocului. 
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Voi explica regulile jocului, după care se va  demonstra jocul de probă de 1-2 ori. 
 În continuare se va trece la realizarea jocului propriu- zis. Copiii vor scoate, pe rând, câte un 
element de primăvară din cutie, vor denumi imaginea, vor preciza dacă este floare, legumă, 
insectă sau pasăre şi îl vor aşeza la locul potrivit în Grădina Primăverii (în stratul pentru 
legume, rondoul pentru flori, în aer). Se aplaudă răspunsurile corecte. 
 Tranziţie”Laleaua” 
 Voi arăta copiilor imaginea Zânei Primăverii, spunându-le că aceasta ar fi mai 
bucuroasă dacă ar avea rochiţa împodobită. Pentru a o face fericită, aceştia vor merge la 
măsuţe, unde vor observa că Zâna Primăverii a lăsat fiecărui copil, în cutiuţa lui pentru 
comori, materialele necesare pentru a  lipi insecte, păsări, legume sau flori de primăvară. 
(DOS-„Surprizele Primăverii”) 
La final, copiii îşi vor descrie lucrările, apoi le vor aşeza la locul potrivit pe rochiţa Zânei 
Primăverii- (metoda piramidei). În partea de sus a piramidei vor aşeza păsările, pe a doua 
treaptă vor aşeza insectele, următoarea treaptă este destinată legumelor de primăvară iar pe 
ultima treaptă vor fi aşezate florile de primăvară. Treptele piramidei vor fi reprezentate 
folosind culori diferite, aceleaşi culori ca şi foile de hârtie pe care preşcolarii vor realiza 
lucrările. Astfel, fiecare copil va şti unde este locul lucrării sale. (variantă a jocului didactic 
„Surprizele Primăverii”) 
Tranziţie: „Albinuţa mea” 
Pentru că au înfrumuseţat rochiţa Zânei Primăverii, aceasta îi va răsplăti pe copii cu câte o 
insignă.. Se vor forma astfel 3 echipe: echipa florilor roşii, cea a florilor albastre şi echipa 
florilor galbene. Astfel se va realiza repartizarea copiilor pe cele 3 centre de intetes: 
Bibliotecă, Artă, Nisip şi apă. Echipa florilor roşii va merge la Bibliotecă, cea a florilor 
albastre  la Artă şi echipa florilor galbene va merge la sectorul Nisip şi apă. 
      La Bibliotecă preşcolarii vor desfăşura jocul „Repară greşeala!”. Le voi spune 
propoziţii  în care va fi un cuvânt pronunţat greşit. Copilul numit va alege jetonul cu imaginea 
cuvântului greşit şi va corecta greşeala, enunţând propoziţia cu acel cuvânt pronunţat corect. 
La centrul Artă copiii vor picta  „Flori colorate” pe polistiren. Florile realizate le vor aşeza în 
“Grădina Primăverii”. La sectorul Nisip şi apă vor realiza “Ghivece cu flori”. Aceştia vor 
planta flori, în funcţie de culoarea/ culorile de pe ghiveci. (în ghivecele cu buline albastre vor 
plante flori albastre, în cele cu buline galbene şi roşii vor planta flori galbene şi roşii, etc.). La 
final, copiii vor planta într-un ghiveci seminţe pentru flori, pe care le vom uda, le vom pune la 
lumină şi căldură, aşteptând să răsară florile. 
 Tranziţie:”În grădina casei mele” 
Activitatea desfăşurată pe parcursul zilei se va încheia cu jocul de mişcare „Fluturii zboară la 
flori”. Se împart copiii în două grupe: grupa fluturilor şi cea a florilor. Copiii - fluturaşi vor 
avea în piept imagini cu fluturi de culori diferite, iar copiii - flori, similar, flori în culori la fel 
ca fluturii. Floricelele se aşază pe covor, iar fluturaşii zboară printre ele. La semnal, fiecare 
fluture se aşază lângă floarea care are aceeaşi culoare ca el. Pentru diversificarea jocului, se 
inversează  rolurile între grupele de copii. 
Pe parcursul zilei vom desfăşura şi activităţi de rutină: deprinderea de a se spăla pe mâini 
înainte de masă şi ori de câte ori este nevoie: „Mâinile curate ne-aduc sănătate!” 
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196. PROIECT DE ACTIVITATE  

 
Prof. Inv. Prescolar Borza Alina & Atofanei Iftime Daniela 

Grădiniţa cu P.P. Nr.3- Vaslui 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr.3- Vaslui 
NIVELUL/ GRUPA: Mică   
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” 
TEMA PROIECTULUI: ” Primăvara, anotimpul bucuriei” 
SUBTEMA: ,,Fluturaş, drag fluturaş” 
TEMA ZILEI: ,,Călătoria fluturaşilor!” 
MESAJUL ZILEI:  ,,La bine la greu, prieteni mereu !” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat: 
ADP+ADE(DOS,DPM)+ALA1+ALA2      
MIJLOC DE REALIZARE: povestire, joc de mişcare, joc exerciţiu, îmbinare, lipire, dans 
tematic; 
TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la relaţiile interumane de 
prietenie, întrajutorare şi formarea deprinderii motrice de bază – târâre pe genunchi şi palme. 
 
 
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

    ÎD:,, Iubim florile pentru că...” 
     R:,,Am încredere în tine!”(deprinderea de a avea o atitudine pozitivă faţă de cei din 
jurul său); 
     T: „Prin pădure” –joc muzical; ,”Ploaia”- recitativ ritmic, ,,Fluturii poznaşi”-
cântec, „Culorile”-joc muzical;         

          
II. ACTIVITĂŢI PE DOMENII  EXPERIENŢIALE:  
AI:  (DOS – Educatie pentru societate+ DPM – Educaţie fizică): „Cei trei fluturaşi” – 
povestire, joc de mişcare 
  
Obiective operaţionale:                                                                                                                         

- O1 - să  descopere mesajul lecturii;  
- O2 - să  aprecieze în situaţii concrete comportamente şi atitudini în raport cu normele 

cunoscute; 
- O3  - să execute mişcările motrice de bază- târâre pe genunchi şi palme;  
- O4 - să interacţioneze cu partenerii de joc pentru a rezolva sarcina dată; 

  
 SARCINA DIDACTICĂ: Verificarea  deprinderilor motrice însuşite, prin aplicarea acestora 
în contexte diferite. 
 
REGULILE JOCULUI: 

• La semnalul sonor al educatoarei, grupa fluturaşilor execută  târârea pe genunchi şi 
palme rezolvând în cadrul centrelor de antrenament, sarcinile – dialogul cu floarea; 

• Pentru fiecare execuţie corectă se acordă un zâmbărici. 
 
ELEMENTE DE JOC: semnal sonor (fluier), mânuirea materialelor, aplauze, stimulente 
personalizate, mişcarea, medalii „Cel mai bun prieten”.  
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III. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA): 
1. Activităţi pe centre de interes:  

BIBLIOTECĂ:  
Tema activităţii: ,, Scenă din poveste”  
Mijloc de realizare: joc exerciţiu 
Obiective operaţionale: 
- O5 - să recunoască personajele din povestea ascultată; 
- O6 - să realizeze cartea cu personajele selectate 

           Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, lucru în grup şi 
individual; 

Material didactic: siluietele personajelor din poveşti, coperţile cărţii, şiret colorat. 
              
              ARTĂ:  

Tema activităţii: ,, Fluturii prieteni”  
Mijloc de realizare: lipire 
Obiective operaţionale: 

- O7 - să denumească materialele primite; 
- O8 - să  lipească părţile componente  în realizarea fluturaşului din poveste; 

       Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 
Material didactic: aripi decupate de diferite culori beţe frigărui, lipici, carton; 
 
JOC DE MASĂ: 
Tema activităţii: ,,Cei trei fluturaşi” 
Mijloc de realizare: puzzle 
Obiective operaţionale: 

- O9 - să îmbine  piesele pentru a reda imagini din poveste; 
- O10 - să aşeze imaginile în ordinea desfăşurării evenimentelor; 

       Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul; 
Material didactic: piese puzzle, carton; 

 
2. Jocuri recreative:  

  ,,Coarda colorată-curcubeul” - dans tematic 
- O11 - să execute mişcări ritmice specifice dansului; 
- O12 - să-şi coordoneze mişcările cu muzica. 

 
,, Fluturaşii şi florile” – joc cu text şi cânt 
- O13 - să execute mişcări ritmice specifice textului; 
- O14 - să  respecte regulile jocului manifestând spirit de echipă şi fair play; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
a) metode şi procedee: povestirea, jocul, explicaţia, conversatia, demonstraţia, exerciţiul, 

problematizarea, braistorming,  ”Turul galeriei”. 
b) material didactic:  Panoul ,, Astăzi sunt prezent”, calendarul naturii, fluier, truse lego, 

imagini cu fluturi si flori, lipici, carton, scăunele, tunel, obstacole-stative cu flori, 
panouri, CD-player, costumaţii de fluturi. 

c) forma de organizare : frontal, pe grupe, individual. 
RESURSE:   - umane: educatoarea şi grupa de copii; 
DURATA : o zi 
LOCUL  DESFĂŞURĂRII : sala  de grupă . 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
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  ,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008 
  „ Metode interactive de grup”- Ghid metodic- Editura Arves 
   - „Jocuri didactice integrate pentru   învăţământul preşcolar”- material auxiliar,   
FloricaMitu, Stefania Antonovici  Editura Humanitas Educational,2005. 
   ,, Educaţia fizică la preşcolari” - Ghid metodic- Editura Sport- Turism 

 
SCENARIUL DIDACTIC 

 
ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  
     Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul 
salutului de dimineaţă. 

I. SALUTUL  
 “Bună dimineaţa, Fluturasi! ”  
 Se completează Calendarul naturii cu datele caracteristice (ziua, luna,anul), 

starea vremii  
 Prezenţa – Se verifică la panou  dacă toate fotografiile  colegilor prezenţi sunt 

puse pe panoul“Bună dimineaţa, Fluturaşi! ”  
       
 II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI /ACTIVITATEA DE GRUP:  

 ”Iubesc florile pentru că...”  se va realiza prin intermediul unei discuții despre 
semnificația culorilor. Copiii vor fi îmbrăcați în culoare predominant calde, 
care simbolizează căldura, candoarea, iar Zâna ,  va purta un echipament 
identic. Se vor adresa întrebări referitoare la motivul supărării Zânei . 

 Activitatea de grup :Interpretarea cântecului: ” Buna dimineata 
gradinita!”,învăţat anterior. 

III. NOUTATEA ZILEI:  Educatoarea, costumată ỉn Zâna  Fluture îi invită pe 
copii în 

lumea minunată a florilor, provocându-i să devină cei mai buni fluturaşi şi prieteni adevaraţi. 
 MESAJUL ZILEI:,, La bine la greu, prieteni mereu !” 
 RUTINA: ,, Am încredere în tine!”( depr. de a avea o atitudine pozitivă faţă de 

cei din jurul tău); 
 TRANZIŢII:  „ Prin pădure”, cântec „Ploaia!”- recitative ritmice „Fluturii 

poznaşi,,-cântec;  ,,Culorile,,-cântec                . 
În cadrul activităţii pe domenii experienţiale cu tema : ”Cei trei fluturaşi” se pune 

accent pe îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la relaţiile interumane de prietenie, 
întrajutorare şi formarea deprinderii motrice de bază – târâre pe genunchi şi palme. Copiii 
audiază povestirea, desprind mesajul, şi fac aprecieri, în situaţii concrete, prin analiza 
comportamentelor şi atitudinilor în raport cu normele cunoscute. Prin recitativele ritmice 
« Ploaia » se face trecerea la activitatea de educaţie fizică, copiii vor fi familiarizaţi cu 
deprinderea motrică târâre pe genunchi şi palme. Fixarea  deprinderii învăţate  se realizează 
prin jocul de mişcare « Fluturaşii  salvatori » redând principalele momente ale povestirii. 

Florile bucuroase că au fost salvate au o surpriză – flori multicolore pentru copii şi un 
zâmbărici pentru Zâna Fluturaşilor. Se execută jocul liniştitor « Fluturii şi florile». Pentru 
fiecare execuţie corectă se acordă un zâmbărici. 

Urmează tranziţia „Fluturii poznaşi,,-cântec, pregăteste lucrul pe centrele de interes. 
Fiecare copil se îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare ca  a 
aripioarelor. Astfel, la sectorul „Bibliotecă”,  copiii vor alege personajele din poveste  pentru 
a realiza „Cartea cu personaje din poveste”, la sectorul „Joc de masă”,  realizează puzzle cu 
scene din  poveste.  La sectorul „Artă”  vor lipi aripioare decupate, colorate   pentru realizarea 
temei : ”Fluturii prieteni”. Lucrările finalizate de la centrele de interes sunt apreciate de către 
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copii, prin Turul galeriei, după care  vor desfăşura dansul tematic „Coarda colorată-
curcubeul” şi ,, Fluturaşii şi florile” – – joc cu text şi cânt. 

La finalul zilei se fac aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării activităţii şi 
drept răsplată, preşcolarii primesc măşti cu zâmbărici şi medalii  pentru „Cel mai bun 
prieten”. 
 
 

197. ZIUA JOCULUI DE-A TEATRUL – revista Clubului de teatru 
 

Înv. Emilia Barzu 
Prof. Mariana Huiban 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Vaslui 
 

Copii sau adulți, în viața de zi cu zi nu suntem doar spectator, ci actori pe propria 
„scenă”. Și cât de bine ne simțim în propriul rol, în propria piele, se vede în special în 
armonia relațiilor pe care reușim să le construim și în rezultatele activităților noastre zilnice. 

Ce nu știm întotdeauna este faptul că avem resursele necesare pentru a fi actori de 
succes în propriul „film”. Ceea ce ne trebuie este doar impulsul de a ajunge la ele, de a ne 
auto-descoperi și cultiva. 

Clubul de teatru ajută copiii să se descopere, să-și folosească capacitățile de exprimare 
artistică. Teatrul aduce beneficii însemnate celor care au curajul să-i treacă pragul. 
Menționăm câteva dintre acestea: 
 

 
De cele mai multe ori, nici nu știm de câte lucruri suntem capabili. Nu întâlnim mediul 

propice descoperirii capacităților noastre, sau ne trezim în situații în care ne blocăm și nu știm 
să ne acționăm resorturile, pentru a face față provocărilor. Clubul de teatru ne ajută să 

a) dobândirea 
încrederii în 

sine 

b) dezvoltarea 
abilității de 
integrare 

armonioasă în 
grup 

c) întărirea 
capacității de 
concentrare 

d) stimularea 
creativității, 
fanteziei și 

spiritului ludic 

e) relaxarea și 
eliberarea de 

stress 
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scoatem la iveală izvorul de capacitate și forță care se află în fiecare dintre noi, să credem în 
el și să-l folosim cu succes. 

Nu o dată ne-am simțit izolați, neînțeleși, străini. Există situații în care chiar ne aflăm 
printre oameni total nepotriviți cu preocupările noastre și cu felul nostru de a ne raporta la ele. 
Dar sunt și situații în care, chiar printre oameni cu care avem afinități evidente, simțim că nu 
ne putem integra. Iar viața nu ne acordă mereu libertatea de a ne alege grupul și mediul pe 
care le-am dori. Oamenii sunt atât de diferiți. Teatrul ne ajută să ne dezvoltăm empatia, 
flexibilitatea în gândire, simțul situațiilor sociale și acceptarea diversității. Iar asta ne face 
parteneri plăcuți și de încredere. 

Clubul de teatru oferă tuturor celor care-i trec pragul spațiu adecvat dezvoltării 
personalității  sub multiplele sale fațete, petrecerii timpului liber într-o companie agreabilă, 
exprimării artistice și explorării unei lumi fantastice. 

Experiențele noazstre din Clubul de teatru au fost adunate în revista Ziua jocului de-a 
teatrul, revistă ajunsă la numărul 5. Am adunat în această revistă, an de an, scenete pe care le-
am pregătit cu elevii, jocuri teatrale, exerciții de dicție. 

Iată câteva dintre ideile din revistele noastre Ziua jocului de-a teatrul: 
Exerciții de dicție: 
* Fofiţă fondofirliţă, forofifo – fenderliţă şi fifoi fondofirloi, forofifo – fenderloi. 
* O mierliţă fuflendiţă fuflendi-fuflendăriţă nu poate să fuflendească fuflendi-fluflendăreasacă 
pe mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendăroiul. Dar mierloiul fuflendoiul fuflendi-
fluflendăroiul poate ca să fuflendească fuflendi-fluflendăreasacă pe mierliţa fuflendiţa 
fuflendi-fuflendăriţă. 
* Spre sfânta sa soră Suzana se suie, 
Spăşită din suflet suspinul să-şi spuie 
Şi-n susul sarcastic suspinu-şi şopteşte 
Şi-odată pe scară sucită se opreşte. 
* Un sas cu glas de bas cam gras si ras pe nas stă la taifas de-un ceas la parastas despre un 
extras din pancreas. 
Jocuri teatrale: 
Dă ritmul mai departe 
Obiectiv: de a dezvolta coeziunea, unitatea și concentrarea grupului 
Materiale: Nu sunt necesare. 
Desfășurarea jocului 

Participanţii formează un cerc. Coordonatorul stă şi el în cerc. Se întoarce  spre 
persoana de lângă el, (din stânga sau dreapta), o privește în ochi şi bate din palme. Cel lângă 
care stă coordonatorul trebuie să încerce să bată din palme în acelaşi timp, astfel încât să 
ajungă să bată din palme împreună. Apoi, participantul respectiv se întoarce spre persoana de 
pe partea cealaltă, bat împreună din palme şi tot aşa, pe rând, până se parcurge tot cercul. 
Astfel se creează impresia că bătaia din palme este transmisă de la un participant la 
altul.Coordonatorul poate cere participanţilor să imprime exerciţiului un anumit ritm pe care 
să-l şi menţină. După ce cercul este parcurs de mai multe ori, se întrerupe exerciţiul şi se 
poartă o scurtă discuţie despre cele întâmplate. Participanţii sunt întrebați care sunt elementele 
datorită cărora reuşesc să bată din palmela unison. (Iată câteva răspunsuri posibile: faptul că 
se privesc în ochi şi îşi susţin privirile, respiraţia, intenţiile clare, faptul că nu anticipează, că 
rămân concentrate asupra momentului.) În ce măsură a reuşit grupul să păstreze ritmul? La a 
doua reluare a exercițiului,  coordonatorul cere unui participant să lanseze exerciţiul. 
Evaluare 

Coordonatorul subliniază importanţa armonizării cu colegii actori/educatori pe 
parcursul repetiţiilor şi spectacolelor.  

Activitățile desfăşurate la ”Clubul de teatru” le oferă elevilor acel context de împlinire 
prin efort propriu, de aceea elevii participă cu plăcere la toate acţiunile. Bucuria succesului 
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obţinut pe scenă depăşeşte, de multe ori, bucuria notelor mari obţinute la obiectele de studiu. 
Elevii se refugiază într-o lume a lor, ruptă de exterior şi guvernată de legile loialităţii, pentru a 
fi ei înşişi, pentru a se confrunta cu propria imagine ascunsă în spatele unei „măşti” dintr-o 
operă literară şi pentru a-i cunoaşte şi pe cei de lângă ei. Cu acest prilej îi cunoaştem în toate 
ipostazele: de parteneri, de inventatori ai unor situaţii de comunicare inedite, de autori ai unor 
texte literare deosebite, de interpreţi ai unor roluri şi de beneficiari ai produselor rezultate. 
Atelierul de teatru apare ca un tărâm al împlinirilor ! 

Revista Ziua jocului de-a teatrul are scopul de a populariza în rândul colegilor, 
părinților și elevilor activitățile din Clubul de teatru, de a atrage în aventura noastră cât mai 
mulți dintre elevii școlii noastre. 
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198. HORA UNIRII – PROIECT DE LECȚIE 

 
Prof.înv.primar Becheru Carmen 

Școala Gimnazială Nr. 128 București 
 
Clasa: Pregătitoare 
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 
Subiectul: Hora Unirii 
Tipul lecției: activitate integrata: Arte vizuale si abilitați practice; 
                                                     Comunicare in limba română; 
                                                     Muzică si mișcare 
Competențe specifice: 
CLR 
4.1. Trasarea elementelor grafice folosind resurse variate; 
MM 
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 
3.2.Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec audiat si interpretat  
AVAP 
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, 
2.1 Observarea unor caracteristici simple ale materialelor intalnite in mediul familiar 
2.3 Realizarea de obiecte folosind materiale usor de prelucrat si tehnici accesibile 
2.5 Exprimarea utilitatii obiectelor realizate prin efort propriu 
Obiective operaționale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
O1 – sa identifice materialele si instrumentele de lucru primite; 
O2 - Să asambleze părţile componente ale costumului popular, respectând succesiunea 
etapelor de lucru; 
O3 – sa-si exprime parerea despre lucrarile proprii sau ale colegilor, tinand cont de criteriile 
date(respectarea etapelor de lucru, utilizarea corecta a materialelor date, aspectul ingrijit al 
lucrarii)  
O4 - să traseze elementele  grafice de dimensiuni şi culori variate (mari/ mici, groase/ subţiri), 
pe foaie velină si pe spaţii de dimensiuni restrânse, decorând astfel costumul popular 
O5 – sa reproduca cel putin o strofa dintr-un cantec invatat 
Strategii didactice: 
RESURSE PROCEDURALE: explicaţia, demonstratia,  conversaţia, observarea, exerciţiul, 
observaţia sistematică, aprecierea verbală, autoevaluarea; 
MATERIAL DIDACTIC: laptop, videoproiector, linguri de lemn, siluete pentru fete şi băieţi, 
hârtie creponată , bandă textilă tricolor, lipici,  
suport din polistiren cu harta țarii la 24 ian. 1859, carioci si creioane colorate,.  
 
Desfășurarea lecției: 
Captarea atenţiei: Are loc o scurtă conversație:  
Cum se numeste tara noastră?  
Care este capitala țării?  
Stiți voi cine a făcut primul pas spre intregirea țării?  
Se realizeaza o prezentare scurta a evenimentului si a personajelor importante ce au dus la 
realizarea Unirii de la 1859. 
Pe fundalul ppt-ului prezentat copiii vor audia cântecul ,,Hora Unirii”. 
După prezentare, elevii  vor interpreta o strofă din cântecul ,, Hora Unirii” . 
Anunțarea temei: Se  anunță tema si se enunţă obiectivele, pe înţelesul copiilor: “−Astăzi,la 
ora de A.v.a.p. , vom realiza păpuşi pe linguri de lemn, îmbrăcate în costume naţionale,  pe 
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care le vom prinde, la finalul lecției, într-o horă, pe această machetă cu harta țării noastre la 
1859. 
Dirijarea învățării: 
a) Recunoaşterea materialelor, intuirea şi analiza lucrării model 
 Se intuiesc materialele pe care le au elevii pe bancă. 
 Se analizează modelul, precizându-se materialele şi tehnicile folosite: Ce observaţi?  Care 
sunt elementele ce-l alcătuiesc? Ce culori si semne grafice s-au folosit? De unde ne inspiram 
in realizarea costumului popular? 
b) Explicarea şi demonstrarea etapelor de lucru 
  Explic și demonstrez elevilor tehnica de lucru.  
  Se enumeră etapele ce trebuie respectate în realizarea lucrării: decorarea costumului 
popular, lipirea şi asamblarea părţilor componente ale  costumului popular pe lingura de lemn 
, in vederea realizării  păpusii . 
• Respectarea etapelor , utilizarea corectă şi atentă a instrumentelor de lucru, aspectul estetic 
al produselor finale, încadrarea în timpul de lucru, va face ca  produsul final să fie unul reusit. 
 Copiilor li se reamintesc următoarele: 
- veţi lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie şi a murdări mobilierul cu lipici ; 
- folosiţi şerveţelul pentru a îndepărta eventuala murdărie. 
Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor 
c) Executarea lucrării de către elevi 
 Copiii lucrează:  

- Decorează costumul folosind elementele grafice invățate; 
- Asamblează părtile componente. 

 Învăţătoarea urmăreşte executarea lucrării de către elevi, îi ajută la nevoie, oferă indicaţii 
suplimentare acolo unde este necesar. 
 Se fac observaţii asupra modului de folosire a instrumentelor de lucru şi a poziţiei corpului, 
asupra acurateţei lucrării. 
 Elevii colaborează între ei, ajutându-se, dacă este nevoie. 
Pe măsură ce vor fi realizate, păpusile vor fi asezate pe macheta cu harta țarii respectând 
hotarul d e la 1859. 
Aprecierea activității elevilor: vor fi analizate lucrările, urmărindu-se: 
- respectarea etapelor de lucru; 
- corectitudinea folosirii tehnicilor de lucru şi a materialelor date; 
- acurateţea realizării (aspectul îngrijit). 
- se apreciaza  participarea elevilor la activitate, evidentiindu-se elevii care au terminat in timp 
util,  
 sunt incurajati si ceilalti elevi ; 
Toti copiii vor primi stimulente . 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. programele scolare in vigoare pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Arte 
vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare”, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 
3418/19.03.2013. 

2. Drăghicescu Silvia, Drăghicescu Florența, „Educație plastică – Ghid metodic clasele I-
IV”, Editura Aramis, București, 2007; 

     3.Suport de curs – 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, 2012. 
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199. CLASA NĂZDRĂVANILOR ŞI CENTENARUL 

 
prof.înv.primar Liliana Grumaz 

Colegiul de Arte Baia Mare 
 

Copilăria este inima tuturor vârstelor, o lume de miracole, o imensă uimire în faţa 
vieţii. Copiii văd în  părinţi trecutul, pentru părinţi copiii sunt viitorul. Un imperiu de lumină. 
„Copiii bine educaţi sporesc fiinţa neamului, după cum mugurii din fiecare primăvară, 
strângându-se în vârful ramurilor, sporesc  coroana copacului  în toate direcţiile”, afirma 
Simion Mehedinţi. Iar Mihail Kogălniceanu în „Introducţie în studiul istoriei” scria: „Istoria 
este adevărata povestire şi înfăţişare a întâmplărilor neamului omenesc. Ea este rezultatul 
vârstei şi al experienţei. Se poate numi glasul seminţiilor ce au fost şi icoana vremii trecute.” 

Ajunşi în clasa a IV-a, facem cunoştinţă pe îndelete cu istoria şi geografia poporului 
nostru, promovând, conform programei, scopuri sociale, culturale, dobândirea unei identităţi, 
asumarea unei moşteniri culturale şi de civilizaţie, practicarea cetăţeniei active, educarea 
comportamentului pentru o lume interculturală, descoperirea şi acceptarea perspectivelor 
multiple asupra istoriei, societăţii, culturii.  

Mândri de a fi contemporani cu Centenarul Marii Uniri, ne pregătim din timp şi intens 
pentru acest eveniment. Activităţile extracurriculare în sine, prin structură, conţinut şi specific 
sunt complementare activităţii de învăţare realizate în clasă. Am programat două activităţi 
extracurriculare care, la rândul lor, s-au dovedit a fi complementare: excursia tematică şi 
serbarea şcolară. Cele două activităţi au o structură şi un conţinut distinct, dar care se 
interferează pentru atingerea obiectivelor educaţionale şi afective propuse, reuşind astfel să 
confer atractivitate şi eficienţă orelor de istorie.  

Nicolae Bălcescu scria: „Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede 
trecutul, prezentul şi viitorul!” Astfel, am organizat popasuri la Muzeul de Istorie, 
Monumentul Ostaşului Necunoscut, Arhivele Statului, Muzeul Satului din Baia Mare, 
Monumentul eroilor de la Moisei, Memorialul Durerii de la Sighetu Marmaţiei, Muzeul de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca. Elevii au fost fascinaţi şi copleşiţi de multitudinea de 
izvoare istorice scrise şi nescrise: arme, unelte, podoabe, monede, vase, documente, inscripţii, 
machete expuse cronologic. Aceste exponate sunt acoperite de lut, de fum, de zgură, dar 
graiul lor e limpede şi adevereşte un fapt luminos ca soarele. Micile şantiere arheologice, 
statuile marilor personalităţi ale neamului mi-au dat prilejul să le vorbesc sau să le citesc 
despre faptele măreţe pe care le-au înfăptuit.    

La sfârşit de octombrie am pornit pe urmele dacilor şi romanilor, la Sarmizegetusa 
Regia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa, locuri care au topit două popoare într-unul singur. 
„Bătălia” regizată dintre daci şi romani ne-a oferit posibilitatea să ne recunoaştem strămoşii 
„după vorbă, după port”, deoarece „Istoria iaste dascălul tuturor lucrurilor, că ea nu numai cu 
cuvinte, ci şi cu pilde adeverează cele ce învaţă” (Samuil Micu). 

Am poposit după aceea la Alba Iulia, o inimă care a pulsat mereu, încă de la dacicul 
Apulum. Oraş şi cer, Cetatea Alba Carolina a rămas mereu credincioasă imaculatei culori. 
Catedrala Încoronării ne-a întâmpinat maiestuoasă, explicaţiile ne-au emoţionat, aşa cum 
pământul Transilvaniei s-a înfiorat atunci sub paşi ce au pornit deodată pe toate drumurile şi 
cu tot sufletul spre Alba Iulia.          

Informaţiile culese în timp au fost, sunt şi vor fi prelucrate şi valorificate în lecţii, 
constituind în acelaşi timp baza unei alte activităţi extracurriculare extrem de aşteptate: 
serbarea şcolară. Elevul se găseşte în situaţia de erou, protagonist, nu de spectator, ceea ce 
corespunde dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare 
de acţiune şi afirmare. El simte nevoia să stabilească o relaţie între gândirea abstractă şi gestul 
concret, titularul rolului demonstrându-şi iscusinţa, fantezia, priceperea, cutezanţa, dar şi 
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prudenţa. . Spectatori  la un spectacol folcloric închinat Marii Uniri, am cântat împreună cu 
soliştii majoritatea pieselor. Adeseori, în pauze, se prind de mâini şi încing o horă pe melodii 
patriotice...   

Cântecele patriotice uşurează înţelegerea cursului sistematic al istoriei patriei, cu 
privire la cronologie (epocă, perioadă, secol, mileniu), la viaţa economică (muncă, unelte), la 
organizarea socială şi viaţa politică. Cunoştinţele de istorie însuşite au o valoare educativă 
remarcabilă. Dacă unele fapte, date, noţiuni pot fi uitate, semnificaţia lor declanşează 
puternice trăiri afective, sentimente profunde faţă de patrie şi popor. Sentimentele nu se 
schimbă de la o zi la alta, nu pot fi declanşate la comandă, au, prin excelenţă, un caracter 
electiv. Ele nu se învaţă, nu se povestesc, ci trebuie trăite. A trăi sentimentele declanşate de 
forţa evocatoare a faptelor de eroism înseamnă a înţelege semnificaţia acestor fapte, limbajul 
specific folosit, realizându-se astfel aspectul cognitiv al istoriei.    

Am iniţiat „Gala filmului istoric românesc” şi ne bucurăm alături de alţi colegi de-ai 
noştri de filmele vizionate („Dacii”, „Mircea”, „Fraţii Jderi”, „Mihai Viteazul”, „Pentru 
Patrie”), pentru că nu se poate construcţie fără instrucţie. Iar trecerea noastră prin timp este 
construcţie. O construcţie mai bună sau mai şubredă. O construcţie a fiinţei.  
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200. CENTENARUL MARII UNIRI, 1 DECEMBRIE 1918 

 rezumat activitate dedicată acestui eveniment  
 

Prof. Beiliciu Gabriela 
Prof. Manole Aurora 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila 
 
 În 22 noiembrie 2018, elevii clasei pregătitoare A, de la Școala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” Brăila, au desfășurat un moment artistic, închinat CENTENARULUI MARII 
UNIRI, de la 1 DECEMBRIE 2018, condus de profesor în învățământul primar Beiliciu 
Gabriela și profesor itinerant Manole Aurora 
 La acest eveniment au participat elevi tipici, cât și elevi cu CES integrați în 
învățământul de masă. În deschiderea momentului le-au fost prezentate informații despre ziua 
de 1 Decembrie, însemnătatea ei pentru poporul român, informații adaptate nivelului de clasă 
pregătitoare. 
 Elevii, îmbrăcați în port național, au cântat și recitat poezii patriotice, onorând astfel 
marele eveniment de la 1918. Ei au avut spectatori elevi ai școlii, părinți, bunici și alte cadre 
didactice. 
 Scopul acestei activități a fost acela de a-i sensibiliza și informa pe micii școlari cu 
privire la evenimentele istorice majore, care au marcat istoria României de azi. 
  
            Obiectivele au fost: 
 
 Să cunoască sentimentul de patriotism; 
 Să recunoască culorile steagului; 
 Să ştie data realizării „Marii Uniri”; 
 Să desfăşoare un moment artistic. 
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201. PROIECT  DIDACTIC 

 
prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona  

Școala Gimnazială nr. 2 Picior de Munte Boboci Dragodana, judeţul Dâmboviţa 
 
CLASA I  
PROPUNATOR: prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ne mişcăm, ne plimbăm, călătorim             
TEMA ZILEI: Căutătorii de comori 
SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitularea sunetelor, literelor şi a grupurilor de litere învăţate 
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
SCOPUL:  
●Informativ: 
-Recapitularea cunoştinţelor  despre sunetele, literele şi grupurile de litere studiate în această 
unitate de învăţare: f, F, ş, Ş, ţ, Ţ, z, Z, che, Che, chi, Chi; 
-Dezvoltarea competenţelor de citire şi scriere a sunetelor, a silabelor, a cuvintelor şi a 
propoziţiilor. 
●Formativ:  
- dezvoltarea auzului fonematic; 
- dezvoltarea atenţiei voluntare;  
- formarea unei atitudini pozitive față de învățare.  
 
     COMPETENŢE  SPECIFICE:   
a) Comunicare în limba română 
1.3 Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 
propoziţii rostite clar şi rar; 
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână; 
4.1. Scrierea literelor de mână; 
 
     b)Arte vizuale și abilități practice 
2.3 Realizarea de obiecte/construcții, folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.  
 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
a) Comunicare în limba română 
O1.3.1. - să exemplifice cuvinte care conţin  sunetele studiate în diferite poziţii: iniţială, în 
interior, finală (obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev dă exemplu de cel puţin două 
cuvinte); 
O3.1.2 - să citească în ritm propriu silabe, cuvinte, propoziţii (obiectivul se consideră realizat 
dacă fiecare elev citeşte corect cel puţin un cuvânt); 
O4.1.3. - să transcrie cuvinte, enunţuri din 3-5 cuvinte, fără omisiuni de litere (obiectivul se 
consideră realizat dacă fiecare copil transcrie corect cel puţin trei cuvinte din cinci);  
     b) Arte vizuale și abilități practice 
O2.3.4. -  să decoreze un semn de carte folosind creioane colorate sau carioci. 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
METODE ŞI PROCEDEE:  metoda fonetică, analitico-sintetică , conversaţia ,  explicaţia,  
exerciţiul, brainstorming 
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FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 
RESURSE MATERIALE: manual digital şi tipărit – Comunicare în limba  română – clasa 
I, Editura Intuitext, laptop, videoproiector,  caiet auxiliar, fişă de lucru, cărţi, semne de carte  
 
BIBLIOGRAFIE:  
- MECTS - Programa pentru disciplina Comunicare în limba română , aprobată prin ordin al 
ministrului nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013; 
- Manualul:  Comunicare în limba română , Editura Intuitext, autori: Mirela Mihăescu, Ştefan 
Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel; 
-V. Molan, Didactica disciplinei limba şi literatura română în învăţământul primar, Editura 
Miniped, 2010.                                            
RESURSE TEMPORALE: 50 minute  
 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 
 

Momentele 
lecţiei 

Ob. 
op. 

Conținutul activității Strategii didactice Evalua-
re Metode şi 

procedee 
Mijloac
e 

Forme  
de 
organiza
-re 

1.Moment 
organizatoric 
(1’) 

 Se asigură condiţiile 
necesare desfăşurării 
optime a activităţii. 

    

2. 
Reactualizare
a 
cunoștințelor 
(2’) 

 Verificarea temei din 
punct de vedere 
cantitativ. 

conversaţi
a  
 

 activitate 
frontală 
 

aprecier
i 
verbale 

3. Captarea 
atenţiei 
(2’) 

 Voi face cunoștință 
elevilor cu prietena  
“Cărticică”, personajul 
surpriză al activității de 
astăzi. Aceasta a venit cu 
mai multe prietene- cărţi, 
în care a ascuns câte o 
sarcină de lucru pentru ei. 
După rezolvarea lor, 
elevii vor descoperi un 
anumit mesaj de la 
Cărticică. 

explicaţia planşa 
cu 
personaj
ul 
“Cărtici
-că”, 
cărţi  

activitate 
frontală 

 

4. Anunţarea 
temei şi a 
obectivelor 
(2’) 

 Le spun elevilor că prin 
rezolvarea sarcinilor de 
lucru, vom recapitula 
sunetele, literele şi 
grupurile de litere 
studiate. Prezint 
obiectivele pe înţelesul 
lor. Scriu titlul pe tablă: 
“Recapitulare”. 

explicația  
 

activitate 
frontală 

aprecier
i 
verbale 

5. Dirijarea 
învăţării 

C.L.
R. 

Un elev vine să 
descopere sarcina din 

conversați
a 

cărţi cu 
sarcinile 

activitate 
frontală 

aprecier
i 
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(25’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1.
3.1 
 
 
 
 
 
O3.
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4.
1.3 
 
 
 
 

prima carte: “Daţi 
exemplu de cuvinte care 
ȋncep/conţin/se termină 
cu sunetele: f, ş, ţ, z,  che, 
chi!” 
Cer elevilor să 
alcătuiască propoziţii cu 
unele dintre cuvintele pe 
care le-au exemplificat. 
Pentru că au rezolvat 
corect sarcina, elevii au 
descoperit primul cuvânt 
din mesajul de la 
Cărticică: “Descoperiţi”. 
Alt elev vine să caute a 
doua sarcină de la 
Cărticică, în a doua carte: 
”Rezolvaţi exerciţii din 
manual!” 
Elevii rezolvă pe 
manuale exerciţii: 
completarea unor cuvinte 
cu grupurile de litere 
studiate, citirea şi unirea 
cuvintelor potrivite 
pentru a forma propoziţii, 
unirea cuvintelor cu 
acelaşi înţeles.  
Pentru că au rezolvat 
corect şi această sarcină, 
elevii primesc al doilea 
cuvânt  din mesaj: 
“comoara”. 
Alt elev vine să caute 
următoarea sarcină, în a 
treia carte: ”Scrieţi pe 
caiete!” 
Facem exerciţii de 
ȋncălzire a muşchilor 
mici ai mȃinilor  şi ne 
reamintim poziţia corectă 
pentru scris.  
Elevii rezolvă pe caietele 
auxiliare exerciţii: 
copierea unei propoziţii, 
scrierea cuvintelor 
reprezentate de imagini, 
unirea cuvintelor date 
pentru a forma o 
propoziţie şi scrierea 
acesteia.  

brainstorm
ing 
 
 
analiza 
fonetică, 
analitico-
sintetică 
exerciţiul 
explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
 

de lucru 
ascunse 
 
 
 
 
 
 
 
manual
ul 
digital 
şi tipărit 
 
 
 
 
 
caiete 
auxiliar
e 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
activitate 
frontală 
 
 
 
 
 
 

verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observa
-rea 
sistemat
ică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autoeva
-luare 
 
 
 

495



 

  

6.Obţinerea 
performanţei 
(10) 

 
 
 
 
O4.
1.3 

Elevii rezolvă pe fişa de 
lucru exerciţii: citesc  un 
scurt text, încercuiesc 
grupurile de litere 
studiate şi îl transcriu. 
Verificarea se face 
frontal şi individual, 
elevii se autoevaluează. 
Drept răsplată elevii 
primesc ultima parte a 
mesajului: “din cărţi!”. 
Le spun că mesajul 
transmis de Cărticică 
este:  “Citind, veţi 
descoperi comoara din 
fiecare carte. Să nu 
înlocuiţi  paginile cărților 
cu paginile de internet!” 
Port cu elevii o scurtă 
discuţie pe baza 
mesajului. 

 
 
explicaţia 
exerciţiul 

 
cărţi cu 
sarcini 
şi părţi 
din 
mesaj 

activitate 
individua
-lă 

proba 
scrisă, 
 
autoeva
-luare 
 
aprecier
i 
verbale 

7.Activitate 
recreativă 
(5’) 

A.V
.A.P
. 
O2.
3.4 

Atunci când timpul le 
permite, după ce termină 
câte o sarcină de lucru, 
elevii decorează o 
surpriză pentru Cărticică 
şi prietenele ei, semne  de 
carte. La sfârşitul orei, 
elevii care au terminat 
semnele de carte, le vor 
aşeza în cărţile - prietene 
ale personajului 
Cărticică. Ceilalţi copii le 
vor termina acasă, pentru 
cărţile din biblioteca 
personală. 

exerciţiul creioane 
colorate
, 
semne 
de carte 

individua
l 

analiza 
produse
-lor 
activităţ
ii 

8. Asigura-
rea retenţiei 
şi a 
transferului 
(1’) 

 Le explic elevilor că nu 
vor primi temă pentru 
acasă, pentru că urmează 
vacanţa de primăvară. 

explicația   
 

activitate 
frontală 

 

9. Aprecieri 
și 
recomandări 
(2’) 

 Fac aprecieri generale şi 
individuale, referitoare la 
modul de participare a 
elevilor la activitate şi fac 
anumite recomandări, 
dacă este cazul. 

conversaţi
a 

 activitate 
frontală 

aprecier
i 
verbale 
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202. PROIECT DIDACTIC 

 
Înv. Gherase Carmen 

Prof. înv. primar Ştefăniţă Adriana 
Școala Gimnazială„ Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

 
DATA: 18.10.2018                                                     
CLASA:  a IV-a B 
Învățător : Gherase Carmen 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  ”Locuri de apartenență” 
OBIECTUL: Educaţie civică 
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate 
SUBIECTUL: Țara natală. Însemnele țării.                                     
TIPUL LECŢIEI: consolidare a cunoştinţelor 
COMPETENȚE VIZATE:  

 Recunoașterea şi descrierea înţelesului unor termeni specifici limbajului civic; 
Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni; 
Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale. 
Dezvoltarea sentimentelor moral – patriotice şi estetice pentru eroii neamului, pentru lupta şi 
jertfa acestora pentru independenţă libertate şi pace. 
Stimularea capacităţii de a folosi alte cunoştinţe cu caracter interdisciplinar ( istorie, limbă 
română, educaţie muzicală, arte vizuale și abilități practice ). 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
-să     citească    corect   ,    curent    şi    expresiv    pe    baza  exerciţiilor  de  citire ,  a 
      interpretării şi esenţializării textelor date. 
-să identifice persoanele şi simbolurile faţă de care trebuie să manifeste respect; 
-să   rezolve   exerciţii    de    sinonimie ,    antonimie ,    omonimie    şi     înlocuire  de  
      cuvinte pe baza explicaţiilor învăţătorului şi a cunoştinţelor însuşite în lecţie; 
-să   caracterizeze   prin   antiteză  (contrast)   personajele textelor pe baza  analizei textelor  şi  
a  argumentării    faptelor  patriotice   ale  eroului ,  optând convingător prin motivare pentru 
comportamentul  personajului  pozitiv; 
-să dezvolte sentimente moral – patriotice şi estetice pentru eroii neamului, pentru lupta şi 
jertfa acestora pentru independenţă libertate şi pace. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca independentă, jocul 
didactic. 
MATERIALE DIDACTICE: fişe de lucru, videoproiector, harta României Mari( 4 ex). 
BIBLIOGRAFIE: 
Ileana Iepure, Adriana Moţcanu, Geta Popovici, Maria Tomoiu, Darius Borovic- Ivanov, 
Dorina Chiriţescu (coordonator), „Educaţie civică”- ghidul învăţătorului, Editura Atelier 
Didactic, Bucureşti, 2005, pag. 64-66; 
Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu, Ordinul M.E.N. 
nr.5003 / 2.12.2014 , Bucureşti; 
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Secven
țele 
lecţiei/ 
Timp 

 
O
b 
 

                                  STRATEGIA DIDACTICĂ 

Relaţia  propunător - elev Organiza-
rea 
clasei 

Tip 
de 
învăţa
re 

Metode   
şi 
procedee 

Evaluare 
 

C G I 
Mome
nt 
Organi
zatoric 
-1min. 

 Elevii se pregătesc pentru lecţie. 
Se stabileşte un climat propice desfăşurării 
lecţiei. 
 
 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
Ă 

     

Verifi-
carea 
cunoști
nțelor 
-5 min. 

 Elevii au de rezolvat independent sarcinile de 
pe fișa nr. 1. 
-Care este mesajul acestui text? ( Trebuie să-i 
respectăm pe cei vârstnici.) 
-Dați un sinonim pentru„ respect”.( prețuire, 
stimă, considerație). 
-Ce proverb s-ar  potrivi textului? ( Cu ce mână 
dai, cu aceea primești)  
-Față de cine trebuie să mai avem respect? ( 
părinți, frați, vecini, prieteni, țară, tradiții, 
simboluri naționale) 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
Ă 

  Recep 
tiv – 
repro- 
ductiv
ă 
 

Conversa
-ţia 
Explicaţi
a 
Munca 
independ
entă 

Observa 
re 
sistemati
că 

Anunţa
rea 
temei 
şi a 
obiecti-
velor  
-3min. 

 -Astăzi vom înțelege mai bine ce este țara, ce 
importanță au simbolurile naționale și ce 
reprezintă sentimentul de patriotism.Vom 
desfăşura diverse aplicaţii la această temă. 
Dacă sunteţi atenţi, la sfârşitul orei veţi şti și 
anume se cuvine să respectaţi în viaţă şi 
modalităţile prin care o puteţi face . 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
Ă 

  Recep
tivă 
 
 

Conversa 
ţia 

 

 
 
 
 
 
Dirija 
rea 
învăţări
i 
-
25min. 

 
O
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
2 
 
 
 

-Ce este țara? ( o parte din teritoriul Pământului 
delimitat prin hotare bine stabilite și 
recunoscute pe plan internațional) 
- Dați un sinonim pentru „țară”. ( stat, patrie) 
-Ce este țara natală? ( țara unde te-ai născut) 
-Ce înseamnă popor? ( totalitatea locuitorilor 
unei țări) 
- Dați un sinonim pentru„ popor”( neam, 
națiune, norod) 
-Ce sunt simbolurile naționale? ( însemne,  
imagini reprezentative pentru o țară) 
 -Care sunt simbolurile țării noastre? ( steagul, 
stema, imnul, Ziua României) 
- Când se cântă imnul țării noastre?( la 
începutul orelor, în cadrul competițiilor 
sportive) 
Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la 

 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
Ă 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Recep 
tiv – 
repro- 
ductiv 
 
 
 
 
 
Cogni
tivă 

 
Explicaţi
a 
Conversa
-ţia 
 
 
Exercițiu
l 
 
 
 
Conversa 
ţia 

 
Observa 
re 
sistemati
că 
 
 
 
 
 
 
 
Observar
e 
sistemati
că 
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 înfăptuirea României Mari.  Se știe că românii 
și-au dorit dintotdeauna unirea într-un singur 
stat.  Aceasta s-a realizat de-a lungul mai 
multor etape, ultima  înfăptuindu-se la 1 
decembrie 1918 când și Transilvania s-a unit cu 
țara mamă. Astfel s-a întregit România.  
Fișa Nr. 2 
Se citește textul de pe fișă. După explicarea 
cuvintelor noi se extrage mesajul acestui 
fragment. ( Patriotismul, adică iubirea de țară, 
trebuie dovedit prin fapte. Cu arma în mână în 
timp de război și prin muncă cinstită în timp de 
pace.) 
Se rezolvă apoi exercițiile de pe fișă. 

  
 
 

Obţine-
rea 
perfor- 
manţei 
-
10min. 

 
 
 
 
 
 
O
5 

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. Fiecare grupă 
primește câte un plic în care ei găsesc piesele 
unui puzzle. Au ca sarcină să refacă puzzle-ul,( 
harta României de la 1918), să ordoneze într-un 
enunț cuvintele de pe spatele puzzle-ului, apoi 
liderul iese în fața clasei și scrie la tablă 
enunțul găsit.  Cele 4 enunțuri găsite de elevi 
vor fi aranjate într-o strofă. Această strofă va fi 
mesajul de încheiere a lecției.  
„  Nu uitați suntem români, 
Dintotdeauna am fost creștini. 
Asta-i țara, asta-i glia, 
Strigăm toți„ Vivat, România!” 
Apoi se intonează cântecul „ Portul românesc” 

 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
Ă 
 

   
 
 
Opera
torie 

 
 
 
 
 
Jocul 
didactic 

 
 
 
 
 
Observa 
rea 
sistemati
că 

Apreci
eri şi 
recoma
n-dări-
1 min 

 Se fac aprecieri şi recomandări asupra modului 
de lucru al elevilor.  
Elevii care au fost activi în timpul orei şi au 
răspuns corect vor primi calificative, iar restul 
încurajaţi. 

   Recep
tivă 

 
 

Observa 
rea 
sistemati
că 

 
     FIȘA  NR. 1 
 
Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

A fost odată, demult, o familie formată din mamă, tată, bunic şi nepot. Bunicul era tare 
bătrân şi lipsit de puteri. Din această cauză, când mânca îşi murdărea hainele şi masa. Se 
întâmpla să spargă şi farfuria din cauza tremurului mâinilor sale. 

Ca să nu mai aibă atâtea pagube, părinţii au hotărât să îi cumpere o farfurie şi o lingură 
din lemn şi să îi dea să mănânce într-un colţ al camerei. 

Nu mare le-a fost mirarea părinţilor când, într-o bună zi, l-au găsit pe copilul lor 
cioplind o lingură de lemn. Întrebat ce face, copilul le-a răspuns: 

-Pregătesc linguri şi farfurii din lemn pentru voi, când veţi fi bătrâni. 
Atunci părinţii au înţeles că au greşit. Au alergat la bătrân şi, cu lacrimi în ochi, i-au 

cerut iertare. 
 
Răspunde la următoarele întrebări: 
Cu ce au greşit părinţii?.................................................................................................... 
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Cine  i-a făcut pe părinţi să înţeleagă că 
greşesc?............................................................................................................................. 
3 . Alcătuieşte o listă de persoane cu care te întâlneşti zilnic și  cărora le arăţi respectul tău. 
 
     FIȘA NR. 2  
 

„Ţara, iubite domnule, nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, 
la nevoie, cu jertfă. Munca cinstită, viaţa curată, iubirea de semeni, îndeplinirea datoriilor pe 
care le avem – adică faptele – acestea înseamnă patriotism, nu vorbele deşarte ”  
  ( „ Drapelul”, de Mihail Sadoveanu) 
1.Care este mesajul acestui fragment? 
…………………………………………………………………………………………………
…………2. Găsește sinonime pentru: 
Cinstită-   Muncă- 
Jertfă-    Vorbe- 
3.Găsește antonime pentru: 
Iubire-    Curat- 
Viață-    Domn- 
Scrie în paranteze sensurile cuvântului„ foc”. 
Drumeţii aprinseră focul la marginea drumului. (flacără) 
Ofiţerul fusese rănit în  focul de la Mărăşeşti.             (…………………………….……...) 
Copilul era isteţ foc.                                                     (…………………………………....) 
Tătarii trecură prin foc şi sabie satele româneşti.        (………………….………………...) 
Bătrîna se făcuse foc şi pară când auzise.                   (………………………………….....) 
Dansatorii jucau cu foc.                                               (……………………………………....) 
Tatăl s-ar fi aruncat în foc pentru fiul său.                  (...........................................................) 
 
 
 

 
 
  

500



 

 
203. ÎN LUMEA COPILĂRIEI 

OPȚIONAL PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 
 

Prof. Mihaela Monica Munteanu, Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași 
Prof. Gabriela Lolica Antipa, Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași 

 

 
,,Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii. 
 Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte” 
Antoine de Saint Exupery 
 

Viața afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalități. A te 
concentra asupra ei, a mecanismelor proprii de funcționare, constituie, de fapt, esența 
activității instructiv– educative , barometrul de apreciere a eficienței acestei munci, chiar dacă 
roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 

Vârsta copilului din clasa pregătitoare este o perioadă care se caracterizează printr-un 
remarcabil act creator, curiozitate pentru necunoscut, dorință de a ști cât mai multe, de a 
pătrunde cu pași mărunți și repezi spre acest univers ascuns și nou. Gândirea și trăirile 
copilului sunt strâns legate de concret, culoare, forme, simplitate, sunet. În această perioadă, 
el își dobândește deprinderea de a-și exprima ideile, opiniile, gândurile, ceea ce simte, 
dorințele într-o formă simplă, creativă, nouă.  

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. 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 
școlarului 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. 
 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. 
 Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă 
maximă în orele de comunicare în limba română, în general şi literatura pentru copii în mod 
deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic. 
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. Basmul reprezintă pentru micii şcolari ai claselor pregătitoare, abia desprinşi 
de lumea grădiniţei şi a jocului ca activitate fundamentală, refugiul în care totul este posibil, 
real sau imaginar, locul în care valorile morale sunt stabile şi neapărat respectate, deoarece 
încălcarea normelor atrage după sine oprobiul şi „răsplata”, iar pentru personajele pozitive 
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totul se termină cu bine. Acest univers mirific oferă perspective largi imaginaţiei, stimulează 
creativitatea artistică de orice fel, având mari valenţe educative.  
 Ne-am oprit asupra acestei discipline opţionale, contopind laolaltă obiective specifice 
ariilor curriculare limbă şi comunicare, arte şi tehnologii, ca urmare a descoperirii unui 
potenţial artistic la aceşti copii. Mijloc de educaţie, instrucţie şi divertisment, opţionalul îi va 
oferi şcolarului posibilitatea de liberă exprimare, manifestarea înclinaţiilor sau a talentului, 
precum şi şansa de a lucra în echipă, de a se dovedi interesat, performant şi de folos celorlalţi. 

Implicat într-o astfel de activitate elevul va reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, 
să se manifeste spontan învingându-şi emoţiile şi să se integreze în colectiv, va putea emite 
judecăţi morale şi de valoare, revizuindu-şi propriul comportament. 

Textele, exerciţiile si jocurile didactice propuse iau în considerare sfera preocupărilor, 
cunoştinţelor si intereselor elevilor, dându-le posibilitatea să se exprime cât mai ușor, 
urmărindu-se pas cu pas calitatea exprimării orale. 
 
VALORI ŞI ATITUDINI 

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 
literaturii 

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi  
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia 

pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 
 
CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

 Poezii din folclorul copiilor 
 Legende și poezii populare 
 Povești și povestiri pentru copii, de scriitori români și străini 
 Exerciţii aplicative, jocuri didactice, rebusuri 
 Concursuri tematice 
 Realizarea unor compoziții plastice - scene din basme  
 Dramatizări 
 Audieri de melodii din poveștile studiate 
 Vizionarea de filme și piese de teatru pentru copii 

 
MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 probe orale: ,,citirea“ imaginilor, redarea conţinutului textului cu suport ilustrat, 
caracterizarea personajelor, alcătuirea de scurte poveşti originale. 

 probe practice: realizarea de desene potrivite conţinutului textului, aşezarea imaginilor 
repectând momentele subiectului, iniţierea de dialoguri pe teme date, dramatizări, joc de 
rol. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 Andersen, Ch. Hans,  „Povești”, Ed. Regis, București, 1990 
 Arghezi, Tudor,  „Versuri 2”, Ed. Cartea românească, 1982 
 Blandiana, Ana,  „Întâmplări din grădina mea”, Ed. Ion Creangă, 1986 
 Creangă, Ion,  „Povești. Povestiri. Amintiri”, Ed. Elis, București, 2006 
 Frații Grimm, „Povești”, Ed. Cartex, București, 2006 
 Peneș, Marcela, „Hai să facem un spectacol!”- teatru școlar pentru clasele I-IV 
 Culegere de cântece pentru copii ( folclorul copiilor ) 
 „Povești, povestiri, basme și legende”- Antologie pentru preșcolari și școlari 
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204. LOCUL NATAL /GURA TEGHII-PLAI DE LEGENDĂ 

 
Înv. Gornăţeanu Elena 

Şc. Gim.”Pamfil Georgian” Gura Tegii, Buzău  
 

Trăim într-o societate în care se împrumută cu mare ușurință diferite obiceiuri, de 
aceea ,,filonul aurului”curat din sufletul țăranului român trebuie redescoperit și prețuit la 
adevărata valoare,legătura cu pământul natal,cu identitatea noastră ca popor pe care o putem 
menține doar păstrând vii tradițiile populare,portul specific,dansul și cântecul popular,căutând 
adânc originile pierdute în negura timpului.Suntem datori să lăsăm această moștenire și 
copiilor, dar și nepoților noștri. 

Undeva, în Carpații de Curbură,stă ascunsă o localitate:,, Comuna noastră este așezată 
în marginea țării, situată la rădăcina giganticului vârf al Penteleului aproape de Transilvania 
”după cum  își defineau comuna locuitorii ei într-un memoriu adresat Ministerului de Interne 
în anul 1871. Dar cea mai veche atestare este cea de la 1543, într-un document din 17 iulie 
,când  se înregistrează un transport de mărfuri.Veche așezare grănicerească la granița cu 
Moldova și Transilvania , cu întinse și bogate pășuni care au atras păstori din cele trei țări 
surori, situând de fapt aici leagănul Mioriței. 

Proiectul,,Gura Teghii/plai de legendă”, început ca CDȘ, a urmărit să răspundă 
nevoilor de a sădi în sufletele micilor elevi dragostea pentru păstrarea tradițiilor și 
obiceiurilor, de a redescoperi meșteșuguri tradiționale: dulgherie,dogărie,cusături şi ţesături 
populare;de a colecționa obiecte folosite de țărani în gospodăriile lor;de  a duce mai departe 
frumusețea portului și dansului de pe meleagurile natale;de a afla legende legate de zona 
natală;de a cunoaște personalități cu care se mândrește comuna,etc. 

În demersul meu am pornit de îndemnul lui George Vîlsan de a cunoaște întâi,,locul 
natal ale cărui elemente proaspete pline de imagini și de simțire există în sufletul fiecărui 
copil și trebuie numai scoase la lumină, valorificate și rânduite”. 

 Împreună cu elevii am cercetat lada de zestre a bunicilor, de unde am scos la lumină 
adevărate opera de artă:costume populare vechi de peste 100 de ani,fotografii ce ilustrează 
ocupații străvechi sau momente din viața familiei tradiționale,ștergare românești, obiecte de 
uz gospodăresc.Toate acestea ,dar și multe alte obiecte, au fost colecționate și  sunt pregătite 
să întregească zestrea unui viitor muzeu al localității noastre. 

Elevii au avut ca studiu de cercetare să învețe un meșteșug direct de la țărani; și pot 
spune cu mâna pe inimă, că nimic nu se compară cu emoția descrisă de ei atunci când au 
reușit să pătrundă tainele meșteșugului,lecție cu adevărat valoroasă pentru tânăra generație. 

Costumul popular reprezintă un document de viață;elevii au aflat cu câtă trudă coseau 
țărăncile la lumina lumânării,în lungile nopți de iarnă,cămăși înflorate,ilice ,fote sau țeseau 
din borangic marame fine  ori pânză pentru iile frumos ornamentate.Au aflat despre clacă și 
șezătoare; au adus la lumină legende ale locului , balade ori cântece bătrânești ,strigături 
,denumiri toponimice etc. 

În fiecare an , în ultima duminică din luna mai, are loc minunata serbare folclorică,,Pe 
urme de baladă”,care, în amfiteatru natural, reeditează (din 1970)sosirea haiducului 
Gheorghelaș la stână și pedepsirea lui Macovei.Locuitorii,cu mic cu mare, participă cu emoție 
la eveniment,admirând costumele populare originale,fredonând cântece,admirând ansamblul  
„Ciobănaşul”, emblemă a folclorului coregrafic buzoian timp de mai multe zeci de ani şi cu o 
prezenţă remarcabilă pe marile scene ale ţării, dar şi laureat, al unor festivaluri 
internaţionale.Cine a avut privilegiul să urmărescă brâul bătrânesc pornit de bătrânii satului pe 
strigături meșteșugite înțelege esența folclorului local;înțelege pasiunea omului de la munte ce 
nu poate sta pe scaun când aude strigăturile:,,Foaie verde foi ca leu/Hop-șa/Moșii de la 
Penteleu/Hop-șa/Nu te uita ca-s bătrân/Hop-șa/Că-s cu dragostea-n sân/hop-șa!/Ușurel și 
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apăsat /Hop-șa/ Ca la GuraTeghii-n sat”;iar cine a urmărit ,, Brâul voinicesc”jucat de flăcăii 
satului are siguranța că tradiția nu-i pierdută.Când flăcăii înlănțuiți de brațe strigă:,,Uite brâul 
, trece râul /Și mândruța potecuța”scena se zguduie și un fior te străbate în tot corpul; ai vrea 
să fii acolo, să simți prin toți porii că ești român, că eși gurateghean! 

Activitățile desfășurate pe parcursul unui an școlar au fost încununate de succes , iar la 
final am desfășurat o activitate demonstrativă la nivelul ,,Comisiei Metodice a Învățătorilor” 
și ,Comisiei Educative” din școală,unde elevii au prezentat portofoliile personale, au 
demonstrat pe viu tot ce au învățat,au argumentat cu dovezi că locul natal este  cu adevărat un 
loc de legendă. Ppt-ul ,,Locul natal”este structurat astfel încât să facă o radiografie a localității 
noastre din punct de vedere geografic,istoric,economic,etnografic,cultural.L-am folosit  pe 
parcursul activității pentru ca elevii să susțină cu dovezi munca lor de cercetare. 

Obiectivele:,,dezvoltarea atitudinilor și abilităților elevilor privind păstrarea tradițiilor 
și obiceiurilor poporului român, a graiului românesc”, ,, educarea în spiritul iubirii de neam, 
al prețuirii frumuseții satului românesc și a tradițiilor regăsite în acesta ”au fost atinse.  
Concluzionând ,pot spune cu mândrie că dansul  și costumul popular sunt adevărații 
ambasadori ai zonei Gura Teghii,comună de pe plaiuri buzoiene. 
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205. EXPERIMENTE 

 
profesor pentru învățământ primar, Porojan Constantin 

Școala gimnazială Răscăeți-Dâmbovița 
 

Imaginile de mai jos sunt preluate din cadrul experimentelor realizate la disciplina 
Științe ale naturii, clasa a III-a, Școala gimnazială Răscăeți, județul Dâmbovița, conținutul:  
Apa, aerul, solul.  

Modul de organizare a fost atât pe grupe de câte patru elevi, cât și individual.  
 
În imaginea nr. 1 am prezentat cu ajutorul 
laptopului experimentele prezentate  în cd-ul 
care însoțește manualul(Ed. Intuitext, autori: 
M. Mihăescu, Șt. Pacearcă, A. Dulman, 
Crenguța Alexe, O. Brebenel, București, 
2016). 
 

 
 
 
imag. nr. 1 

În imaginea nr. 2, elevii au pus apă cu sare 
într-un pahar, iar în celălalt apă cu zahăr. 
După ce au amestecat bine cele două 
substanțe, au încercat să-și de-a seama 
vizual, în care pahar a fost pus zahăr și în 
care sare, după ce în prealabil, unul dintre 
copii schimbă locul paharelor, iar celălalt 
coleg se întoarce cu spatele/își acoperă ochii. 
  Aceștia au constatat că nu pot aprecia după 
culoarea lichidului și este necesar să guste 
din conținutul fiecărui pahar. Substanțele s-
au dizolvat, lăsându-și amprenta specifică 
gustului fiecăreia.  

  
imag. nr. 2 

În imaginea nr. 3, elevii au pus în pahare apă, 
apoi au introdus pământ(sol) uscat.  Au 
observat bulele de aer care se ridică la 
suprafața apei, acest lucru indicând prezența 
aerului în sol. 
           Au repetat experimentul și cu pietricele, 
dar au constatat că nu se întâmplă același 
lucru.  

 
imag. nr. 3 

În imaginea nr. 4, cu ajutorul unui evantai 
din hârtie, construit de fiecare dintre elevi, 
aceștia au identificat prezența aerului și cum 
acesta le răcorește fața. 

 
imag. nr. 4 
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În imaginea nr. 5, cu ajutorul unei lumânări 
aprinse, elevii au identificat locul și direcția de 
deplasare a aerului cald și a celui rece. Cel 
cald iese afară din sala de clasă prin partea de 
sus a tocului ușii, fiind mai ușor, iar cel rece 
intră prin partea de jos a acestuia, fiind mai 
greu.  
 

 
imag. nr. 5 

În imaginea nr. 6, elevii au observat faptul 
că, acoperind o lumânare aprinsă cu un 
pahar, în scurt timp aceasta se va stinge din 
cauza lipsei exigenului care a fost consumat 
prin ardere, concluzionând că acesta 
întreține arderea și viața. 
 

 
 
imag. nr. 6 

 
Bibliografie: M. Mihăescu, Șt. Pacearcă, A. Dulman, Crenguța Alexe, O. Brebenel, Științe 
ale naturii, manual pentru clasa a III-a, Ed. Intuitext, București, 2016 
 
 

206. PROIECT EDUCATIV – 
PREVENIREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA NIVELUL 

CLASEI 
 

Profesor pentru înv. primar, Chinan Ramona 
Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași 

 
De ce m-am axat pe această inițiativă didactică? Pentru că sunt învăţătoare cu o 

vechime de peste douăzeci de ani la catedră şi pot spune că agresivitatea este un subiect care 
apare cu precădere ori de câte ori este vorba despre copii, despre grupul lor de joacă, grupul 
de prieteni, grupul de învăţare (clasa de elevi). M-am confruntat adeseori cu comportamente 
agresive ale copiilor în curtea şcolii, dar şi în clasă şi m-am întrebat cum este bine şi cum 
trebuie să procedezi în astfel de situaţii. 

Am observat că acest fenomen s-a accentuat în ultimii ani şi am considerat necesară 
implementarea la nivelul clasei a unor activități cu rol de prevenție. De asemenea, consider că 
şcolaritatea mică reprezintă o etapă de modelare şi formare a personalităţii adulte, acum se 
poate interveni cu succes în acest sens. Comportamentul copiilor, stilul lor de a reacţiona, de a 
se bucura sau întrista, de a se înfricoşa sau nu, de a spera sau nu, toate acestea sunt în primul 
rând, un reflex al modurilor de comportare şi gândire care se formează în această perioadă. 

La vârsta şcolarităţii mici – care a fost centrată în această lucrare – se însuşesc cele 
mai multe comportamente de adaptare. Prin natura sa, şcolaritatea mică este legată de 
personalitatea în formare. Echilibrele emoţionale şi psihice, în general, sunt fragile, este 
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perioada în care se constituie clişee, patternuri comportamentale persistente în timp şi 
transferabile ulterior în diverse activităţi. 

Pe baza experienţelor sociale acumulate în această perioadă se formează: invarianţi 
comportamentali, patternuri de răspuns cu statut de nuclee adaptative bune sau rele, moduri 
evaluative privind lumea înconjurătoare, repere de identificare personală în plan social. Toate 
acestea se constituie în tablouri comportamentale cu specificitate individuală. 
 
Grupul ţintă: elevii clasei a II-a D, Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași 
Durata: 1 semestru 
Scopul proiectului: Prevenirea comportamentului agresiv al elevilor prin armonizarea  
relaţiilor dintre fete şi băieţi, dezvoltarea stimei de sine, cultivarea unor trăsături pozitive de 
caracter prin puterea exemplului, informarea asupra cauzelor şi efectelor agresivităţii. 
 
Activităţi desfăşurate 
 
 Activitatea nr. 1 - Cine sunt eu? Cine eşti tu? 
 Scopul: Formarea şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere 
 Obiectivele urmărite:  

• să-şi identifice propriile calităţi şi defecte; 
• să conştientizeze importanţa calităţilor proprii în dezvoltarea personală. 

 
CONŢINUTURI TIPURI DE ACTIVITĂŢI RESURSE/EVALUARE 
Eul emoţional 

- faţă de sine; 
- faţă de lume; 

„Eu simt…” 
 
 
 
 
 
 
Eul cognitiv 
„Eu gândesc…” 
 
 
Eul social 
(interpersonal) 
„Cum sunt şi cum 
mă văd alţii?” 

- povestea cu început dat „Oglinda 
fermecată”; 
- identificarea propriilor emoţii, 
sentimente pozitive şi negative (cu 
posibilitatea de a vorbi deschis despre 
aceasta); 
- joc – Mima (activitate de mimare a 
diferitelor emoţii într-o situaţie dată); 
- activitate de stimulare a unor trăiri 
emoţionale de către fete şi băieţi, în 
aceeaşi situaţie; 
- joc de identificare a propriului stil de 
învăţare; 
- delimitarea caracteristicilor fiecărui stil 
de învăţare; 
- joc de identificare a calităţilor – „Ce-aş 
fi dacă aş fi animal?” 
Băieţi         Fete 
leu             pisică – dominatorul 
iepuraş      şoricel – dominatul 
câine         maimuţă – pacifistul 
- joc – „Vreau şi eu în grupul vostru!” 
(Clasa este împărţită în fete-băieţi, 
fiecare grupă caută jucătorul lipsă din 
echipa adversă şi care trebuie să se 
recunoască după criterii prestabilite. 
Astfel se vor forma  
noi grupe mixte.  
- realizarea descrierii de către elevi a 

Metode: 
Observaţia 
Jocul de rol 
Studiul de caz 
Jocul didactic 
Predicţia 
 
Evaluare 
Capacitatea de implicare în 
activitate, 
Capacitatea de a 
recunoaşte calităţile şi 
defectele proprii, precum 
şi ale celorlalţi 
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unui copil pe care îl simpatizează şi a 
unui pe care nu-l simpatizează. 

 
Activitatea nr. 2 – Ce putem face împreună? 
 Scopul: Dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor între fete şi băieţi 
 Obiectivele urmărite:  

• să iniţieze, să menţină şi să dezvolte relaţii de comunicare; 
• să respecte regulile din cadrul unui grup; 
• să coopereze pentru realizarea unei teme comune; 

CONŢINUTURI TIPURI DE ACTIVITĂŢI RESURSE/EVALUARE 
Identificarea 
propriilor 
modalităţi de 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barierele 
comunicării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importanţa 
regulilor în cadrul 
grupului  

- Pornind de la exemplul apropiat despre 
câine şi pisică, prin extrapolarea relaţiei 
către persoane se ajunge la concluzia că 
mesajele transmise uneori pot fi 
percepute diferit, iar acesta poate fi 
motivul unor neînţelegeri ce apar între 
fete şi băieţi. 
- Prin intermediul unor jocuri de 
comunicare se concluzionează că fetele 
sunt interiorizate  - modalitatea lor de 
comunicare cu băieţii este mai mult 
nonverbală, în timp ce băieţii sunt 
exteriorizaţi, comunicând cu fetele 
predominant verbal. 
- dezbatere:  
De ce respinge o fată un băiat? 
Posibile motive: 
Băiatul e dominant, timid, superficial, 
are randament şcolar scăzut. 
Fata e timidă, are prejudecăţi. 
De ce respinge un băiat o fată? 
Posibile motive: 
Fata e timidă, dominatoare, are un aspect 
fizic neplăcut. 
Băiatul e timid. 
Joc: „Te invit în lumea mea!” 
- Două grupuri combinate au ca temă de 
lucru o compoziţie (compunere susţinută 
şi de un desen) cu titlul: „Lumea roz şi 
Lumea bleu”; se alege câte un 
reprezentant din fiecare echipă care 
prezintă compoziţia realizată. 
- Realizarea de proiecte cu tema „Cum 
îmi imaginez o jucărie a viitorului cu 
care se pot juca şi băieţii şi fetele” – 
desene, descrieri, modelare, construire. 

Metode: 
Observaţia 
Jocul de rol 
Studiul de caz 
Dezbaterea  
Activitate practică 
 
Evaluare 
Capacitatea de implicare în 
activitate, 
Proiectul 
Produsele activităţii 

 
 Activitatea nr. 3 – Cum rezolvăm conflictele? 
Scopul: Gestionarea situaţiilor de criză prin găsirea de soluţii 
 Obiectivele urmărite: 

• să se familiarizeze cu noţiune de conflict; 
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• să conştientizeze aspectele pozitive şi negative ale unei situaţii conflictuale; 
• să identifice atitudini şi comportamente ce pot preveni o situaţie conflictuală; 
• să găsească metode de rezolvare a unui conflict. 

 
CONŢINUTURI TIPURI DE ACTIVITĂŢI RESURSE/EVALUARE 
Conflictul  
 
 
 
 
Cauzele 
conflictului 

Pornind de la povestea „Portocala” se 
explică termenul de „conflict” 
(neînţelegere); se găsesc termeni cu sens 
asemănător şi se verifică gradul de 
înţelegere al acestei noţiuni prin exemple 
Cauze: 

- lipsa comunicării; 
- intoleranţă; 
- lipsa empatiei; 
- refulare – răzbunare; 

Comportamentul dominator la: 
Fete: agresiv-verbal; 
Identificarea de cauze şi soluţii. 
Băieţi: agresiv prin forţă fizică 
Identificarea de cauze şi soluţii. 
Rezolvarea unor situaţii simulate, între 
fete şi băieţi, prin intermediul 
marionetelor – păpuşi; dramatizări. 
Se pot identifica următoarele căi de 
rezolvare: negociere, evitare, compromis, 
toleranţă, cooperare. 
Temă de cercetare (cu referire la 
exemplul animalelor): De ce intră 
animalele în conflict? 
Jocul „Grădina clasei noastre” – se 
confecţionează flori cu petale roz şi bleu. 
Prin discuţii referitoare la universul 
apropiat lor, atât fetele cât şi băieţii îţi 
pot descoperi preferinţele comune. 
Astfel, ei îşi pot completa numele fie pe 
o floare roz, fie pe una bleu, fie pe 
ambele. Apoi florile sunt plantate în 
grădina clasei.  
Concluzie: Suntem diferiţi şi totuşi ne 
asemănăm, alcătuind împreună grădina 
clasei. 

Metode: 
Observaţia 
Povestirea  
Studiul de caz 
Dezbaterea  
Activitate practică 
 
Evaluare 
Capacitatea de implicare în 
activitate şi de 
argumentare 
Tema de cercetare 
Produsele activităţii 

 
Această temă a conflictului a fost abordată şi în alte activităţi instructiv-educative, în 

cadrul disciplinelor cum ar fi: educaţie civică, limba română, consiliere şi orientare. 
Activitatea nr. 4 – Fiecare floare are parfumul său 
 Scopul: Creşterea stimei de sine 
 Obiectivele urmărite: 

• să conştientizeze importanţa fiecărei persoane; 
• să găsească aspecte pozitive referitoare la propria persoană, dar şi la colegi; 
• să realizeze analogii: om-plantă, om-animal, argumentând opţiunea realizată. 
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CONŢINUTURI TIPURI DE ACTIVITĂŢI RESURSE/EVALUARE 
Stima de sine - Analiza unor texte cu conţinut civic; 

- Vizionarea unor filme în care sunt 
surprinse activităţile copiilor şi 
comportamentul lor; 
- „Floarea şi omul - parfumul florii şi 
fapta omului”, „Animalul preferat” – 
exerciţii de analogie; dezbateri libere; 
- Joc didactic – „Maşina de spălat” – 
fiecare elev va trece printre două şiruri 
pentru „a fi spălat” (primeşte un cuvânt 
drăguţ, o încurajare” 
Joc de rol – „Fântâna fermecată” – copiii 
aşezaţi în cerc, îşi vor spune dorinţele: 
„Dacă aş putea să fiu: o …aş fi pentru 
că…” 

Metode: 
Observaţia 
Povestirea  
Studiul de caz 
Dezbaterea  
 
 
Evaluare 
Capacitatea de implicare în 
activitate şi de 
argumentare 
 

Sunt conştientă că stările conflictuale nu vor dispărea definitiv mai ales că influenţa 
externă (din afara şcolii) este foarte puternică, dar alături de familie, prin activităţi variate de 
consiliere şi orientare acestea pot fi ţinute sub control. 

Conflictele între copii sunt frecvente, datorate probabil unei imposibilităţi de a 
comunica mai întâi, unui  control instinctual mai puţin elevat, cât şi a unei maniere „învăţate” 
de răspuns „rapid şi adecvat” la o situaţie frustrantă. 

Aşadar, activitatea de combatere şi prevenire a comportamentale agresive ale elevilor 
este o sarcină complexă care presupune mult tact, răbdare şi consecvenţă, atât din partea 
cadrului didactic, cât şi din partea elevilor în discuţie şi a familiilor lor. Pentru a avea şanse de 
reuşită în acest sens, ar fi bine să se ţină cont de următoarele indicaţii: 

 să nu ne bazăm doar pe comportamente oferite de lecturi, filme educative; 
 copilul trebuie să cunoască, teoretic, dar şi practic, intuitiv, şi Binele şi Răul; 
 copilul să fie pus în situaţia de a rezolva problemele de viaţă în maniera lui; 
 să compare modul lui de comportament cu regula; 
 să fie învăţat ce este respectul prin manifestarea unui respect faţă de sine, apoi 

faţă de ceilalţi. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Jigău, M., 2006, Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid pentru directori şi 

profesori, Editura Alpha MDN, Buzău 
2. Macavei, E., 2001, „Agresivitatea şi violenţa: moduri primare de exprimare şi 

comunicare” în revista Psihologia, nr. 5 
3. Ulrich L., Tudorache M., 2007, Violenţa în şcoală. Ghid de bune practici, Editura 

Atelier Didactic, Bucureşti 
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207. MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ DEDICAT CENTENARULUI 
 

Prof. înv. primar, Tătulescu Maria Adriana 
Şc. Gim. Răzvad, jud. Dâmboviţa 

 
La Şcoala Gimnazială Răzvad, elevii clasei a IV-a au realizat, împreună cu 

învăţătoarea, un colaj dedicat sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire. S-a expus pe hol o 
fâşie lungă de câţiva metri dintr-o rolă de hârtie, pe care elevii au lipit, desenat sau scris 
informaţii legate de istoria ţării noastre şi de personalităţi istorice şi culturale, respectând o 
ordine cronologică.  De asemenea, elevii au realizat desene, ghirlande și colaje pe care le-au 
afișat în sala de clasă. 

Şcolarii au învăţat cântece şi poezii patriotice, pe care le vor prezenta într-un mic 
spectacol ce se va desfăşura pe 28 noiembrie.  
Obiectivele urmărite sunt: 
*dezvoltarea sentimentelor patriotice; 
       *cunoaşterea istoriei ţării noastre; 
       *îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, dezvoltarea spiritului de echipă; 
       *îmbunătăţirea comunicării verbale, îmbogăţirea vocabularului. 
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208. HAI LA TEATRU! 

 
Prof.înv. primar Țurcanu Aneta 

Școala Gimnazială Budila 
 

Dezvoltarea competenței de comunicare se impune ca o prioritate a întregului 
proces instructiv-educativ desfășurat în școală. Este o verigă esențială pentru reușita 
demersului educațional deoarece asigură calea cea mai bună spre cunoaștere și o mai bună 
relaționare cu cei din jurul nostru. De asemenea, este un element fundamental pentru 
integrarea socială și adaptarea la cerințele școlii a fiecărui copil care a intrat pe băncile școlii. 
De aceea am dorit să dezvolt această competență elevilor din clasa pe care o conduc. 

În elaborarea studiului am pornit de la ideea că, utilizând teatrul de păpuşi în procesul 
instructiv-educativ, voi favoriza și optimiza dezvoltarea competenţei de comunicare la şcolarii 
din clasa pregătitoare, proveniţi din medii defavorizate. 

Am introdus în orarul clasei disciplina opțională ,,Hai să ne jucăm de-a teatrul de 
păpuși!” și am urmărit efectele produse de aceasta asupra dezvoltării competenței menționate. 

După analizarea detaliată a datelor obținute pe parcursul cercetării am ajuns la 
concluzia că utilizarea teatrului de păpuşi în procesul instructiv-educativ optimizează 
dezvoltarea competenţei de comunicare la şcolarii din clasa pregătitoare proveniţi din medii 
defavorizate. Ipoteza de lucru a fost validată. 

Analizând impactul pe care l-a avut utilizarea teatrului de păpuși, atât în cadrul orelor 
de curs precum și a CDȘ-ului, asupra dezvoltării competenței de comunicare a elevilor am 
descoperit că teatrul de păpuși poate fi un puternic instrument educativ. 

Acesta favorizează: interacțiunea interpersonală, participarea activă a tuturor 
membrilor atelierelor de lucru la crearea și prezentarea spectacolelor de teatru de păpuși. 
Constituie un puternic motor motivațional capabil să-i determine să-și dezvolte întregul 
potențial nativ. Capacitatea elevilor de a realiza schimburi de cunoștințe, de idei, schimburi 
afective și sociale s-a îmbunătățit.  

Compararea rezultatelor, după experimentul formativ, a scos în evidență progresul pe 
care l-au realizat elevii din lotul experimental. Activitatea de învăţare a majorităţii subiecţilor 
s-a îmbunătățit. Acest progres vizează atât produsul, cât şi procesul învăţării. 

S-a demonstrat că elevii din lotul experimental și-au îmbogățit vocabularul, au înțeles 
unele noțiuni de gramatică funcţională, au conştientizat principalele tipuri de interacţiune 
verbală, și-au format deprinderi / aptitudini de a comunica oral într-o varietate de situaţii, de 
a-și monitoriza şi adapta propria comunicare la cerinţele situaţiei, de a căuta, a colecta şi a 
procesa informaţia, de a folosi resursele puse la dispoziție, de a formula şi a exprima 
argumente orale. 

Aceștia și-au format o atitudine pozitivă pentru dialogul constructiv. Și-au manifestat 
din plin interesul de a comunica și de a interacţiona cu colegii din clasă, s-au legat prietenii iar 
adaptarea la cerințele școlii s-a realizat mai ușor. Treptat și-au dat seama de impactul pe care 
îl poate puterea cuvântului asupra celorlalţi și au scos din vocabularul lor unele regionalisme 
sau cuvinte utilizate doar în cadrul comunității din care fac parte. Acest succes s-a datorat 
faptului că, elevii au dorit să fie ca adevărații actori, să utilizeze expresii frumoase, să 
folosească, asemenea artiștilor de pe scenă, o vorbire nuanțată, să se folosească de calitățile 
oratorice de care dispun pentru a comunica mesaje artistice (prezentările spectacolelor 
realizate). 

Toate aceste observații au condus la concluzia că utilizarea teatrului de păpuși în 
cadrul orelor de curs, și nu numai, este benefică pentru toți participanții implicați în procesul 
instructiv-educativ.  
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209. PROGRAM DE EDUCAŢIE PARENTALĂ 

 
Pip. Nicolae Doina 

Şcoala Centrală, Bucureşti 
  
 Educarea copiilor poate fi plăcută, dar şi dificilă în acelaşi timp.  
 Fiind de multe ori obosiţi, preocupaţi de grijile cotidiene părinţii nu mai au răbdare să 
asculte nevoile copiilor sau nu mai au suficientă toleranţă pentru a accepta anumite 
comportamente rebele ale acestora. Părinţii consideră educaţia dificilă atunci când copilul 
prezintă un comportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascultă 
de observaţiile lor. În asemenea situaţii, părinţii se supără, se simt neputincioşi, frustraţi, 
dezamăgiţi, incapabili, iar dezvoltarea copilului este ameninţată. Copilul prezintă probleme de 
comportament, probleme emoţionale, se simt neglijaţi sau chiar abuzaţi. 
 Informaţiile, capacităţile şi abilităţile pe care părinţii le obţin prin diferite programe de 
educaţie parentală sunt absolut necesare. 
 
 1.  Grup ţintă: 
 Grup de 10-15 părinţi care au copii cu vârsta între 6 şi 12 ani şi care întâmpină greutăţi 
în educarea copiilor: probleme de comunicare cu copilul, comportamente rebele ale copilului, 
dificultăţi de adaptare la şcoală sau dificultăţi de învăţare, conflicte în viaţa de familie. 
 2.  Scopul 
- conştientizarea părinţilor asupra rolului activ în educarea copilului 
- cunoaşterea, acceptarea şi modelarea pozitivă a personalităţii copilului 
- creşterea abilităţiilor parentale 
- stabilirea unei relaţii pozitive în interiorul familiei  
 3.  Obiective 
• Să dezvolte abilitatea părinţilor de a cunoaşte, în funcţie de etapele de vârstă ale copilului, 

nivelul de dezvoltare; capacitatea de a-şi explica reacţiile copilului, de a înţelege nevoile 
copilului şi de a formula răspunsuri adecvate acestora; 

• Să înţeleagă necesitatea comunicării aservite, să gestioneze adecvat regimul de 
recompensă, laudă constructivă, critică şi pedeapsă, permiţând dezvoltarea tuturor 
potenţiatorilor unei personalităţi armonioase; 

• Să releve abilitatea părinţilor de a determina calitatea şi cantitatea timpului petrecut cu 
propriul copil şi capacitatea de a coordona, dirija timpul copilului pentru a crea contexte 
care să contribuie la stimularea gândirii critice şi creatoare, dezvoltarea simţului estetic şi 
să susţină inserţia socială a copilului; 

• Să cunoască şi să utilizeze modalităţi eficiente de prevenire a stresului în familie şi a 
situaţiilor tensionate, să ofere suport afectiv copilului, ajutându-l să-şi gestioneze amoţiile 
negative; 

• Să dezvolte abilitatea părintelui de a fi un bun leader, de a găsi soluţii la problemele 
copilului     împreună cu acesta, depăşind situaţiile de criză educaţională sau de natură 
personală, asigurând astfel schimbarea în atitudinea copilului;  

 
 5.  Modalităţi de desfăşurare 
Programul se va desfăşura în 12 şedinţe, fiecare şedinţă având o durată de  1 ½ - 2 ore. 
1. Construirea unei identităţi a grupului – cunoaşterea ( şedinţă de spargere a gheţii ) – 1 
şedinţă 
2. Cunoşterea nivelului de dezvoltare a copilului – 2 şedinţe 
3. Comunicarea cu copilul în familie – 2 şedinţe 
4. Timpul petrecut cu propriul copil – 3 şedinţe 
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5. Modalităţi de „disciplinare” lauda, critica, recopensa, pedeapsa – 3 şedinţe 
6. Şedinţă de evaluare – şedinţă finală. 
 
     I. Şedinţă de cunoaştere 

• aşezarea în semicerc 
          a) Părinţii sunt rugaţi să scrie pe o foaie un lucru care i-ar preocupa sau i-ar deranja cel 
mai mult de a fi în grupuri ca cel existent 
          b) sunt rugaţi să scrie descrierea unui eveniment fericit/ nefericit din  copilărie pe bilete. 
Apoi un părinte trage un bilet, expune evenimentul. Discuţii pe baza întrebării : „Cum te-ar fi 
afectat acest lucru? ” 
     a) scopul => reguli de grup 
     b) scopul => părinţii trebuie să înţeleagă că cel mai important lucru este de a împărtăşi 
sentimente şi experienţe şi de a găsi soluţii optime, nu de a emite judecăţi sau opinii. 
 
II. Cunoaşterea nivelelor de dezvoltare a copilului 
Prima şedinţă 

• vizionarea unui film care să atragă atenţia părinţilor asupra necesităţii cunoşterii 
copilului – 15 min  

• prelegere şi discuţii cu părinţii 
• prezentarea caracteristicilor psiho-sociale specifice vârstei 

    1. dezvoltarea fizică a copilului 
       - standardele de vârstă înscrise pe fişa de dezvoltare fizică 
       - îndrumarea către specialişti 
    2. dezvoltarea socială 
       - limbaj şi comunicare 
       - jocul şi importanţa lui în dezvoltare 
       - stima de sine 
       - autocontrolul 
       - nevoia de independenţă 
Şedinţa a II-a 
1. Trecerea în revistă a lucrului făcut acasă 
    - experienţa împărtăşirii sentimentelor între părinţi (25 min) 
2. Prezentarea teoriei inteligenţelor multiple pe înţelesul părinţilor – 30 min 
3. Discuţii cu fiecare părinte prezintă „talentul” propriului copil, realizând astfel calităţile pe 
care trebuie să le dezvolte copilul său. 
 
III. Comunicarea cu copilul 
Analiza exerciţiului făcut acasă de către părinţi. Descoperirea sau dezvoltarea aptitudinilor de 
care au dat dovadă copiii au dus la schimbarea atitudinii părinţilor faţă de proprii copii. 
      Prelegere, discuţii pe grup: 

• Se prezintă tema activităţii şi se discută cu părinţii semnificaţia conceptului de 
comunicare între părinţi şi copii (obiectivul nr. 1). Profesorul sau consilierul şcolar va 
sublinia elementele importante ale procesului de comunicare dintre părinţi şi copii. 

• Se identifică prin discuţii de grup barierele de comnunicare dintre părinţi şi copii 
(obiectivul nr. 2). Moderatorul va sublinia atât barierele de comunicare care depind de 
părinţi, cât şi pe cele care ţin de copii sau alţi factori externi (ex. Moartea unui bunic, 
schimbarea locuinţei şi a şcolii). 

• Se discută pe grupuri de 4-6 părinţi strategiile de îmbunătăţire a comunicării dintre 
părinţi şi copii. Moderatorul poate oferi părinţilor câteva situaţii concrete de dificultăţi 
în comunicare dintre părinţi şi copii (se pot utiliza şi casete video cu situaţii concrete) 
pentru ca aceştia să identifice mai uşor barierele de comunicare şi modalităţile de 
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îmbunătăţire a comunicării. Acestea vor fi discutate în grupul mare. Moderatorul va 
sublinia modalităţile eficiente de îmbunătăţire a comunicării şi va oferi părinţilor 
materiale informative pe tema comunicării. 

 
 
IV. Timpul petrecut cu propriul copil 
Impresii despre tema pentru acasă ( 30 min ) 
- în ce a constat implicarea în pregătirea temelor 
- care a fost impactul jocului de rol propus; ce schimbări a adus în relaţia de comunicare 
dintre părinte şi copil. 
Tema nouă 
a) Prelegere; discuţii cu părinţii 
    Primele lecţii de organizare a timpului 

• cum înţeleg şcolarii timpul 
• ce probleme apar la această vârstă 
• clepsidra cu exerciţii 

b) Prezentarea unor activităţi pentru petrecerea timpului liber 
Expunerea greşelilor făcute de părinţi 
- încurajează un program încărcat al copilului 
- uită de timpul de relaxare 
- îşi pierd răbdarea 
 
V.  Prezentarea orarelor făcute cu copiii. Discuţii privind acordarea unui timp real în 
activităţile desfăşurate cu copiii. 
 Modalităţi de disciplinare – lauda constructivă, recompensa, critica constructivă, 
pedeapsa 
         În discuţia cu copilul este important pe lângă ceea ce spunem şi modul în care îl 
privim pe copil , expresia feţei. De mentionat este faptul că lauda şi critica nu sunt distructive. 
         Când criticăm sau lăudăm acest lucru trebuie făcut direct asupra comportamentului 
copilului şi nu asupra personalităţii, este de asemenea folositor de a-l lăsa pe copil să ştie 
efectele comportamentului său şi cum se răsfrânge asupra celorlalţi. 
    Regulile laudei : fii specific, clar, precis şi descrie comportamentul ce a cauzat lauda; 
descrie efectele comportamentului asupra celorlalţi. 
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210. PROIECT   DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Fărămuș Cristina  

Şcoala  Gimnazială  Nr. 1 , Slatina, jud. Olt 
 

 
 
DATA : 16 NOIEMBRIE 2018 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  NR. 1 , SLATINA 
CLASA  : I A 
INVATATOARE : PROF. ÎNV. PRIMAR FĂRĂMUȘ CRISTINA 
ARIA CURRICULARĂ: ARTE ȘI TEHNOLOGII 
TEMA CERCULUI: ȘCOALA INTERCULTURALĂ ÎN ANUL CENTENARULUI 
DISCIPLINA: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
UNITATEA TEMATICĂ: “ MUNCIM , ÎNVĂȚĂM , NE JUCĂM ” 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ROMÂNAȘI  ȘI ROMÂNCUȚE 
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 
TIPUL ACTIVITĂŢII: DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢE 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ale şcolarilor 
prin confecționarea românașilor și româncuțelor din linguri de lemn 
 
COMPETENŢE  SPECIFICE: 
  ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate 
de forme artistice; 
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
2. 2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei; 
2.3. Realizarea de obiecte / construcții / folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici 
accesibile; 
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.   
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COMPETENŢE INTEGRATE: 
CLR 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare; 
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje simple; 
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susținute de suport imagistic; 
 MM 

1.1.Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text și de ritm; 
1.2.Cântarea în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm; 

        3.2.Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu. 
 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
۞ să sesizeze semnificația numărului 100 legat de Centenarul Marii Uniri; 
۞ să recite poezii patriotice adecvate vârstei; 
۞ să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespunzătoare (stemă, steag-drapel, 
imnul României,port național); 
۞ să răspundă corect la întrebările adresate; 
۞ să decoreze costumele populare folosind semnele grafice învățate; 
۞ să lipească costumele populare față-spate pe lingurile de lemn; 
۞ să interpreteze cântece şi jocuri muzicale, acompaniaţi sau nu de CD; 
۞ să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie; 
 
CUNOȘTINȚE 
-  Formularea de întrebări și răspunsuri.  
Acte de vorbire: Comunicare orală – oferire de informații despre  Centenarul Marii Uniri, 
recunoașterea culorilor steagului românesc, recunoașterea elementelor componente ale 
costumului popular;  
-Cântarea vocală în grup – Poziția, emisia naturală, semnalul de începere; 
-Percuția corporală – Realizarea unor mișcări specifice textului; 
-Recitarea unor poezii patriotice învățate. 
 
Capacități instrumentale: 
Capacităţi cognitive:  

- îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de dificultate, 
concentrarea atenţiei, dezvoltarea creativităţii. 

Capacităţi de comunicare:  
- răspunsul în propoziţie la întrebări, exprimare verbală corectă. 

 Capacităţi de învăţare:  
- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbește, decorarea costumelor populare 

cu elementele grafice învățate, lipirea costumelor din hârtie pe linguri de lemn; 
- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite: manifestarea dragostei față 

de țară; 
- interpretarea cântecelor  respectând regulille specifice (respiraţie şi dicţie corecte, 

respectarea tonului ), recunoașterea elementelor componente ale costumelor populare. 
 
Atitudini și valori : 

- Manifestarea interesului faţă de activitate prin participarea activă; 
- Aprecierea activității colegilor de clasă; 
- Dezvoltarea motivaţiei pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;  
- Exersarea toleranţei faţă de opiniile altora;  
- Cultivarea sensibilităţii artistice; 
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- Cultivarea sentimentului de dragoste pentru țară. 
 
  A . STRATEGII  DIDACTICE 
 * Metode și procedee:conversaţia, explicaţia, observarea, demonstrația, exercițiul, 
munca independentă; 
 *Mijloace de învăţare:   linguri de lemn,modele de costume populare de fată și de 
băiat din hârtie, creioane colorate, hârtie creponată,  lipici, prezentare 
ppt,calculator,diplome,afiș; 
 *Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 
  B. TEMPORALE: 
 * 35 minute activitatea propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă; 
  C. UMANE: 17 elevi 
  D. SPAŢIALE: sala de clasă aranjată pe grupe; 
 EVALUARE: formativă, prin observarea sistematică a comportamentului elevilor, 
aprecieri verbale, aplauze, stimulente – diplome. 
 
PROIECTAREA ȘI DIRIJAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 
SCHEMA ORIENTATIVĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

1. INFORMAREA 
-Prezentarea temei 
      2. PLANIFICAREA 
           - Adresarea întrebărilor 
           - Vizionare ppt 
           - Descrierea costumelor populare 
           - Explicarea modului de lucru 
           - Recitarea de poezii patriotice 
           - Intonarea cântecului – Portul românesc 
           - Realizarea românașilor și a româncuțelor din linguri de lemn 
           - Dans – Drag mi-e jocul românesc 
 
           DECIZIA 

- Se stabilesc sarcinile și resursele materiale utilizate. 
3.IMPLEMENTAREA 
Îndeplinirea sarcinilor de lucru și elaborarea produselor finale. 
4. CONTROLUL ȘI EVALUAREA 
Prezentarea modului de lucru. Verificarea rezultatelor. Schimbare de impresii. 
BIBLIOGRAFIE: 
o MEC-Programe şcolare pentru discipline la Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa  a II-a,  
aprobată prin OM 3418/19.03.2013; 
o Ghidul cadrului didactic –CP, Ed. Delta Cart Educaţional 2013; 
o Didactic.ro 
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211. PROIECT DIDACTIC 
 

prof. înv. primar Lazăr Liliana  
Şcoala Gimnazială”Vasile Mitru” Taşca, jud. Neamţ 

 
 

SUSŢINUT ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC,  
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Lazăr Liliana  
CLASA a IV-a   
DENUMIREA OPŢIONALULUI: ,,România, plai de dor’’ 
TIPUL: Opţional la nivelul mai multor arii curriculare 
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Mândria de a fi român’’ 
TIPUL LECȚIEI: mixtă 
SCOPUL LECȚIEI: sensibilizarea, cultivarea interesului și respectului pentru dragostea de 
țară, de neam și de pământ strămoșesc. 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 
1.2.- să- și dezvolte vocabularul, utilizând corect termeni specifici patriotismului; 
3.2.- să participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în grup; 
4.2.- să formuleze și să exprime opinii personale despre ţara noastră; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
O1-  să citească cu atenție textul ,,România pitorească” și să răspundă corect la 
întrebări; 
O2-  să valorifice noțiunile învățate la alte discipline, despre poporul român și 
personalitățile acestuia; 
O3- să vizualizeze materialul prezentat și să -și exprime considerația pentru aceste mari 
personalități; 
O4-  să compare cele două mari personalități ale poporului român; 
O5 - să exprime un mod prin care și ei pot contribui la ,,Mândria de a fi român”; 
O6- să redea expresiv texte lirice; 
O7- să  formuleze puncte de vedere cu privire la  fapte și personalităţi; 
O8- să completeze un text lacunar cu termenii dați; 
O9– să  efectueze corect sarcinile de lucru în conformitate cu cerinţele  
formulate; 
Metode şi procedee: exerciţiul, problematizarea, conversaţia, observaţia, explicația, 
exercițiul,  activitate individuală, activitate pe   grupe, brainstormingul, diagrama Wenn. 
Forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe. 
Materiale: fişe de lucru,PC, prezentare ppt., coli A4, markere, bendițe tricolore. 
BIBLIOGRAFIE 
• M.E.C., Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2005; 
•  Neculai, Cristina, Educație civică-practici civice, Editura Carminis, 2010; 
• Cătrună, Liliana, Educație civică, Editura Didactică și Pedagogică, R.A.,2012; 
• www.didactic.ro  
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Momentele 

lecției 
Ob. 
op. 

Conținuturi și sarcini de lucru Strategii didactice 

Metode Mijloace Evaluare 
1. Moment  

organizatoric 
2, 

 Se asigură condițiile optime pentru 
desfășurarea activității, pregătirea 
colectivului de elevi și a 
materialului. 
Invitaţii, sunt aşteptaţi cu pâine şi 
sare de  elevii clasei a IV-a care 
sunt îmbrăcaţi în costume populare. 

Conversația  frontală 

2. Captarea 
atenției 
6’ 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 
O2 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor citi un fragment din 
textul ,,România pitorească” scris 
de Alexandru Vlahuță. 
“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!”” 
            (Alexandru Vlahuţă- 
“România pitorească”) 
Ce înțelegeți prin cuvântul  popor ? 
Cum ar trebui să fie relațiile dintre 
popoare? 
Ce sărbătorim anul acesta? 
*Joc de rol: Imaginează-ţi că eşti 
într-o excursie şi trebuie să vorbeşti 
celorlaţi copii despre poporul tău 
(gr. I); 
Elevii vor completa un 
brainstorming pe care este scrisă 
întrebarea ,,Cum sunt românii?” 
(gr. II), (Anexa 2) 
Alţii încearcă să alcătuiască câte o 
strofă dedicată ţării noastre (gr. III); 

Conversația 
Explicația 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Anexa 1) 

frontală 

 
3. Anunțarea 

temei și a 
obiectivelor 
2, 

 

  
1) Voi anunța elevii că vom  

discuta despre ,,Mândria 
de a fi român” 

2) Voi enunța obiectivele 
lecției: 
-să cunoașteți câteva 
personalități ale poporului 
român; 
- să cunoașteți munca pe 
care au depus-o pentru 
bunul renume al țării 
noastre; 
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- să răspundeți clar şi corect 
la întrebările propuse; 

4. Dirijarea 
învățării 
15, 

 

 
O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O2 
O4 

1) Poporul nostru are foarte multe 
personalități cu care ne putem 
mândri. 
2) Prezentare ppt cu câteva 
personalități ale poporului român. 
Se vor purta discuții legate de 
materialul prezentat. 
Ce simțiți față de  aceste 
personalități? 
3)Vom concluziona: 
Suntem o națiune care a dat 
universului oameni  de știință, 
scriitori, pictori, muzicieni, 
sportivi,  oameni care au dus faima 
patrie noastre pe întreaga 
planetă.Aceştia au adus propria lor 
contribuție la bunul renume al țării 
noastre. Ei şi-au dragostea și 
prețuirea pentru țară, mai ales prin 
munca pe care a depus-o fiecare în 
domeniul lui de activitate. 
Activitate  frontală 
Vom alege două  personalități ale 
poporului nostru  cu care ne 
mândrim și vom completa 
următoarea fișă. 
Elevii vor fi puși în situația de a 
face comparații, a stabili asemănări 
și deosebiri între cele două 
personalități ale poporului român. 
George Enescu – Constantin 
Brâncuși 

Problematiz
a-rea 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 
Wenn 

 

PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coală de 
hârtie 
(Anexa 2) 

Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

5. Obținerea 
performanței 
10’ 

 
O5 

Activitate pe grupe 
O grupă îşi va alege un delegat care 
va selecta cele mai importante idei 
prin care poate contribui la 
,,Mândria de a fi român” și prin 
care să -și arate dragostea și 
prețuirea față de țară (gr.I); 
Cealaltă grupă va alcătui un text, 
folosind următoarele cuvinte: 
patrie, paşnic, eroi, 
mândru,ospitalier (gr. II); 
Grupa III alcătuieşte propoziţii cu 
aceleaşi cuvinte: 
patrie, paşnic, eroi, mândru, 
ospitalier; 

Problematiz
a- 
rea 
Conversația 

Fișe de 
lucru 
(Anexa 3) 

Activitate 
pe grupe 
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6.  Feed -back 

 10, 
 
O6 
O7 

 

 

 

 

 

Joc de rol: Muma lui Ștefan cel 
Mare, de Dimitrie Bolintineanu 
Întrebare: Cât de mult și-a iubit 
mama lui Ștefan cel Mare, patria? 
Un elev pune tuturor colegilor şi 
invitaţilor bendiţe tricolore în piept. 

Conversația 
Dramatizare 
 
 

Bendițe 
tricolore  

 

6.Asigurarea  
retenției și 
transferului 

2, 

 
O8 
O9 

Elevii primesc o fișă pe care trebuie 
să completeze spațiile punctate.  
Fișele se vor verifica frontal. 

Exercițiul 
Conversația  
Observația  

Fișă de 
lucru 

Activitate 
individuală 
Frontală 
 

7.Încheierea 
activității 
3, 

 Se fac aprecieri generale și 
individuale cu privire la activitatea 
și comportamentul elevilor pe 
durata întregii ore. 
Recitarea unui cântec popular 
,,DAC-AM PLECAT 
ARDEALULE DIN TINE,, 

Conversația 
Recitarea 
unui cântec 

  

 

 

ANEXE 

 
 Joc de rol: Imaginează-ţi că eşti într-o tabără internaţională şi trebuie să vorbeşti 

celorlaţi copii despre poporul tău! (gr. I); 
 Cum sunt românii? (gr. II); 
 Allcătuiţi câte o strofă dedicată ţării noastre (gr. III); 
• Alcătuiţi un text, folosind următoarele cuvinte: patrie, paşnic, eroi, mândru,ospitalier. 
• Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: 

patrie, paşnic, eroi, mândru, ospitalier. 

 

   

 

Completați spațiile punctate cu termenii alăturaţi!  
        De-a   lungul vremurilor, la un ………………….. se dezvoltă  
sentimentul de patriotism. Aceasta înseamnă ………………..față  
de patrie, devotament și respect, …………………… eroilor neamului. 
        Un ……………… prețuiește istoria, …………………,   
……………………………  naționale și  …………………. țării sale.

Cum sunt 
românii? 

tradițiile          popor             

obiceiurile      patriot 

valorile            dragoste         

cinstire 

 

,,Mândria de a fi român” 
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212. PROIECT DE LECŢIE 

 
Profesor pentru învățământul primar Aldescu Petruţa 

Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, Județul Prahova 
 
CLASA I 
DISCIPLINA: „Trăistuța fermecată”, opțional integrat la nivelul ariilor curriculare Limbă și 
comunicare, Om și societate, Arte și Tehnologii 
SUBIECTUL:Textul literar - legenda în proză 
Text suport „Legenda ghiocelului”, după Eugen Jianu. 
TIPUL LECŢIEI: Consolidare 
SCOPUL LECŢIEI: - formarea deprinderilor de citire corectă, cursivă, expresivă; 
- îmbogăţirea şi activarea vocabularului cu noi cuvinte; 
- formarea deprinderilor de muncă independentă și în echipă. 
COMPETENȚE SPECIFICE: 

1. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate. 
2. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare. 
3. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână. 
4. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână. 
5. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Elevii vor putea: 
 O1: să citească corect, în ritm propriu, un text cunoscut;  
 O2: să răspundă corect la întrebări legate de textul citit; 
 O3: să realizeze corespondența între cuvinte care au același înțeles; 
 O4: să atribuie însușiri unui lucru/obiect; 
 O5: să alcătuiască propoziții cucuvinte/expresii date; 
 O6: să decupeze după contur și să lipească elemente de hârtie, urmând instrucțiunile primite, 
pentru a obține un produs. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, munca independentă și în echipă, 
demonstrația 
MATERIALE DIDACTICE: planşe didactice, fişe de lucru. 
 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 
I MOMENT ORGANIZATORIC 
Se asigură condiţiile unei bune desfăşurări a orei. 
 
II. CAPTAREA ATENȚIEI 
Copiii sunt anunțați că vor asculta o ghicitoare: 
 „Din zăpadă, în poiană,   Gingaș, alb și mititel. 
 Cu tichia pe-o sprânceană,   El vestește-n toată țara 
 A ieșit un clopoțel    Că sosește primăvara!” 
     Evaluare frontală/ Elevii răspund: ”Ghiocelul” 
Astfel este adus în atenția copiilor personajul principal al lecției, ghiocelul. Este expus în fața clasei 
un ghiocel realizat din carton colorat. 
III. VERIFICAREA TEMEI PENTRU ACASĂ ȘI ANUNȚAREA OBIECTIVELOR CE VOR FI 
URMĂRITE PE PARCURSUL LECȚIEI 
Elevii sunt întrebați care a fost ultimul text citit în cadrul orei de opțional și ce temă au avut pentru 
acasă. Aceștia răspund la întrebare și prezintă tema pentru acasă: un desen realizat după textul 
”Legenda ghiocelului”, de Eugen Jianu. Se fac aprecieri orale asupra modului de realizare a temei. 

523



 

Apoi sunt aduse la cunoștința copiilor obiectivele ce vor fi urmărite pe parcursul orei, formulate 
într-un mod accesibil lor: vor reciti textul, vor rezolva exerciții prin care vor demonstra că au înțeles 
conținutul acestuia (vor răspunde la întrebări, vor formula ei înșiși întrebări, vor folosi cuvintele noi 
în enunțuri alcătuite de ei, vor găsi cuvinte cu același înțeles), iar la final vor realiza și ei un ghiocel 
asemănător celui expus. 
 
IV. CONSOLIDAREA CUNOŞTINŢELOR 
Copiii vor citi textul, apoi vor răspunde la întrebări: 
 Care este titlul textului? 
 Cine este autorul? 
 Când se petrece acțiunea? 
 Care sunt lunile de iarnă? 
 Acum ce lună este? 
 Câte zile are luna februarie? 
 Ce lună urmează? 
    Evaluare frontală/Elevii răspund la întrebări 
Apoi vor citi textul în lanț și vor răspunde la alte întrebări: 
 De către cine a fost certat ghiocelul pentru că a îndrăznit să i se împotrivească? 
 Cine i-a cerut ghiocelului să se arate lumii? 
 Pe cine a chemat Baba Iarna în ajutor împotriva ghiocelului? 
 Pe cine a trimis soarele în ajutorul ghiocelului? 
 Ce fel de întâmplări sunt cele prezentate în text? Sunt reale sau imaginare? 
    Evaluare frontală/Elevii răspund la întrebări 
 Se explică elevilor că în acest text întâmplările reale se împletesc cu cele imaginare, cu 
scopul de a arăta că ghiocelul este prima floare care apare, vestind astfel sosirea primăverii. Un 
astfel de text este o legendă. 
 
V. OBȚINEREA PERFORMANȚEI 
Elevii primesc un exercițiu pe care trebuie să îl rezolve individual. Cerința este următoarea: 
 Uniți cuvintele cu înțeles asemănător: 
 zăpadă    știre 
 vesel    a cuteza 
 a se burzului   nea 
 a îndrăzni   voios 
 veste    a se răsti 
    Evaluare individuală/Elevii rezolvă cerința 
La final se face verificarea la tablă. 
Apoi elevii vor avea de alcătuit propoziții cu următoarele cuvinte: geros, primăvara, legenda. 
Propozițiile vor fi scrise de fiecare elev pe fișa de lucru și de câte un elev la tablă. 
    Evaluare frontală/Elevii rezolvă sarcina 
VI. REALIZAREA CONEXIUNII INVERSE 
Copiii vor fi grupați în echipe de câte patru. Fiecare grupă va primi o planșă pe care este reprezentat 
un ghiocel. Ei vor trebui să găsească însușiri pentru acesta. La final vor prezenta planșa în fața 
clasei. 
    Lucru în echipă/Elevii rezolvă sarcina 
 
VII. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI 
Elevii vor realiza un ghiocel din hârtie colorată, lucrând în echipă. Este prezentat modul de lucru (se 
decupează după contur petalele, tulpina și frunzele, se lipesc părțile obținute), copiii vor primi 
materialele necesare, își vor împărți sarcinile în cadrul echipei(cine decupează petalele, cine 
decupează frunzele și tulpina, etc.) și la final vor prezenta produsul obținut. Fiecare copil va scrie pe 
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frunzele ghiocelului o însușire pe care a descoperit-o la ghiocelul din legendă și pe care ar vrea să o 
aibă și el. 
    Lucru în echipă/Elevii rezolvă sarcina 
 
VIII. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 
Activitatea se încheie cu aprecieri asupra modului de lucru al elevilor și cu anunțarea temei pentru 
acasă. 
Copiii vor avea de rezolvat următorul exercițiu: 
Completați enunțurile cu cuvintele care lipsesc: 
Baba Iarna își scutură cojoacele de __________ și _______________ de gheață. _______________ 
îl amenință pe ghiocel că îl va îngheța la noapte. Ghiocelul s-a ivit, deoarece a primit veste de la 
___________________. Baba Iarna și Moș Omăt au chemat __________________ în ajutor. 
Ghiocelul s-a ________________după un bulgăre de ___________________. 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Nuță Silvia, „Metodica predării limbii române în clasele primare”, Editura Aramis, 
București, 2000, pag. 121-231 

2. Dogaru-Ulieru Valentin, Drăghicescu Luminița, „Educație și dezvoltare profesională”, 
Scrisul Românesc Fundația – Editura, Craiova, 2011, pag. 85-91 

Stan Emil., Cursul “Teoria şi metodologia cercetării”, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2001, 
pag.29-32 
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213. PROIECT DE LECȚIE 

 
Prof. înv.primar Busuioc Ionela-Cristina  

Şcoala Gimnazială”Vasile Cârlova”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
 
DATA: 16.05.2018 
PROFESOR : BUSUIOC IONELA-CRISTINA                                           
CLASA:  pregătitoare C 
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA TEMATICĂ: Prețuiesc sănătatea 
SUBIECTUL: Citirea cuvintelor asociate unor imagini. Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri 
adecvate. Cuvinte cu sens opus. 
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi 
SCOPUL LECȚIEI: Formarea de priceperi și deprinderi ce vizează citirea cuvintelor asociate unor 
imagini, formulare de propoziții și identificarea cuvintelor cu sens opus. 
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 
1.3 – identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 
propoziții rostite clar și rar; 
2.1 – pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple; 
3.1 – recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar. 
Discipline integrate:  

 A.V.A.P și M.M 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- 1.3.1- să asocieze cuvântul rostit cu imaginea corespunzătoare; obiectivul este considerat realizat 
dacă elevii asociază  la cel puțin o imagine pentru cuvintele rostite; 
-2.1.2- să identifice cuvinte cu sens opus celor prezentate; obiectivul este considerat realizat dacă 
elevii precizează sensul opus pentru un cuvânt; 
- 2.1.3- să formuleze propoziții cu cuvintele date; obiectivul este considerat realizat dacă elevii 
alcătuiesc cel puțin o propoziție; 
- 3.1.4- să citească cuvintele asociate imaginilor corespunzătoare; obiectivul este considerat realizat 
dacă elevii citesc cel puțin un cuvânt asociat unei imagini; 
STRATEGIA DIDACTICĂ:  
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observația, jocul 
Mijloace de învăţământ: videoproiector, calculator, etichete, jetoane, fișe de lucru, culori, marker, 
coli de flip-chart, bețișoare, lipici, carioci, plicuri. 
Forme de organizare:  frontal, individual, în perechi, pe grupe 
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ETAPELE 
LECȚIEI 

OB. 
OP. 

DEMERSUL 
DIDACTIC 

METODE ȘI 
PROCEDEE 

MIJLOACE DE 
ÎNVĂTĂMÂNT 

FORME 
DE  
ORGANI
-ZARE 

EVALUARE 
 

 
1.MOMENT 
ORGANIZA
TORIC 

  
Asigur condițiile 
necesare pentru buna 
desfășurare a orei de 
Comunicare în limba 
română. Pregătesc 
materialele necesare. 

 
Conversația 

  
Frontal 

 
 

2. 
REACTUA
LIZAREA 
CUNOȘTIN
ȚELOR 

 Prezint elevilor 
imagini cu normele de 
igienă. 
Adresez întrebări pe 
marginea acestora și se 
face legătură cu 
unitatea tematică în 
curs de derulare ,, 
Prețuim sănătatea”.  

Conversația  
 
Observația  

Calculator 
Videoproiector 

Frontal   

 
2. 
ACTIVITA
TE 
INTRODUC
TIVĂ 
 

 
 
 
 

Este vizionat un 
filmuleț cu o poveste 
intitulată :  ,,Povestea 
legumelor 
lăudăroase”. 
 Le sugerez elevilor să 
audieze cu atenție 
pentru că după 
finalizarea poveștii 
vom avea de rezolvat 
câteva cerințe.  

 
Conversația 
Explicația  
Observația  
 
 

 
Calculator 
Videoproiector  

 
Frontal 
 
 
 

 
Observarea 
comp. de 
auditor 
 

 
3. 
ANUNȚAR
EA TEMEI 
ȘI A 
OBIECTIV
ELOR 

  
Anunţ subiectul lecţiei 
şi prezint obiectivele 
pe nivelul de 
înțelegere al elevilor.  
  

 
Explicația 
 

 
 

 
Frontal 
 

 
 

 
4. 
PREZENTA
REA 
OPTIMĂ A  
CONȚINUT
ULUI ȘI 
DIRIJARE
A 
ÎNVĂȚĂRII 

 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Joc: Jetonul 
jermecat: elevii ridică 
jetonul cu imaginea 
potrivită cuvâtului 
rostit/ o parte din 
legumele din povestea 
anterior audiată.  Se 
lipesc etichetele 
aferente imaginilor/ 
jetoanelor. 
 Se poartă discuții 
despre legumele din 
imagini, prezente și în 

 
 
 
Jocul  
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jetoane 
Bețișoare  
Etichete 
Lipici  
 
 
 
 
 
 

 
 
Individual  
 
Individual  
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 

 
 
Observarea 
sistematică  
 
 
  
 
 
Chestionare 
orală  
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2.1.2 
 
2.1.3 
 
 
 
3.1.4 
 
 
 

poveste în poveste și 
despre însușirile 
acestora. Sunt 
formulate întrebări: 
Cum era ardeiul iute? 
Cine era fratele 
ardeiului iute? Cu ce 
se lăuda acesta? 
Cu ce se lăuda 
morcovul? 
Cu ce se lăuda varza? 
 Se solicită să se 
identifice opusul 
pentru cuvintele: mic, 
dulce, gras și 
frumoasă. 
Se alcătuiesc 
propoziții cu cuvintele 
corespunzătoare 
imaginilor anterior 
prezentate. 
  În perechi se rezolvă 
o fișă de lucru: citesc 
cuvintele și găsesc 
imaginile potrivite. Se 
face verificarea fișei 
prin vizualizarea 
acesteia proiectată. 
  Este audiat un 
cântecel și se 
realizează pe baza lui 
un joc de miscare. 
Se explică sarcina ce 
se va realiza pe grupe. 
Pe grupe se va realiza 
un colaj – Supa de 
zarzavat, iar sarcinile 
elevilor sunt 
următoarele:  
-citesc cuvintele și le 
asociază cu imaginile 
corespunzătoare; 
-alcătuiesc oral 
propoziții cu aceste 
cuvinte; 
- decorează oala 
continuând modelul 

 
 
Explicația 
 
 
 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
Joc de mișcare 
 
Explicația  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Videoproiector 
Calculator 
 
 
 
 
 
Calculator 
Videoproiector  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
În perechi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 

 
 
 
Probă scrisă  
 
Autoevaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comp.de 
auditor 

 
5. 
EVALUAR
EA 
PRODUSEL

 
2.1.3 
 
3.1.4 
 

 Elevii rezolvă 
sarcinile în cadrul 
grupelor. Sunt 
prezentate oral 
propozițiile și 

Conversația  
 
 
Exercițiul 
Jocul  

Coli de flipp-
chart 
Instrumente de 
scris  
Lipici  

 
Pe grupe  
 
 

 
Interevaluare 
între grupe 
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BIBLIOGRAFIE:  
-MECTS-„Programa pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al 
ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;  
-„Metodica predării limbii române în clasele primare” – Silviu Niţă, Editura Aramis, 2001; 
-„Comunicare în limba română”-caiet de lucru- Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, 
Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, Editura Intuitex 
 
 
 
 
  

OR 
REALIZAT
E 

2.1.2 rezolvarea sarcinilor. 
Este afișat colajul.  
Joc: Eu spun una, tu 
spui alta..  
Activitate 
suplimentară: să 
coloreze leguma 
preferată.  

  Carioci  
Culori  

 
6. 
APRECIER
I ȘI 
RECOMAN
DĂRI 

  
Fac aprecieri cu 
privire la modul de 
participare al elevilor 
la lecție.  
 

 
Conversația 

  
Frontal 
 

 
Aprecierea 
verbală 
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214. PROIECT DIDACTIC 

 
p.i.p. Ciubotariu Gabriela 

Şcoala Gimnazială” ŞTEFAN CEL MARE” Vaslui 
Data: 24.04.2018 
Şcoala Gimnazială” ŞTEFAN CEL MARE” Vaslui 
Clasa:  a II-a D 
Propunător: Ciubotariu Gabriela 
Aria curriculară: Arte şi tehnologii 
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 
Unitatea tematică: Igiena personală 
Subiectul: Tehnica tangram „Peștele” 
Forma de realizare: Lecţie integrată 
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi 
Scopul lecţiei: familializarea copiilor cu tehnica tangram, dezvoltarea depriderilor de tăiere, lipire, asamblare 
   Competenţe specifice 
      1.1  Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă  prin limbaj vizual şi mesajul  artistic 

  2.1 Jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale; 
  2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale 
  2.3 Realizarea de produse utile şi /sau estetice combinând materialele uşor de prelucrat şi tehnici Tangram accesibile 
  2.6  Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal- 
kinestezică  

 
Obiective operaţionale 

a) Cognitive 
OC1- să  răspundă la ghicitorile audiate; 
OC2- să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării; 
OC3-să aplice tehnicile de lucru în vederea realizării temei; 
OC4- să evalueze obictiv după criteriile date propria lucrare şi lucrările altora 
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b) Psiho-motrii 
OM1- să manevreze atent instrumentele de lucru; 
OM2- să-şi coordoneze mobilitatea mâinii şi a corpului în funcţie de solicitări; 

c) Afective 
OA1- să manifeste interes pentru realizarea compoziţiei; 
OA2- să creeze lucrări cât mai originale; 
OA3- să relaţioneze pozitiv cu coechipierul; 
OA4- să-şi exprime părerea faţă de lucrările colegilor; 

Strategii didactice 
          Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,                                                                                 

Turul galeriei 
          Mijloace didactice: şabloane,cartoane, foarfece, lipici,creioane colorate, ghicitori 
          Forme de organizare: frontal, individual, 
Resurse umane- 26 de elevi 
Resurse temporale- ora de 45 min. din care 35min. activitatea propriu-zisă şi 10 min. activităţi recreative 
Bibliografie 
           Programa şcolară pentru disciplina AVAP clasa a II-a, Buc. 2013 
          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 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

Etapele 
lecţiei 

Obiective 
operaţionale 

Conţinutul  instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
realizare 

1.Moment 
organizatoric 

 Pregătirea materialelor necesare pentru 
buna desfăşurare a orei. 

    

2.Captarea 
atenţiei 

OC1 Se realizează prin prezentarea în ppt a 
legendei jocului Tangram. 

 
Conversaţia 
euristică 
Explicația 

 
Video-
proiector 

Frontal Orală 
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3.Anunţarea 
subiectului 
lecţiei şi a 
obiectivelor 

OC2 
OM1 
OA3 

Astăzi vom realiza şi noi  un peștișor prin 
aplicarea tehnicii Tangram. 
Vom învăța să aplicăm această tehnică 
pentru a obține o figură. 

Conversaţia 
Explicația 

 Frontal  

4.Dirijarea 
învăţării 
a) prezentarea 
lucrării model 
b)stabilirea 
etapelor de 
realizare 
c)executarea 
lucrării 

 
 
OC2 
OC3 
 
 
 
 
 
 
OM1 
OM2 
 
 
OA1 
OA2 
OA3 

. Eu am realizat deja acasă un peștișor prin 
acestă tehnică.Pe tablă sunt expuse și alte 
lucrări cu diferite imagini prin aplicarea 
acestei tehnici. 
-arat modelul 
Ce animal am în imagine?(Pește) 
Peștele constituie o importanță pentru 
voi?(decor-acvariu, alimentație) 
Se poartă discuții despre importanță 
peștelui în alimentație deoarece conține 
vitamin necesare unei vieți sănătoase. 
 
   Pentru a obţine acest pește  va trebui să 
decupăm cele 7 piese tangram din pătratul 
tangram. 
-pun piesele pe tabla . 
Ce figuri geometrice recunoaşteţi voi dintre 
aceste piese?  
După ce decupaţi piesele le asamblăm astfel 
încât să obţinem animale. După ce obţinem 
un peștișor, lipim piesele pe foaia colorată. 
-cer copiilor să decupeze piesele tangram 
-urmăresc cum lucrează şi intervin dacă e 
cazul 
-după ce termină toţi de decupat asamblăm 
piesele pentru a obţine animale. 
-în final asamblez se face asamblarea 
Acum veţi lipi fiecare piesă una câte una. 
Ridicaţi o piesă, puneţi lipici şi o lipiţi 
acolo de unde aţi luat-o. 

Demonstraţia 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
Enumeră figurile 
geometrice 
decupează piesele 
 
 
 
-asambleză 
piesele urmărind 
demonstrarea de 
pe tabla flipchart 
-asamblează 
peștișorul după 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrarea 
model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planşă cu 
etapele de 
realizare a 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 

Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
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-urmăresc activitatea copiilor şi intervin 
dacă e cazul 

model 
 
-lipesc piesele 
pentru a obţine  
un pește 
 
 
 
 
 
 
 

lucrării 

5.Evaluarea 
activităţii 

OC3 
OA4 

. Se expun lucrările şi se analizează de către 
colectivul de elevi, apoi de învăţător în 
funcţie de criteriile de evaluare: decuparea 
corectă a pieselor; asamblarea precisă a 
pieselor;lipirea corectă şi curată a piaselor 
 

Turul galeriei Lucrările 
realizate 

Individual 
 

Orală 

6.Activitate 
recreativă 

OC4 Prezentarea unui film ppt despre curiozitați 
marine din Marea Negră.  

Problematizarea    Film ppt Individual Orală 

7 Încheierea 
activității 

 Se evidențiază lucrările cele mai reușite 
elevii fiind  notați cu calificative. 

Conversația 
 

 Individual 
 

Orală 
 

 
 
  

533



 

 
215. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv.primar Gîfei Iuliana 

Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
Data: 24.04.2018 
Clasa: pregătitoare B 
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 
Propunător: Gîfei Iuliana 
Aria curriculară: Om şi societate 
Obiectul: Dezvoltare personală 
Unitatea tematică: Să ocrotim natura! 
Subiectul: Emoţii de bază: bucurie, tristeţe 
Forma de realizare: Lecţia integrată 
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe 
Competenţe generale: 
  1. Manifestarea interesului pentru cunoaştere 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  
Scopul lecţiei: Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare 
Competenţe specifice:  
Comunicare în limba română(CLR) 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 
2.2.Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte; 
Muzică şi mişcare(MM)  
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text; 
3.1.Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare; 
Arte vizuale şi abilităţi practice(AVAP) 
2.2.Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale; 
Obiective operaţionale: 
Cognitive: OC1-să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali, pe baza unor imagini din poveştile cunoscute; 
                  OC2-să asocieze o etichetă verbal expresiei emoţionale intr-o imagine dată; 
                  OC3- să exprime verbal propriile emoţii, în situaţii familiare date;  
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                  OC4- să simbolizeze grafic bucuria sau tristeţea unui chip cu un contur dat; 
Afectiv- atitudinale: OA1-să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând promt şi corect la solicitări; 
Psihomotorii: OP1-să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru colorat; 
 Strategia didactică: 
 -metode şi procedee: conversaţia, povestirea, jocul didactic, exerciţiul, explicaţia, munca independentă; 
 -mijloace de învăţământ: panou”Întâlnirea de dimineaţă”(cuprinde jetoane pentru Calendarul naturii), fişe de lucru, imagini din poveşti- fişe şi 
ppt, emoticoni veseli/ trişti, videoproiector, laptop, stimulente cu feţe vesele; 
 -forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi; 
Resurse: 
           Umane: 19 elevi 
           Temporale: 35 min. activităţi de învăţare + 10 min. activităţi recreative 
           Spaţiale:sala de clasă 
           Bibliografice:  
                  ***Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici- suport de curs, 2012; 
              ***Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală,  aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013 
                   Grigore Adina şi colaboratorii Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, editura Ars Libri, Argeş 2015; 
            
Desfăşurarea activităţii 
 
Etapele  
lecţiei 

Obiective 
operaţionale 

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluarea 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

1 Întâlnirea de 
dimineaţă 

OA1 
 

Crearea condiţiilor optime pentru buna 
desfăşurare a lecţiei. 
Întâlnirea de dimineaţă: 
1.Salutul 
2.Prezenţa 
3.Calendarul naturii 
4.Noutatea zilei 
5.Programul şi mesajul zilei 

Conversaţia 
euristică 

Panoul”Întâlnirea 
de dimineaţă” 
Jetoane pentru 
Calendarul naturii 

Frontală Observarea 
capacităţii de 
exprimare 
orală/ de 
receptare a 
unui mesaj oral 

2.Captarea 
atenţiei 

OC1 
 

Se realizează prin intermediul unei poveşti. 
Se citeşte povestea”Paul şi rândunica”(anexa 
1) 

Povestirea 
 
 

Povestea”Paul şi 
rândunica”       

Frontală Observarea 
comportament
ului şi a 
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Discuţiile ulterioare evidenţiază cele două 
stări emoţionale ale personajului. 

 
 
Conversaţia  

răspunsurilor 
elevilor 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
operaţionale 

OC1 
OC2 
OC3 
OC4 
 

Se anunţă tema şi obiectivele pe înţelesul 
elevilor. 
Astăzi vom discuta despre cele două emoţii: 
bucurie şi tristeţe. Vom identifica starea 
emoţională a unor personaje din poveşti, pe 
baza imaginilor, vom desena şi noi chipuri 
vesele şi triste, vom afla ce vă 
bucură/întristează pe voi, iar la final vom 
juca jocuri şi vom cânta. 

 
 
 
 
 
Explicaţia 

  
 
Frontală 

 

4. Dirijarea 
învăţării 

OC1 
OC2 
OC3 
OA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
 
 
 

Se iniţiază un dialog în legătură cu povestea 
audiată: 
Cum se numea băieţelul? 
Cum se simţea acesta la începutul poveştii? 
Care sunt motivele pentru care era trist? 
Cine îl ajută să-şi schimbe starea de spirit? 
Cum îl ajută rândunica? 
Ce va simţi Paul după întâlnirea cu 
rândunica? 
De ce era acum bucuros? 
Ce ai simţit faţă de fiecare personaj în timpul 
audierii poveştii? 
Cum ne dăm seama dacă cineva este vesel 
sau trist? 
În continuare se va lucra pe grupe. Fiecare 
grupă va primi câte o imagine în care este 
prezentat un personaj dintr-o poveste (anexa 
2). Elevii trebuie să identifice emoţiile 
fiecărui personaj şi motivele pentru care 
acestea sunt vesele, respectiv triste. Un 
reprezentant de la fiecare grupă va exprima 
concluziile. 

Conversaţia 
euristică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişe de lucru 
 
Imagini cu 
personaje din 
poveşti- ppt 

Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
Evaluare 
orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
capacităţii de 
exprimare prin 
limbaj 
nonverbal 
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5. Obţinerea 
performanţei 

OC2 
OC4 

Se lucrează individual pe fişe de lucru (anexa 
3). 

Munca 
independentă 

Fişe de lucru 
 

Individual Evaluarea 
scrisă 

6. Activităţi 
recreative 

OC3 
OC4 
OA1 
 

1.Jocul emoţiilor 
Se prezintă elevilor: 
Scopul jocului: recunoaşterea emoţiilor în 
contexte variate 
Sarcina jocului: selectarea emoticonilor în 
funcţie de ceea ce simte fiecare şi mimarea 
stărilor respective 
Regulile jocului: 
-se va lucra individual; 
-la auzul propoziţiilor, elevii trebuie să arate 
imaginea cu emoticonul corespunzător 
felului în care simte situaţia respectivă; 
-se va răspunde ordonat, fără a deranja 
colegii; 
-evaluarea se va face la finalizarea citirii 
propoziţiilor; 
-timp de lucru: 5 min.; 
2.Dacă timpul permite, se va juca jocul”Ce 
te bucură/întristează mai mult?” 
Se impart elevilor emoticoni veseli/trişti. În 
funcţie de emoticonul extras, elevii se vor 
aşeza pe două şiruri, faţă în faţă şi vor 
discuta în perechi despre ce îi bucură/ 
întristează cel mai mult. 
3.Se interpretează cântecul”Dacă vesel se 
trăieşte”. 

 
 
 
Jocul didactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
emoticon 
 
 
 
 
Emoticoni mai mici 

 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
În perechi 
 
 
 
 
 
 
Frontală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
Observarea 
comportament
ului elevilor 

7.Încheerea 
activităţii 

 Se fac aprecieri verbale globale privind 
modul cum au răspuns şi lucrat elevii. 

Conversaţia  
 

 Stimulente cu feţe 
vesele 

Frontală 
 

Aprecieri 
verbale 
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216. PROIECT DIDACTIC 

Prof. educator Gherzum Ionel - Bogdan 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman 

DATA: 
CLASA: a IV – a  
PROFESOR EDUCATOR: Gherzum Ionel - Bogdan 
ARIA CURRICULARĂ: Terapie Educaţională Complexă şi Integrată 
DISCIPLINA: Terapie Ocupațională 
SUBIECTUL LECŢIEI: „Jocuri de imitație - Frize decorative” 
TIPUL LECŢIEI: Activități educațional terapeutice  
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea și dezvoltarea gesturilor manuale fundamentale și a coordonării motrice 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
OBIECTIVE COGNITIVE 
OC1 –  să poziționeze corect în spațiu elementele folosite pentru realizarea lucrărilor; 
OC2 –  să respecte tehnica șablonului în realizarea compoziției decorative; 
OC3 –  să combine în mod creator șabloanele pentru realizarea unei compoziţii originale; 
OC4 –  să respecte principiile artei decorative în realizarea frizei (repetiția și alternanța); 
OC5 –  să lucreze curat și îngrijit; 
OBIETIVE PSIHOMOTORII 
OPM1 –  să execute acţiuni motrice simple; 
OPM2 –  să adopte o poziţie corectă în bancă; 
OBIECTIVE AFECTIVE 
OA1   –  să-și respecte propria muncă dar și pe cea a colegilor; 
OA2  –  să manifeste interes pentru activitatea desfășurată. 
 REZULTATELE ASTEPTATE: 
 -  participarea activă a elevilor la rezolvarea sarcinilor primite; 
 -  descoperirea unui mod de lucru corect; 
 -  identificarea şi corectarea unor atitudini nedorite. 
 STRATEGII DIDACTICE  
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, comparaţia, exerciţiul, observaţia; 
Materiale didactice: planșă model, fişă de lucru, tablă de scris, marker, șabloane din carton, coli de hârtie A4, carton. 
 FORMA DE ACTIVITATE: frontală, individuală şi pe grupe.  
 FORMA DE EVALUARE: aprecieri verbale, evaluare prin sondaj, autoevaluare. 
 TIMP DE LUCRU: 45 min. 
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Etapele 
lecţiei 

O
bi

ec
tiv

e Conţinut şi sarcini de învăţare Strategia didactică 
Metode de 
evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

3 min 

OPM2 Asigurarea climatului necesar 
desfăşurării lecţiei; 
Verificarea ţinutei şi poziţiei 
elevilor în bancă; Pregătirea 
materialelor necesare lecţiei. 

Elevii se pregătesc 
pentru lecţie conform 
indicaţiilor primite; 
 Îşi corectează ţinuta şi 
poziţia în bancă; 

Conversaţia  Frontală  Aprecieri 
verbale 

2.Rectualiza-
rea 

cunoştinţelor 
anterioare 

2 min 

OPM2 Ce am realizat ora trecută la 
disciplina: Terapie 
Ocupațională 

Elevii răspund că au 
pictat după model cu 
diferite instrumente. 

Conversaţia  Frontală Aprecieri 
verbale 

3. Captarea 
atenţiei 
5 min 

OA2 
OPM2 

Li se prezintă elevilor câteva 
exemple de frize decorative. 
Se va purta o discuție despre 
frizele decorative. 

Elevii ascultă și 
participă la discuții. 

Conversaţia Planșe model 
 

Frontală 
Individuală 
 

Aprecieri 
verbale 

4. Anunţarea 
temei si a 

obiectivelor 
2 min 

OPM2 Tema de astăzi este: 
„Jocuri de imitație - Frize 
decorative”; 
- voi atașa pe tabla de scris 
magnetică titlul lecției; 
Voi prezenta obiectivele. 

Elevii ascultă in linişte  Explicaţia Tablă de scris 
magnetică; 
Marker; 
 

Frontală Aprecieri 
verbale 
 

5.Desfăşura-
rea lecţiei 
25 min. 

OC1 
OC2 
OC3 
OC4 
OC5 
OA1 
OA2 

Li se prezintă elevilor 
materialele de lucru pentru 
realizarea lucrărilor. 
Se discută despre tehnicile de 
realizare a temei. 
Voi da fiecărui elev o fișă de 
lucru care se numește: 

Elevii ascultă in linişte 
și participă la discuții. 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
Observaţia 
Conversaţia 
 
 
 
 

Șabloane din 
carton; 
 
 
 
 
 

Frontală 
Individuală 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 
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OPM1 
OPM2 

"Friză decorativă din figuri 
geometrice". 
Vor trebui să completeze 
fiecare friză decorativă, 
conform indicațiilor de pe fișa 
de lucru. 
Cu ajutorul șabloanelor (figuri 
geometrice), elevii vor trebui să 
completeze frizele decorative. 
Aceștia vor trasa după conturul 
șabloanelor, ulterior vor colora 
corespunzător imaginea 
rezultată. 
Elevii care vor termina primii, îi 
vor îndruma pe colegi lor, care 
nu au înțeles în totalitate sarcina 
de lucru. 
După rezolvarea sarcinilor din 
fișa de lucru, elevii își vor 
aprecia singuri lucrările, 
urmând ca acestea să fie afișate 
pe tabla magnetică. 

Elevii ascultă indicațiile 
profesorului și rezolvă 
fișa de lucru. 
Elevii care termină 
primii, îi ajută și pe 
ceilați să ducă la bun 
sfârșit sarcina de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercițiul 
Explicaţia 
Conversația  
Observaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa de lucru; 
Șabloane din 
carton; 
Tablă 
magnetică; 
Magneți. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontală 
Individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluare 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Retenţie şi 
transfer 
8 min 

OA1 
OA2 
OPM2 
 

Se dirijează analiza şi 
aprecierile din partea 
colegilor pentru lucrăririle 
realizate. 
Se fac aprecieri generale 
asupra desfăşurării activităţii. 

Elevii vor analiza și 
aprecia lucrăririle 
realizate. 
 
Elevii ascultă in linişte 
şi participă la discuţii. 

Conversaţia 
Observația 
 
 
Conversaţia 

Fișa de lucru 
 
 
 
 
 

Frontală 
Individuală 
 
 
Frontală 
 

Autoevaluare 
Aprecieri 
verbale 
 
Aprecieri 
verbale 

 BIBLIOGRAFIE: 
Cucoş, Constantin - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;  
Gherguţ, Alois - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2006; 
Muşu,I. şi Taflan, A. - Terapie educaţională complexă şi integrată, Ed. Pro-Humanitate, Bucureşti, 1997; 
Strunga , C.- Evaluarea şcolarǎ, 1999; 
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FIȘĂ DE LUCRU 
"FRIZĂ DECORATIVĂ DIN FIGURI GEOMETRICE" 

 
SARCINI DE LUCRU:  SUNT DESENATE PE PLANȘĂ PARTRU FRIZE. PRIMA FRIZĂ ESTE COMPLETĂ.  
- REALIZAȚI A DOUA FRIZĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE IDENTICĂ CU PRIMA. 
- COMPLETAȚI A TREIA FRIZĂ RESPECTÂND ALTERNANȚA FIGURILOR GEOMETRICE. 
- REALIZAȚI A PATRA FRIZĂ ASTFEL ÎNCÂT, SĂ FIE DIFERITĂ DE CELELALTE, RESPECTÂND ALTERNANȚA FIGURILOR 
GEOMETRICE. 
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217. PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

 
Prof. înv.primar Vădan Elena Mirela 

Școala Gimnazială Măgurele, Prahova 
CLASA: a III–a A 
PROPUNĂTOR: Prof. înv.primar Vădan Elena Mirela 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
DISCIPLINA: Matematică  
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Colindăm în lung și-n lat!” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
ACTIVITĂŢI INTEGRATE:Limba și literatura  română, Arte vizuale și abilități practice. 
SUBIECTUL LECȚIEI:Înmulţirea unui număr natural de două cifre cu un număr de o cifră. 
SCOPUL LECȚIEI:dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii 
în contexte variate 
TIPUL LECȚIEI: consolidare 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
Matematică 
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau 
echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10  
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau 
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal  
cu 10 
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10 000 și de împărțiri folosind tabla 
înmulțirii ,respectiv tabla împărțirii 
5.1. Utilizarea terminologiei specific și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau 
compunerea de probleme cu raționamente simple 
5.3. Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate, în concentrul 0-10 000 
 
Limba și literatura romană 
3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare 
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire /personajele acesteia 
 
Arte vizuale şi abilităţi practice 
1.1. Recunoasterea unor rmesaje comunicate prin imagini în context familiar 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: să efectueze calcule mintale orale; 
O2 :să calculeze produsul a două numere , când unul dintre factori este formati din doua cifre; 
O3 : să utilizeze terminologia specifică; 
O4: să rezolve problemele date ; 
O5: să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor; 
O6: să aplice corect algoritmul de rezolvare al unei probleme. 
 
STRATEGII  DIDACTICE: 
METODE ȘI PROCEDEE: - conversația, observația, exercițiul, explicația, munca independentă, 
jocul didactic, povestirea. 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe , fişe de lucru, plicuri, brad, castel, globulețe, cadouri, 
steluțe, îngerași. 
FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe grupe; 
RESURSE TEMPORALE: 45 minute  
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FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 
aprecieri verbale, stimulente 
BIBLIOGRAFIE:  
Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor 
cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 
cadrele didactice din învătământul primar; 
MECTS -„Programa pentru disciplinele: Matematică si explorarea mediului, Comunicare în limba 
romană, aprobată prinordin al ministrului Nr.5003/02.12.2014”, Bucuresti, 2014. 
Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a,Editura 
Paralela 45, Piteşti, 1998; 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele  
lecţiei 

O
b
. 

Conţinut – activităţi de învăţare 
Strategii 

Evalua-
re Metode  

Mijloa- 
ce de 
învăţă-
mânt 

Moduri 
de 
organiza- 
re Activitatea învăţătorului Activitate

a elevilor 

1.Mo-
ment 
organiza- 
toric  

 
 
 
 

 Pregătește materialele 
necesare pentru lecţie. 
 Stabilește ordinea şi 
disciplina. 

 Se 
pregătesc 
pentru 
lecţie. 

Instruc-
tajul 
verbal 
 

 Frontal 
 

Obser-
varea 
sistema-
tică 
 

2.Verifica
-rea temei 

 Se face verificarea cantitativă a 
temei observând dacă elevii și-
au făcut tema dată. 

Verifică 
tema  

Conver-
sația 

Caiete 
 
 

Frontal Autoeva
luarea 

 
 
 
 
 
3.Capta-
rea 
atenției 

 
 

Astăzi  la ora de matematică 
avem un invitat special care 
are nevoie de ajutorul 
nostru.Fără el, sărbătorile de 
iarna, nu vor mai avea farmec. 
Știți despre cine este vorba? 
Se prezintă planșa cu Brăduț. 
Îl cheamă Brăduț și este tare 
supărat! Vreți să aflați de ce 
este Brăduț supărat, oare? 

Brad 
 
 
Ascultă cu 
atenţie. 

 
Conver-
sația 
 

Plansă 
 
 

Frontal 
 

Obser-
varea 
compor-
tamentu
lui 
 

4.Anunţa-
rea temei 
noi şi a 
obiective-
lor 

 

Lecția noastră se numește: 
,,Povestea lui Brăduț.”Și îl 
vom ajuta pe Brăduț să 
citească și să rezolve exerciții 
și probleme. 

Sunt atenţi 
la ceea ce 
se 
comunică. 
 

Conver-
saţia 

 Frontal Obser-
vaţia 
sistema-
tică 
 

5.Reactua
lizarea 
Cunoştin-
ţelor 

O
1 
O
3 

Pentru început vă provoc să ne 
încălzim puţin minţile. 
Se efectuează exerciţii de 
calcul oral. 

Rezolvă 
exerciţiile 
de calcul 
oral.  

Conver-
saţia 
Exerciţi-
ul 

 Frontal Obser-
vaţia 
sistema-
tică 

 
 
 
 
 
 
6.Dirija-
rea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astăzi vă voi spune o poveste 
,dar povestea aceasta este una 
specială, pentru că vă va pune 
la încercare atenţia şi isteţimea  
Vreți să aflăm aventurile lui 
Brăduț  și să-l ajutăm să treacă 
cu bine peste obstacolele 
întâlnite în drumul său? 

 
 
 
 
 
Ascultă 
povestea. 
 

Conver-
saţia 
 
 
 
 
 
Povesti-

Plansă 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 

Obser-
vaţia 
Sistema
-tică 
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învăţării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne vom împărți în 3 
grupe.Fiecare grupă va lua un 
plic de pe masa și –l va 
deschide.Vor avea de așezat în 
ordine jetoanele cu silabele 
date pentru a forma cuvântul 
care va denumi grupa.“Era o zi 
frumoasă de iarnă. Fulgii de 
nea   se jucau de-a prinselea 
prin văzduh, iar zăpada se 
așternu pe toată întinderea, 
asemeni unei mantii 
strălucitoare purtată cu 
mândrie de Crăiasa ținuturilor 
înghețate.  Copacii ca de 
cristal, iazul de oglindă, 
bătrânii corbi zgribuliți de frig, 
păreau că poartă în ființa lor, 
MAGIA iernii. Brăduț  era 
fermecat de frumusețea din jur, 
și cu toate că nu părea să aibă 
motive pentru a fi necăjit, 
sufletul micuțului era apăsat de 
o tristețe profundă.  Motivul 
nefericirii sale era faptul că o 
vrăjitoare căreia nu-i prea 
plăcea Iarna, i-a furat 
ornamentele pentru a-l 
împiedica pe acesta să intre în 
casele oamenilor . 
Vreți să-l ajutăm să-și recapete 
ornamentele? 
Pentru a le înapoia, trebuie să 
ajungem la castelul vrăjitoarei 
și să trecem cu bine peste 
obstacolele întâlnite în 
drum.Ca să vadă că suntem 
niște copii isteți, vrăjitoarea 
vrea să rezolvați cerințele de 
pe fiecare obstacol .(anexa1) 
 
1.Lacul: plic cu globulețe 
Calculează și compară 
produsele: 
71x4     42x6= 
 
29x2                83x3= 
 
44x4      88x2= 
 
65x9     76x8= 
 

 
 
 
 
 
 
Privesc 
planşa. 
 
 
 
Ascultă 
continuare
a poveştii. 
 
 
 
 
 
 
Privesc 
exerciţiul 
scris pe 
planşă. 
Trebuie să 
comparăm 
numerele 
date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezolvă 
exercițiul 
 
Pe măsura 
ce vor 
rezolva 
exercițiile 
corect vor 
atașa 
ornamente
le în brad 
 
 

rea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişe. 
 

 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
Individual 
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O
4 
O
6 

98x5     58x7= 
 
38x6     80x7= 
2.Moș Viscol :plic cu steluțe 
Află produsul dintre: 
a)dublul numărului 18 și 2; 
b)triplul numărului 22 și 7; 
c)succesorul numărului 29 și 9; 
d)predecesorul numărului 46 și 
5; 
e)29 și cel mai mic număr par 
de o cifră; 
f)diferența numerelor 2345 și 
2265 și 3. 
3.Zidul:plic cu cadouri 
Problema 1:De Crăciun 
,pentru decorarea „Orășelului 
copiilor”s-au folosit 4580 
beculețe albastre,verzi și 
roșii.Știind că albastre  s-au 
folosit 89, iar verzi triplul 
numărului celor albastre, află 
câte beculețe roșii s-au folosit. 
Problema2: 
Din produsul numerelor 79 și 
4, scade produsul numerelor 
26 și 3. 
Problema 3: 
La triplul numărului 72 mărit cu 
5, adugă dublul numărului 84. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe grupe 
Individual 
 

7.Obține-
rea 
perfor-
manței 

 

Am ajuns cu bine la castel(plic 
cu îngerași unde reiese 
cuvântul bravo anexa2) și 
vrăjitoarea uimită de istețimea 
voastră vă înapoiază și 
îngerașul ornament pentru ca 
voi să-l atașați Brăduțului . 

Elevii 
calculează 
și așază 
literele 
obținând 
cuvântul 
“Bravo” 

Exerciţi-
ul 
 
Explica-
ţia 
Conver-
saţia 

Plic cu 
ingerasi 

Pe grupe  
Obser-
varea 
sistema-
tică 

8.Asigu-
rarea 
retenţiei 
şi a 
transferu-
lui 

O
5 
O
6 

  Elevii vor avea de rezolvat 
fişa de evaluare  (anexa 3)                                            
 Distribuie fişe de evaluare în 
formă de brad. Monitorizează 
activitatea independentă. 
Verifică exercițiile prin citirea 
rezultatelor . 

 
 
 Rezolvă 
fişa de 
evaluare 
 
 

Exerciţi-
ul 
 
Explica-
ţia 
Conver-
saţia 

Fișe de 
evaluare  
 
 

Individual 
 

Evalua-
re scrisă 
 
Obser-
varea 
sistema-
tică 

9.Încheie-
rea  
activităţii  

 

 Se dă tema pentru acasă. 
În incheiere se fac aprecieri 
generale si individuale. 
Se noteaza elevii 

 
Elevii sunt 
atenți. 
 

Conver-
saţia 
 

Caiete Frontal  
Individual 

Apreci-
eri 
generale 
şi 
individu
-ale 
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218. PROIECT DIDACTIC 

 p.i.p. Cîrlescu Iulia-Adriana 
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

 
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: ,,Legenda florii-soarelui”, după Călin Gruia 
Motivaţia: 
Lecţia este valoroasă deoarece este plină de învăţăminte: moral – răutatea poate face mult rău unor 
persoane nevinovate; ştiinţific - află cum a apărut această plantă pe pământ. Conţinutul lecţiei este 
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, 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 formuleze judecăți de valoare și critice privind conținutul textului. 
Condiţii prealabile: 
- elevii au deprinderi prealabile de a lucra pe grupe, în colaborare. 
Resurse şi managementul timpului: 
Resurse: text, fișe de lucru, tablă, marker, videoproiector, prezentări PPT. 
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. Rețeaua 
de discuții de 5 minute va dovedi că ei pot formula judecăţi de valoare şi critice privind conţinutul 
textului.  

Cadru de 
învăţare Conţinut Timp 

Metode 
pentru 

dezvoltarea 
gândirii 
critice 

Spargerea 
gheții 

Cu ajutorul literelor O, S, A, F, L, R, E alcătuiește 
două cuvinte scrise cu un număr diferit de litere. 

- 5 litere ___________________________ 
- 6 litere ___________________________ 

5 min Scrabble 
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Evocare Vom începe lecţia gândindu–ne la însușiri ale cuvintelor 
soare și floare. 

Soare Floare 
  
  

În următoarele 5 minute, vă rog să scrieţi pe fișele voastre 
câte trei însușiri. 
Se comunică ideile clasei și se comentează. 
Discuții despre planta floarea-soarelui. 

5 min 

Gândiți/ 
Lucrați în 
perechi/ 

Comunicați 
 

Evantaiul 
însușirilor 

 

Realizarea  
sensului 

Anunţarea titlului lecturii – Legenda florii-soarelui, după 
Călin Gruia 
Solicit elevilor să-şi amintească ce este legenda (legenda 
explică în mod imaginar un fapt real). 
Date despre autor. 
Prezentarea textului la videoproiector și citirea model de 
către învățător. 
Citirea lecturii, în lanț, de către copii. 

• Completează tabelul cu câte două elemente: 
Elemente reale Elemente fantastice 

  
  
• Alege varianta corectă: 

a. Acest text este o – descriere  
    – legendă 
    – poezie 

b. Textul ne explică  
– de ce soarele și luna nu se întâlnesc; 
- de ce margareta se învârte după soare; 
- de ce floarea-soarelui poartă acest nume. 

• Adresează colegilor întrebări care să înceapă cu 
ajutorul cuvintelor: 
De ce ______________________________________? 
Care _______________________________________? 
Cum _______________________________________? 
Unde ______________________________________? 
Cine _______________________________________? 

20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gândiţi / 
lucraţi în 
perechi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoda 
interogativă 

 
 

Reflecţie  • Argumentează: 
Își merita Luna pedeapsa? 

Da Nu 
  

Evaluare 
• Ce ai învăţat din această lecţie? 

Moral Științific 
  

Tema pentru acasă 
Alcătuiește un text sau o poezie despre floarea-soarelui. 

15 
min 

Reţeaua de 
discuţii 

 
 
 
 
 
 

Extindere Realizează un desen în care să ilustrezi Împărăția Soarelui. 5 min Posterul 
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Legenda florii-soarelui 
după Călin Gruia 

 
 Trăia odată undeva pe pământ un crai vestit care avea o fată foarte frumoasă, dar care se 
născuse oarbă. Câți vraci vestiți n-au încercat să o vindece, câți cititori în stele n-au căutat pricina 
pentru care ochii ei mari, verzi nu puteau primi și nici percepe lumina! 
 Iată că într-o zi veni la curtea împăratului un bătrân încovoiat de spate, cu barba lungă, care, 
după ce o privi pe fată, spuse: 

― Numai Soarele, mărite crai, ar putea să-i dea fetei tale lumina ochilor. Poftește-l în casa 
ta, omenește-l la masă și roagă-l să-i sărute fruntea. Atunci ochii ei vor prinde vederea… 

Ușor de spus „roagă Soarele”, dar greu de ajuns la el. Un singur voinic subțirel și sprinten 
avu acest curaj. De mult îi căzuse dragă fata craiului. 

Craiul scrise mesaje pe o bucată de piele de căprioară, iar voinicul porni la drum. Merse, și 
merse, zile și nopți, săptămâni și luni. 

Lăsă calul la poalele unui munte de argint, care era așa de înalt că amețeai uitându-te la el. 
Pe creasta acestui munte era Palatul Soarelui. 

În drum spre palat se întâlni cu o stea luminoasă în chip de bătrânică. Era mama Soarelui, 
care-i povesti că nevasta Soarelui e Luna și că e foarte rea. Băiatul îi dădu mamei Soarelui mesajul 
pentru Soare. Când adormi Luna, bătrâna intră în odaie și îi dădu fiului ei mesajul. Soarele promise 
că o va ajuta pe fată: 

― De azi în șapte zile voi ajunge la palatul împăratului. 
Voinicul, pe care mulți îl credeau mort, a adus vestea cea bună. 
Împăratul a pregătit ospățul. Când Soarele se apropie să sărute fata pe frunte ca să-i vindece 

ochii, Luna care privea pe fereastră se supără și învălui fata într-un abur galben-auriu. Când se 
împrăștie aburul, în locul fetei rămase o floare mare, galbenă, de statura fetei de înaltă. 

Craiul și crăiasa încremeniră pe loc de spaimă. Soarele se supără pe fapta soției sale și o 
alungă tocmai pe tărâmul celălalt, despărțindu-se definitiv de ea. 

De atunci, Luna umblă mai mult noaptea, singură, și dacă se întâlnește cu Soarele își pierde 
lumina. Iar floarea aceea galbenă, înaltă, de cum răsare soarele îl urmărește, așteptându-i sărutarea. 

Oamenii i-au spus floarea-soarelui. 
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219. PROIECT DIDACTIC 
 

Învăţător Vleju Niculina 
Şcoala Gimnazială Dumbrava 

Judeţul Neamţ 
CLASA: I   
DATA: 21.11.2018 
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii 
DISCIPLINA: Arte vizuale si abilități practice 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ÎN FAMILIE 
SUBIECTUL: Românașii. Hârtia-tehnici simple de lucru 
TIPUL  LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată  
DISCIPLINE  INTEGRATE: Comunicare în limba română,Dezvoltare personală,Muzică şi 
mişcare,Matematica și explorarea mediului 
 
SCOPUL:  Formarea priceperilor şi deprinderilor  de a realiza o  lucrare practică, folosind  tehnici 
de lucru simple, cu diverse materiale şi ustensile; 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de 
forme artistice;  
1.3.  Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;  
2.1. Observarea unor caracteristici ale materialelor întâlnite în mediul familiar; 
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, 
lemn,ceramică, sticlă etc.)  
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice  
2.5. Explorarea de utilizări variate a obiectelor realizate prin efort propriu; 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente      
de  exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 
 
COMPETENŢE INTEGRATE: 
            CLR  
• 2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare 
• 3.2 Scrierea unor cuvinte şi propoziţii scurte, cu literele învățate. 
• 3.3.Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit  
      mesaje simple;  
 
            MEM  2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în 
reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice) 
 
DP     2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj verbal și paraverbal; 
 
MM   2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul ȋnsușit; 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
A.Cognitive: 
OC1: să denumească materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse; 
OC2: să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrărilor; 
OC3: să analizeze lucrarea proprie şi lucrările colegilor ţinând cont de criteriile de evaluare  
precizate în timpul orei; 
B.Psiho-motorii: 
      OM1: să aplice tehnici de lucru simple (colorare,decupare după contur,decorare,ţesere, lipire, 
asamblare); 
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      OM2: să mânuiască corespunzător instrumentele de lucru; 
      OM3: să realizeze lucrările propuse, în mod original; 
      OM4: să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul desfăşurării activităţii; 
C.Afective: 
      OA1: vor manifesta interes  în realizarea lucrării propuse; 
      OA2: vor analiza cu spirit critic şi autocritic atât lucrarea proprie, cât şi lucrările colegilor. 
     OA3:  vor exprima sentimente de afecţiune pentru țară și pentru trecutul istoric al țării. 
    
 RESURSE: 
I. Metodologice 
 Strategii didactice: 
 Metode şi procedee:  brainstorming-ul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 
observaţia, analiza;Turul galeriei 
 Mijloace de învăţământ: rebus,lucrări model,sabloane cartoane colorate,hârtie 
creponată,bandă tricoloră,foarfece, lipici, linguri de lemn, planşe, fâșii hârtie colorată,creioane 
colorate,carioci, CD cu cântece, calculator,flipchart,panou polistiren pentru realizarea 
expozitiei,etichete pentru prețul lucrărilor; 
 
 Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe; 
 Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, analiza 
produselor  activităţii, aprecieri verbale și scrise. 
 
II. Temporale: 50 minute( din care 5 min activitate în completare) 
 
III. Umane: clasa de elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, 
corespunzătoare vârstei. 
 
IV.Bibliografice: 
• Programe școlare pentru disciplinele Arte vizuale şi abilităţi practice,CLR,MEM,DP (clasa 
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 
 
 

Desfăşurarea activităţii 
 

Momentele 
lecţiei 

Ob. Conţinutul informaţional 
al lecţiei 

Resurse Evaluare 
Procedurale Materiale Organizato 

rice 
1.Moment 
organizatoric 

 Asigur climatul adecvat   
desfăşurării lecţiei și 
pregătesc materialele 
necesare. 

conversaţia  frontal  

2.Captarea 
atentiei 

OA1 
OA3 
CLR 
2.4 
3.2 
DP     
2.1 
MM   
2.1 

-completarea unui rebus 
cu soluţia Romănia; 
-discuţii despre ţară şi 
portul românesc 
-interpretarea unui cântec 

Exercițiul 
 

Flipchart 
Rebus 
 
calculator 

frontal Observare 
sistematică 

3.Anunțarea 
temei 

OA1 Realizarea unor lucrări 
practice prin tehnici 
diferite de lucru cu 
hârtia,pe grupe. 

Expunerea  frontal  
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4.Dirijarea 
învățării 

OC1 
OC2 
OA1  
OM4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM1 
OM2 
OM3 
OM4 
OA1 

 Intuirea 
modelului şi a 
materialelor 
Prezint lucrările model 
pentru fiecare grupă în 
parte. 
Solicit elevilor sǎ 
numeascǎ materialele din 
care e confecţionat 
modelul şi tehnicile de 
lucru. 
 Demonstrarea şi 
explicarea modului de 
lucru 
Prezint elevilor etapele de 
realizare a lucrǎrilor: 
1.Grupa Românașilor-
Românași și româncuțe pe 
linguri de lemn 
2.Grupa Țesătorilor-
Covoraș țărănesc(țesere 
cu benzi de hârtie în 
culorile tricolorului) 
3.Grupa Olarilor-
Ulciorul-decorare cu 
forme geometrice în 
culorile tricolorului 
 Realizarea 
lucrǎrilor de cǎtre elevi 
Se execută exerciții pentru 
încălzirea mușchilor fini 
ai mâinilor. 
Le cer elevilor sǎ lucreze 
cât mai corect şi estetic, 
respectând etapele de 
lucru. 
Elevii vor lucra pe fond 
muzical (cântece 
patriotice) şi vor primi 
explicaţiile necesare atât 
individual cât şi colectiv 
(dacă este cazul). 
 Se urmăreşte capacitatea 
elevilor de a folosi corect 
instrumentele şi 
materialele necesare 
precum şi respectarea 
etapelor de lucru 

 
Conversația 
Observare 
dirijată 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demonstrația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul   
Munca 
independentă 
 

Lingură de 
lemn 
Şabloane  
Cartoane 
colorate 
Fire  
Carioci  
Lipici  
Benzi de 
hârtie 
colorată și 
creponată 
 
Forme  
geometrice 
din hârtie 
colorată 

 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 

 
 
Chestionare 
orală 
 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă 
practică 

5.Obținerea 
performanței 

OA1 
OA3 
CLR 
3.3 

Se finalizează lucrările. 
Se recită poezii și se 
interpretează cântecul 
Portul românesc 

Exercițiul 
  

 individual Observare 
sistematică 

6.Asigurarea 
feedback-
ului 

OC1 
OC2 

Se solicită elevii să spună 
ce au realizat la ora de 
Arte vizuale, precum şi 
modul de realizare a 
produselor. 

Conversația 
 

Lucrările 
elevilor 

frontal Observare 
sistematică 
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7.Evaluarea OC3 
OA2 
MEM 
2.2 

Pe măsură ce lucrările 
sunt gata  vor fi aşezate în 
faţa clasei, obţinându-se o 
mică expoziţie. 
Se vor face aprecieri în 
funcție de corectitudinea 
realizării lucrării, de 
acuratețea și încadrarea în 
timp. 
Elevii vor ataşa şi un preţ 
pentru lucrările lor.  
Colegii vor spune ce 
lucrare ar fi dispuşi să 
cumpere,apreciind astfel 
propriile lucrări dar și cele 
ale colegilor.. 

Conversația 
 
Turul 
galeriei 

Lucrările 
elevilor 
Etichete 

frontal Evaluare 
reciprocă 
Interevalua 
rea   

8.Încheierea 
activității 

 Elevii primesc ultimile 
stimulente(surprize dulci) 

conversația stimulente frontal Aprecierea 
verbală 
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220. PROIECT EDUCATIV 

 
Prof. înv.primar Acatrinei Fira  

Şcoala Primară, Sat Sauca 
 

1. INFORMATII PRIVIND ORGANIZATORUL 
 
Numele instituţiei 
 

ŞCOALA PRIMARĂ, SAT SAUCA 

Numele persoanei care propune 
proiectul 

 
ACATRINEI FIRA 

Date de contact (adresa, telefon, e 
mail) ale persoanei care propune 
proiectul 

catrinel_fira@yahoo.com 

Scurt istoric solicitant  Profesor invăţământ primar la Şcoala Primară, Sat 
Sauca, structura afiliată a  Şcolii Gimnaziale ,,Mihai 
Eminescu” Laza 

 
 

2. DATE DESPRE PROIECT 
 

2.1 Titlul proiectului: ” TRADIŢII ŞI OBICEIURI ALE ROMÂNILOR „                          
 

2.2 Locaţia proiectului  
 
Judeţ Vaslui  
Localitate Sauca  
Adresă Sat  Sauca, Comuna Laza, Judetul Vaslui 

 
2.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului/Cum raspunde acest proiect nevoilor 

grupurilor vulnerabile din comunitate? 
 

                      ,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” (Alberto Lleras Camargo) 
 De cativa ani, in satul Sauca a inceput sa se amenajeze sub directa indrumare a doamnei 
Rodica Bulboaca, sfatuita si de d-l profesor de istorie  Ilie Vasile, un muzeu. 
 Astfel zi de zi, doamna Bulboaca Rodica, responsabila muzeului nostru a mers prin sat, a 
stat de vorba cu oamenii si a strans diferite obiecte vechi, fiecare cu istoria sa. A realizat cu ele o 
expozitie muzeala in cadrul corpului vechi al Scolii Sauca. Dupa vreo luna de munca, am fost 
invitata sa vad ceea ce se stransese. Mare mi-a fost mirarea sa vad cata istorie ascund toate acele 
obiecte si cat de importante sunt pentru cultura si neamul nostru. Aceasta dorinta de a realiza chiar 
un muzeu ne-a transmis-o si noua, astfel ca am inceput sa devenim exploratori de  vestigii ale 
trecutului din zona noastra, aducand dovezi ale traditiilor si obiceiurilor oamenilor de pe aceste 
meleaguri. 
 La clasa a patra, studiem istoria. Nu o data am trecut pragul muzeului Sauca, desfasurand 
diferite activitati, prezentand faptic obiectele vechi pe care le foloseau stramosii nostri, deducand 
astfel si obiceiurile acestora.  
 Copiii au descoperit ca totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi 
totul e cum vor reuşi să păstreze si să transmita mai departe generaţiilor urmatoare ! Li s-a explicat 
faptul ca poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituala. 
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Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, 
basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile 
meşteşugarilor, ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele 
tradiţionale. 

 Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri un crâmpei din 
obiceiurile şi tradiţiile populare, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care mai încearcă să 
transmita mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, ne determina sa ne alaturam unora din 
discipolii  ce promoveaza cu drag traditiile.                                                                          

Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi dobândeşte o informație 
genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradițională nu-şi poate pierde 
identitatea şi nici valoarea de document a informațiilor transmise de la o generație la alta. 

In fiecare an se realizeaza activitati importante la Muzeul Satului Sauca, printre care putem 
enumera: ,,Sarbatoarea de pe Valea Rahovei- 15 august”, ,,Ion Creanga- cel mai frumos martisor al 
romanilor”- luna martie, ,,Datini si obiceiuri de iarna”- decembrie. 

Foarte multi vizitatori i-au trecut pragul muzeului in acesti cativa ani si fiecare a laudat 
initiativa si dragostea cu care s-a adunat un crampei din trecutul nostru pentru a-l face cunoscut si 
celor ce poate au trait alte vremuri si au respectat alte traditii. 

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în 
contextul actual socio-cultural. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate 
şi transmise următoarelor generaţii, pentru a  sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi 
autentic, armonie, graţie, ritm. 

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului 
românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am 
considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi 
obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, 
de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român. 

Activitatile din cadrul proiectului ,, Tradiţii şi obiceiuri ale românilor”, sunt o poartă 
deschisă de transmitere şi de perpetuare a tezaurului nostru folcloric în rândul elevilor. 

 
2.4 Scopul proiectului  

-identificarea si promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor istorice locale şi conştientizarea 
copiilor  privind rădăcinile neamului nostru; 

 
      2.5 Grupul ţintă/beneficiarii proiectului  

   -prescolari; 
  -elevii claselor I si a II-a; 
  - invatatorii si profesorii; 
  - responsabilul Muzeului Sauca; 
  - parintii elevilor din Satul Sauca. 

 
2.5 Obiectivele proiectului 

 
(Se vor enunta obiectivele care conduc la atingerea scopului proiectului si se vor corela cu activitatile 
propuse) 
 

 Obiectiv Activitate 
O1 -stimularea creativității și a 

expresivității în lucrări care să evidențieze 
tradiția și istoria locală; 
 

A.1 Activitate in cooperare scoala- 
comunitate, pentru promovarea traditiilor 
culturale romanesti 
A.2  Realizarea unor lucrari plastice care 
sa reflecte aspecte din traditia si cultura 
neamului nostru, implicit a zonei din care 
provenim  
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O2 -    promovarea  prin cântec şi prin dans 
popular  a frumuseţii artei populare 
româneşti; 
 

A.3 Sezatoare in cadrul Muzeului Sauca 
A.4 Serbare cu ocazia zilei de 8 Martie 

O3 -   dobândirea unor sentimente de dragoste 
şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi 
folclorul românesc; 

A.5 Colectionarea de obiecte vechi pentru 
imbunatatirea bazei materiale a Muzeului 
Sauca 
A.6 Realizarea de lucrari in cadrul 
muzeului : cusaturi, impletituri, tesaturi, 
sculpturi etc. 

O4 - consolidarea colaborării între şcoală, 
familie, comunitate în scopul orientării şi 
aprecierii valorilor tradiţionale. 

A.7 Invatarea unor cantece populare 
vechi, doine; 
        Invatarea unui dans popular 
traditional 

 
2.6 Descrierea rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

Folclorul este inima oricarei culturi. Astfel ii vom invata pe copiii nostri impreuna cu 
 parintii acestora versuri din cantecele vechi, colinde, pasi din dansul stramosilor nostri, facandu-i 
sa inteleaga ca prezentul este valoros numai impreuna cu trecutul, fiindca astfel imbinate prezinta o 
garantie pentru popor, sadind in sufletele lor unul dintre cele mai valoroase sentimente. 

Fiecare om al satului si copiii acestora, ce vor participa la activitatile proiectului, vor 
descoperi ca folclorul este cartea de identitate a neamului. Izvorate din intelepciune si experienta de 
viata, din bucurie sau durere, din nazuintele sau dorurile romanilor, din setea de liniste sau din 
dragostea pentru frumos, elementele de cultura si traditiile populare transmit valori si creeaza punti 
de legatura intre generatii. 
 Aducandu-i impreuna pe copii si parintii acestora ii vom invata faptul ca traditiile, 
obiceiurile, portul popular si folclorul sunt valori inestimabile ce definesc un popor facandu-l unic, 
satatornic si nemuritor in ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente graitoare privind istoria si 
cultura acestor locuri. Elevii trebuie sa inteleaga ca imensul tezaur folcloric al acestei zone 
constituie o componenta valoroasa, o mostenire de pret pentru toti cei ce traiesc in acest judet. 

Prin actiunile pe care le vom intreprinde impreuna cu fii satului, vom demonstra ca aceasta 
mostenire trebuie dusa mai departe, pentru ca un popor trebuie sa traiasca prin ceea ce lasa prin fiii 
sai. Dorim sa inoculam copiilor dragostea si respectul pentru traditiile si obiceiurile romanesti. 

Dintr-o astfel de perspectiva si motivati moral fata de cei ce au trait inaintea noastra pe 
meleagurile Moldovei, ne dorim a fi pastratorii si continuatorii acestori ,,comori de suflet 
romanesc”. 
 In urma implementarii  proiectului elevii Şcolii Primare, Sat Sauca vor fi mai informati in 
ceea ce privesc traditiile si obiceiurile romanilor din zona Moldovei. Fiecare va cauta sa fie mult 
mai atent cu toate obiectele vechi, ce atesta viata si obiceiurile oamenilor din cele mai vechi 
timpuri. Copiii vor invata de la parintii si bunicii lor cum sa pastreze astfel de traditii si cat de 
valoros este trecutul nostru. Un om fara trecut este ca o frunza purtata de vant. 

 Elevii si parintii acestora vor cauta sa lucreze impreuna pentru a invata din experienta celor 
varstnici, intarind astfel relatiile dintre generatii. 

Scoala Sauca va avea de castigat datorita crearii unui mediu ambiant placut, prin amenajarea 
muzeului din cadrul corpului vechi al scolii. Acesta va constitui si peste timp un obiectiv important 
pentru toti doritorii ce vor sa-si potoleasca setea de cunoastere a trecutului istoric. 

 
2.10 Perioada de implementare 

 
1 martie-30 iunie 2018 
 
3. EVALUAREA PROIECTULUI 
 

555



 

     
 
 
3.1 Impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă/beneficiarilor/Sustenabilitatatea 
proiectului 
   

 ELEVI 
 familiarizarea elevilor cu traditiile si obiceiurile locului; 
 punerea în practică a cunoştinţelor teoretice asimilate; 
 creşterea interesului pentru colectionarea si reconditionarea obiectelor vechi, chiar şi după 

definitivarea proiectului; 
 realizarea unor referate cu tema ,,Istoria locala”; 
 aprofundarea studiilor în ceea ce priveşte cunoasterea trecutului cu realizarea unei 

monografii; 
 promovarea valorilor culturale din zona noastra, a Moldovei; 
 formarea si dezvoltarea creativitatii elevilor; 
 sadirea si dezvoltarea sentimentului patriotic in sufletul tinerei generatii; 
CADRE DIDACTICE 
 cadrele didactice vor beneficia de un mediu şcolar plăcut şi armonios; 
 lecţiile de istorie locala pot fi create pe baza materialului deja existent; 
 profesorii pot colabora pentru crearea lecţiilor interactive, pentru o uniformizare a diferitelor 

nivele  de dificultate în predare sau evaluare; 
 îmbunătăţirea relaţiei profesor/ învăţător –elev; 
 crearea unei mai bune legături între şcoală şi familie. 
PĂRINŢI  
 va creşte gradul de satisfacţie a părinţilor prin ameliorarea viziunii implicarii copiilor in  

procesul educaţional; 
 crearea unei legaturi mai stranse intre scoala- familie-comunitate; 
 educarea parintilor in ceea ce priveste valorile inestimabile ale neamului romanesc. 

     3.2 Modalităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului 
Partenerii se obligă să colaboreze pe toata perioada desfăşurării  proiectului pentru ca acesta să 

se deruleze conform scopului stabilit.  
La finalul desfasurarii fiecarei activitati din proiect , pentru stimularea elevilor ce au participat 

cu mult drag si interes se vor acorda diplome. Pe parcursul activitatilor se vor face fotografii care 
vor sta marturie vie a muncii asidue a elevilor, parintilor acestora si cadrelor coordonatoare din 
cadrul proiectului. 

Se vor premia:  ,,Cel mai frumos costum popular realizat”, ,,Cea mai frumoasa impletitura”, 
,,Viziunea naturii prin arta”, ,,Cel mai frumos obiect de arta”, ,,Cel mai mare colectionar de obiecte 
vechi”, ,,Cel mai bun rapsod”, ,,Cei mai buni dansatori”. 

Se va mai avea in vedere: 
 urmărirea îndeaproape a  acţiunilor  întreprinse de elevi în vederea colectionarii de obiecte 

vechi; 
 realizarea de diferite activităţi şcolare în prezenţa părinţilor, prin care şi aceştia vor fi 

chestionaţi şi îndrumaţi spre realizarea de acţiuni de promovare a traditiilor si obiceiurilor 
populare; 

 corectarea permanentă a temelor şi referatelor date spre documentare şi realizare elevilor şi 
notarea lor cu calificative; 

crearea unui comportament civic adecvat atât a elevilor cât şi a întregii comunităţi, prin urmărirea 
modului în care se conformează regulilor stabilite in desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului. 
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221. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. ȋnv. primar Radu Elena  

Școala Gimnazialã ,,Ion Ghica”, Iași 
 
DATA: 5 .11.2018 
CLASA: a III-a C 
ARIA CURRICULARĂ: Limbã și comunicare 
DISCIPLINA: Limba și literatura românã 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia cãrților 
CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII: Povestirea oralã pe fragmente; Planul de idei (ora aII-a) 
                                                    Text suport ,,Vrãjitorul din Oz” după Frank Baum 
TIPUL ACTIVITĂȚII: lecție de consolidare 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 
O1 – sã citeascã expresiv, conştient şi coerent textul; 
O2 – sã citeascã selectiv, pe roluri, anumite fragmente din text; 
O3 – sã utilizeze ȋn contexte noi cuvintele și expresiile explicate anterior; 
O4 – sã alcãtuiascã ideile principale sub formã de enunțuri;  
O5 – sã formuleze oral și în scris enunţuri – legate de conţinutul lecţiei – în care: sã dea o 
informaţie, sã nege ceva, sã întrebe, sã-şi exprime mirarea; 
O6 – sã analizeze comportamentul unui personaj din text; 
O7 – sã alcãtuiascã portretul moral al personajelor (prin contrast); 
O8 – sã povesteascã conținutul fragmentului; 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode și procedee: conversaţia euristicã, explicaţia, exerciţiul, cubul, turul galeriei, lectura 
explicativã, lucrul cu  manualul 
Mijloace didactice: manual, fișe de lucru, cubul; 
Locul de desfãșurare: sala de clasã; 
Forme de organizare: frontal,  individual, pe grupe; 
Resurse umane: 30 elevi; 
Resurse temporale : 45 minute 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Marcela Peneş, Vasile Molan ,,Îndrumãtor pentru folosirea manualului de limba românã”, Editura 
Aramis, Bucureşti, 1998 
Angelica Hobjilã ,,Elemente de didactica limbii și literaturii române pentru ciclul primar” Editura 
Junimea, Iași, 2006; 
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DESFÃȘURAREA ACTIVITÃȚII 

Nr. 
crt. Etapele lecției Conținutul învãțãrii 

Resurse 
Evaluare Procedura 

le materiale organizatoric
e 

 
1. 
 
 

Momentul 
organizatoric 

Asigurarea cadrului şi a atmosferei optime desfãșurãrii 
lecţiei. Pregãtirea materialelor necesare pentru orã. 

  
 

  

 
2. 

 
Captarea 
atenției 

1. Ciclon sau ....... 
2. Numele fetiței luate de vȋrtej este ......... 
3. Leul era .... 
4. Leul vroia de la Vrãjitor ......... 
5. Omul de paie se numea Sperie .............. 
6. Alt prieten de drum era Omul de .............. 
7. Numele prietenului lui Dorothea este ........ 
8. La ce fel de Vrãjitor mergeau? 

 

     V       
     R       

     Ã       
     J       

     I       

     T       

     O       
     R       

    
 
 

 
conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
rebus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 

 
 
evaluare 
curentã 
 
chestionarea 
oralã 

 
3. 

 
Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

     
    Astãzi vom continua sã citim textul ,,Vrãjitorul din Oz”, 
de Frank Baum. Vom ȋmpãrți textul pe fragmente și vom 
scoate ideile principale 
 Se scrie pe tablã data, titlul şi autorul. 

 
conversația 

 
caiete 

 
frontal 
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4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidarea 
cunoștințelor 

asimilate 
anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
* Se citește textul ȋn lanț. *Se citește textul pe roluri, apoi 
selectiv. 
*Se alcãtuiesc enunțuri din cuvinte și expresii explicate ȋn 
ora anterioarã.  
* Se alcãtuiesc enunțuri prin care se cere: o afirmație, o 
negație, o ȋntrebare, o mirare.  
*Se povestește textul pe bazã de ȋntrebãri. 
1. Se citește primul fragment: ,,Dorothea ...erau uscate”.  
Se povestește, apoi se scoate ideea principalã: ,,Dorothea 
mergea cu prietenii prin pãdurea deasã.” 
2. Se citește al doilea fragment: ,,S-a auzit ......peste bot.” 
 Se povestește și se scoate ideea principalã: ,,Leul a sãrit ȋn 
calea lor.” 
3. Se citește al treilea fragment: ,,-Sã-ți fie .....sã se ridice.” 
Se povestește și se scoate ideea principalã: ,,Dorothea ȋl 
ceartã pe Leu.” 
4. Se citește al patrulea fragment: ,,-Ce te face......Da.” 
Se povestește apoi se scoate ideea principalã: ,,Leul vroia ca 
Vrãjitorul sã-i dea curaj.” 
5. Se citește al cincilea fragment: ,,-Atunci .....la drum.” 
Se povestește și se scoate ideea principalã: ,,Cei cinci merg 
la Vrãjitorul din Oz.” 
*Se ȋmpart elevii ȋn grupe de șase. 
Se rostogolește cubul și se ȋmpart cerințele. 
Cubul 

1. Descrie-o pe Dorothea. 
2. Comparã-l pe Toto cu Leul. 
3. Asociazã personajele cu dorința lor: 

Leul vroia                                      o inimã. 
Dorothea vroia                              creier. 
Sperie Ciori  dorea                        sã ajungã acasã. 
Omul de Tinichea vroia                curaj. 

4. Analizeazã și scrie:  

 
lucrul cu 
manualul 
 
conversația 
 
 
 
 
conversația 
lectura 
explicativã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubul  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 

 
 
 
manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manual 
 
 
 
 
Fișe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
frontal 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 

 
evaluare 
curentã 
 
 
 
 
 
chestionarea 
oralã 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
curentã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observarea 
curentã 
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6. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȋncheierea 
activitãții 

,,De ce crezi cã au plecat toate personajele, ȋn grup, 
la Vrãjitorul din Oz? 

5. Argumenteazã:  
,,De ce textul se numește Vrãjitorul din Oz?” 

6. Redați  prin desen grupul care pleacã la Vrãjitorul 
din Oz. 

*Se vor citi rãspunsurile pe numere (1-5) și se vor face 
completãri. Rãspunsurile cele mai bune vor fi rãsplãtite cu 
aplauze.  
  *Se va face o expoziție cu lucrãrile copiilor de la grupa 6 
pentru ,,Turul galeriei”, identificându-se cea mai reușitã 
lucrare.    
 
*Se vor face aprecieri verbale individuale și frontale. 
*Se vor nota copiii care au dat rãspunsuri corecte. 
*Se va da tema pentru acasã. 

 
Conversația 
 
 
 
 
Turul 
galeriei 
 
 
 
 
 
Evaluarea  
 

 
 
 
 
Desene 
copiilor 
 

 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
Individual  
frontal 
 
 

 
 
Evaluarea 
 
 
 
 
evaluarea 
 
 
 
Aprecieri 
verbale și 
acordare de 
calificative 
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222. TRADIŢIE  ŞI CONTINUITATE 

PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 
 

Prof. înv. primar Ardei Bernaveta 
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău 

 
         MOTTO : ,,Debitor prin tot ce moşteneşti direct sau indirect din marele depozit                                                      
                              al poporului tău, eşti dator faţă de tine, sau faţă de întreaga colecti- 
                              vitate să prelucrezi orice strop de energie naţională şi să sporeşti  
                               prin valori noi tezaurul colectiv’’. 

(B. Ştefănescu  Delavrancea )  
    
             Cultura populară reprezintă o sferă largă în care se întrepătrund tradiţiile ancestrale şi 
formele de manifestare artistică ale creatorului anonim : muzică, dans, pictură, meşteşuguri, datini 
şi obiceiuri. Acest fond de valori a apărut odată cu poporul şi a persistat trecând din generaţie în 
generaţie, într-o continuitate ce i-a permis să se îmbogăţească, să crească împreună cu românul, din 
a cărui viaţă îşi trage seva. 

Păstrarea tradiţiilor, a folclorului, a obiceiurilor specifice poporului nostru înseamnă 
reînnoirea duhului strămoşesc în noi, reactualizarea spiritualităţii înaintaşilor, sursa definirii 
identităţii noastre naţionale. 
 Prin acest proiect se urmăreşte reactualizarea şi promovarea, în forma lor autenică, a  
tradiţiilor şi datinilor populare din zona Moldovei, şi, în special din locul  natal,  precum şi 
conştientizarea de către elevi a frumuseţii şi unicităţii culturii populare româneşti. 

SCOPUL PROIECTULUI : 
            -Informarea elevilor cu privire la valorile fundamentale ale folclorului românesc ; 
            -Cunoaşterea datinilor şi obiceiurilor locale ; 
            -Formarea laturii estetice la elevi prin perceperea frumosului din arta populară. 
           OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

1. Stimularea interesului elevilor pentru arta populară , datinile şi tradiţiile   locale ; 
2. Lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor cu privire la diversitatea şi frumuseţea 

portului popular şi a obiceiurilor din diferite zone ale ţării ; 
            3. Dezvoltarea motivaţiei interioare pentru păstrarea, transmiterea şi îmbogăţirea valorilor 
culturale moştenite ; 
            4. Stimularea activităţiide cercetare şi documentare privind tradiţiile şi obiceiurile locale; 
            5. Valorificarea capacităţilor artistice ale elevilor prin organizarea unor programe folclorice; 
            6. Implicarea elevilor în derularea unor activităţi utile şi plăcute.  
            7. Eficientizarea comunicării dintre şcoală şi comunitate  
          ECHIPA DE PROIECT/ RESPONSABILITĂŢI : 

INIŢIATOR  ŞI  COORDONATOR : Prof.înv.primar Ardei Bernaveta             
PARTENERI : 

                         -    Inspectoratul Şcolar Bacău  
- Biblioteca comunală N. Bălcescu- asigură materiale informative necesare ;                                                    
- Muzeul de Istorie ,,Ion Antonescu’’ Bacău –secţia de etnografie şi folclor- 

asigură informaţii de specialitate ; 
- Părinţii elevilor şi alţi locuitori din sat, care s-au angajat să doneze obiecte vechi  

pentru expoziţie  . 
         VOLUNTARI : 
                      -  bătrâni din sat care doresc să-i înveţe pe elevi diferite meşteşuguri vechi de 
prelucrare a                                          papurei şi răchitei,  recondiţionarea unor costume  populare, 
cusutul, ţesutul. 
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           GRUPUL  ŢINTĂ : 
        Un efectiv de 140 de elevi de la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu, copii cu vârste între 8 
ani şi 14 ani, selectaţi pe baza unui chestionar de opinie. 
         Numărul de elevi participanţi se poate extinde la toţi elevii şcolii care vor participa la 
activităţile proiectului (concursuri, spectacole, etc.) 
             METODOLOGIA   DE INTRRVENŢIE :      
         METODE : a) pedagogice : explicaţia, observarea, conversaţia, jocul de rol, dramatizarea , 
lucrul în echipă 
                            b)psihologice:  chestionarul, metode creative 
         MIJLOACE: albume, reviste, cărţi, aparat foto, cameră video, microfoan,  radiocasetofon, 
calculator. 
         FORME DE ORGANIZARE : frontală, pe grupe, individuală, excursii, vizite, concursuri, 
simpozion.      
               RESURSE : 

1.RESURSE MATERIALE : albume de artă populară, foi A4, înregistrări  video, înregistrări 
audio, pliante, reviste , culegeri de folclor,  costume populare, obiecte de artă populară, panouri 
pentru 

 expoziţie, diplome , aparatură electronică.                                                    
 2.RESURSE TEMPORALE: 

• Durata: proiectul se desfăşoară pe durata de 6 luni ( noi.2018-mai2019) 
• Frecvenţa desfăşurării activităţilor : de două ori pe lună . 

        3.RESURSE SPAŢIALE : 
- Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu “ 
- Biblioteca comunală N. Bălcescu 
- Muzeul de istorie ,,Ion Antonescu’’ Bacău - secţia de etnografie şi folclor             

            
         PLANUL  OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE : 
          Planul  analitic de realizare : 
 

    Etape              Activităţi                 Acţiuni Resurse 
Mediatizarea 
Proiectului 

1.1.stabilirea materialelor 
specifice pentru tematica 
proiectului; 
1.2.informarea elevilor cu 
privire la obiectivele 
proiectului;  

-crearea unui afiş reprezenta-tiv cu 
obiectivele proiectului; 
-explicarea derulării proiectului; 
-obţinerea materialelor nece-sare 
desfăşurării proiectului ; 

  Afiş 
 foi A4 
  

Identificarea 
grupului 
ţintă 

2.1. selectarea elevilor care 
vor participa la derularea 
proiectului; 

-aplicarea unui chestionar de 
selectare a grupului ţintă; 
  

chestionar 

Etapa de  
pregătire 

3.1.prezentarea unui plan 
general de desfăşurare a 
activităţilor ; 
3.2. formarea echipelor şi 
împărţirea sarcinilor  

-organizarea unei şedinţe pentru 
informarea  elevilor cu privire la 
desfăşurarea activităţilor; 
-colectaea de informaţii de către 
elevi pentru realizarea sarcinilor 

 
foi A4 
albume, 
reviste , 
pliante 

Desfăşurarea 
propriu-zisă 
 a activităţilor 
 

-“100 de ani de tradiţie şi 
continuitate “- sesiune de 
referate pentru elevi și 
profesori 
 

studierea bibliografiei recomandate 
elevilor ; 
-redactarea  unor referate cu tematica 
propusă ; 
-organizarea unei sesiuni de 
prezentare a referatelor; 
-vizitarea expoziţiei  ; 
 

-foi A4 
-dosare 
-cărţi,albu 
me, revis-
te, mono-
grafii, 
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 -Realizarea expoziţiei 
,, Portul popular din Mol- 
dova’’ 
 
 
 
 
 
 
-Datini şi obiceiuri de  
Crăciun- concurs între  
clase 
 
 
- Atelierul fanteziei – re- 
condiţionarea şi confec-
ţionarea unor obiecte de 
artă populară 
 
                                       
 
-,,Pe urmele strămoşilor’’ 
    -vizită la Muzeul de 
istorie, secţia de etnografie 
şi folclor ; 
 
-,,Sfintele Paşti-lumina 
creştinilor’’-expoziţie cu 
lucrările elevilor 
 
 
-,,Trandafir de la 
Moldova’’-spectacol 
folcloric                 

  

-colecţionarea obiectelor pentru 
expoziţie din donaţiile 
făcute de părinţii elevilor şi  alţi 
localnici; 
-amenajarea spaţiului nece- 
sar expoziţiei; 
-expunerea obiectelor colec- 
ţionate ; 
 
-stabilirea echipelor care vor  
participa la concurs; 
-învăţarea unor datini şi obiceiuri de 
Crăciun şi prezentarea lor ; 
 
- învăţarea  de la bătrânii satului a 
unor tehnici de prelucrare a 
resurselor locale (papură, lemn, 
răchită) 
-confecţionarea unor obiecte din 
aceste materiale ; 
 
-anunţarea şi organizarea vizitei , 
-participarea  grupului ţintă dar şi a 
altor elevi şi părinţi.  
 
-realizarea unei expoziţii cu lucrări 
ale elevilor : ouă încondeiate, 
felicitări de Paşti, iepuraşi, etc. 
-valorificarea lucrărilor prin 
comercializarea lor. 
 
-relizarea şi afişarea unui poster 
pentru mediatizare; 
-pregătirea unui repertoriu de cântece 
şi dansuri populare ; 
-organizarea spectacolului 
folcloric; 
-înregistrarea spectacolului pe  
casetă;  

 

-panouri 
-costume 
populare, 
obiecte  
casnice 
vechi, 
unelte, 
ilustraţii 
 
-culegeri 
de texte, 
-CD-uri, 
-costume 
 
 
-papură, 
-răchită 
-unelte 
specifice 
 
             
-foi A4 
-dosare 
-cărţi,albu 
me, revis-
te, mono-
grafii, 
 
 
 
 
 
 
-acuarele, 
-carton, 
-lipici 
-mape 
  
-aparat  
audio, 
-costume  
populare, 
-aparat 
foto,film 
-cameră  
video 

Evaluarea: 
a)iniţială 
 
 
b)periodică 
 

- peste 50 de elevi din 
şcoală şi-au exprimat do- 
rinţa de a participa la 
proiect ; 
-se va realiza la sfârşitul 
fiecărei activităţi, pe baza  

-se va realiza un sondaj de o-pinie în 
rândul elevilor, pen-tru alegerea 
grupului ţintă ; 
 
 
-se vor acorda diplôme elevilor care 

 
 
 
 
-diplome 
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c) finală 

indicatorilor de evaluare 
stabiliţi ; 
-se va întocmi un raport 
final de activitate privind  
realizarea obiectivelor şi a 
scopului propus. 

s-au evidenţiat 
în cadrul activităţilor ; 
 
-aplicarea unui chestionar în vederea 
stabilirii impactului asupra grupului 
ţintă, 

 
 
chestionar 
 
-raport  
final 

 
REZULTATE  AŞTEPTATE : 

• Valorificarea obiectelor donate de  localnici într-o expoziţie cu caracter 
permanent , amenajată în  şcoală ; 

• Redescoperirea şi păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a obiceiurilor 
locale legate de Crăciun şi Anul Nou 

• Recondiţionarea şi confecţionarea unor obiecte de artă populară prin folosirea 
unor meşteşuguri învăţate de la bătrâni (împletirea răchitei , a pupurei , coaserea 
costumelor populare, a ştergarelor, ţesutul la război etc.) 

• Implicarea elevilor în activităţi de documentare şi informare cu scopul de a-şi 
îmbogăţi cunoştinţele despre frumuseţea şi diversitatea traditiilor populare din 
diferite zone ale ţării ; 

• Realizarea unui album intitulat ,, Portul popular  românesc’’, cuprinzând imagini 
cu costume populare din toate zonele ţării; 

• Participarea elevilor la pregătirea şi prezentarea spectacolului folcloric :   
,,Trandafir de la Moldova’’ ; 

• Înregistrarea pe casetă a spectacolului precum şi a unor momente interesante din 
alte activităţi ale proiectului.   

             ACTIVITĂŢI ÎN VIITOR PENTRU CONTINUAREA PROIECTULUI: 
              - organizarea unei excursii la Muzeul Satului din Bucureşti; 
              - organizarea unui concurs de cântece şi dansuri populare între şcolile din comuna N. 
Bălcescu precum şi din comunele învecinate ; 
              - îmbogăţirea  patrimoniului expoziţiei cu alte donaţii ; 
              - editarea unei culegeri de folclor cuprinzând cântece populare, datini şi obiceiuri din zonă.   
               

 BIBLIOGRAFIE 
[1] Belciu, M., ş.a., Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la clasă. Ed. 
Paralela 45, Piteşti, 2011. 
[2] Mişu, S., ş.a., 100 de idei de educaţie nonformală. EDP,Bucureşti, 2010. 
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223. OMUL DE ZǍPADǍ 
-PROIECT DIDACTIC- 

 
Prof.înv.primar Rǎuțǎ Lenuţa 

Şcoala Gimnazială  Sascut , jud. Bacǎu 
 
Clasa: I   
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii 
Disciplina: Arte vizuale şi lucru manual 
Unitatea tematică: Bucuriile iernii 
Forma de realizare: lecţie integrată 
Tema lecţiei: Jucării ṣi jucării – Hârtia 
Subiectul:  Omul de zăpadă 
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
Competenţe specifice  
Arte vizuale și lucru manual 
  1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context 
familiar; 
  2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor; 
  2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 
Obiectiv fundamental  
 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;  
 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;  
 Dezvoltarea atenţiei voluntare; 
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic 

Obiective operaţionale  
a. Cognitive : 

• OC 1 -să denumească corect elemente specifice anotimpului de iarnă; 
• OC 2 -să  precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării; 
• OC 3 - să aplice tehnici de lucru adecvate (rulare, decupare, lipire, asamblare); 
• OC 4  -să să realizeze lucrările propuse, în mod original; 
• OC 5 –să interpreteze în colectiv cântece de iarnă 
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b. Psiho-motorii:  
• OM 1 – să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru 
• OM 2 – să manevreze cu grijă hârtia şi produsele din hârtie 

c. Afective: 
• OA 1 -vor manifesta dorinţa de afirmare 
• OA 2 -vor  relaţiona pozitiv în cadrul grupului pentru rezolvarea sarcinii 

Resurse: 
I. Metodologice  

Strategii didactice: 
a) Metode şi procedee :  conversaţia,  explicaţia, demonstraţia,  exerciţiul, Turul galeriei 
b) Mijloace de învăţământ : planşă ciorchine, sticle de plastic, coli de hârtie albă, coşuleţe cu materiale (carton colorat, hârtie creponată,  lipici, 

foarfece) 
c) Forme de organizare : frontală, individuală. 
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza produselor 

activității. 
II. 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 3-a oră din totalul de  4  ore al unităţii tematice. 

III. Bibliografice: 
 MEN -„Programa pentru disciplina  ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,  clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 

aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
 Lucian Stan, Ileana Stan şi Elisabeta Botezatu , Abilităţi practice- ghid metodic clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2003. 

 
SCENARIU  DIDACTIC 

Evenimentul 
didactic 

Ob. 
 

Activitate cadru didactic/activitate elevi Strategii didactice Evaluare 

Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 
    
Reactualizarea 
cunoştinţelor  

 
 
 
OC1 
OA1 

     Frigurosul este bucuros că mai are alături doi 
camarazi, însă dorinţa sa este de a trăi în Ȋmpărăţia 
oamenilor de zăpadă.   Elevii ascultă impresionaţi 
mesajul, exprimându-şi supărarea, dar ṣi dorinţa de 
a îl ajuta. 
   Se va propune elevilor completarea unui 
ciorchine despre elemente specifice iernii. 

Metode si 
procedee 
 
exerciţiul 

Mijloace de 
învățământ 
 
Planşă suport 

Forme de 
organizare 
 
Frontală 

Observarea 
comportamentu-
lui inițial 
 
Evaluare orală 
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 Enunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

     Copii, pentru că sunteţi spiriduşii Iernii, va trebui 
să îi daţi ajutor şi de această dată, pentru a aduce 
aici Ȋmpărăţia oamenilor de zăpadă. Astfel, la 
activitatea de astăzi vom realiza oameni de  zăpadă, 
utilizând tehnici de lucru cunoscute: decupare, 
lipire, asamblare. 

 
conversaţia 

  
Frontală 
 

 

Prezentarea  
optimă a 
conţinutului 
 
 
 
 Dirijarea 
învăţării 
 

 
 
 
 
 
 
 
OC3 

 
 
OC4 
OM1 
OA2 
 

Intuirea materialului 
 Se va intui materialul de pe măsuţe: sticle de 
plastic, coală de hârtie albă, carton colorat, hârtie 
creponată, foarfece, lipici.  
 Explicarea şi demonstrarea modului de lucru 
  Explic si demonstrez etapele de lucru, pe care le 
voi afişa pe panou. 
Verbalizarea etapelor de lucru 
Se vor repeta etapele de lucru, apoi se vor face 
exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii. 
Realizarea lucrării 
 Elevii vor  parcurge etapele necesare realizării 
oamenilor de zăpadă: 

1. Rularea  si lipirea hartiei albe în jurul sticlei 
de plastic 

2. Fixarea pălăriei cu ajutorul dopului. 
3. Decuparea elementelor de decor(nasul, 

ochii, gura, nasturii) 
4. Lipirea elementelor de decor  
5. Confectionarea unui fular din hartie 

creponată; ataâṣarea acestuia 
       Supraveghez şi ajut elevii, dând indicaţiile 
corespunzătoare acolo unde este cazul. 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 
Conversaţia 
 
Exerciţiul 
 
Explicaţia 

Pet-uri 
Carton 
colorat 
Hartie alba 
Hartie 
creponata 
Foarfece 
 
Lipici 
 
 
 
 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
Individual 
 
 
 

 
Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
reciproce 
Stimulare, 
corectare 
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Obtinerea 
performantei 
 

OC4 
OM1 
OA2 
 

Elevii vor lucra individual  şi vor realiza omul de 
zăpadă, în mod original. 
În timpul lucrului, elevii vor audia cântece de iarnă. 

 
Exercitiul 
 

Carton 
colorat 
Foarfece 
Lipici 
Hartie 
creponata 

 
 
 
Individual 
 

 
 
Respectarea 
tehnicii de lucru 
Evaluare practică 

Evaluarea  
OM2 
OA1 

După finalizarea lucrărilor, fiecare elev îṣi va 
prezenta lucrarea, găsind ṣi un nume pentru omul 
de zăpadă.  
Câţiva elevi vor trece şi vor analiza modul de lucru 
al colegilor,  observând dacă s-au respectat etapele 
de lucru, dacă s-a lucrat îngrijit, s-a lipit corect şi 
estetic. 

 
Conversaţia  
Turul galeriei 
 

 
Lucrarile 
realizate 

 
Pe grupe 
Individual 

 
Analiza 
produselor 
activităţii 

Asigurarea 
retenţiei şi 
transferului 

 
 
OC5 

Elevii sunt invitaţi să privească noua Ȋmpărăţie a 
oamenilor de zăpadă şi să  poarte o discuţie despre 
cum cred ei că se simte acum Frigurosul.  Elevii 
vor fi solicitati sa arate cum se simt ei la finalul 
orei, desenând o faţă vesela/tristă pe fulgul de nea 
primit. 
       Se va aprecia modul în care au lucrat elevii si li 
se propune ca viitoare temă, atunci când se va 
putea, realizarea unui om de zăpadă real, în curtea 
ṣcolii.        

 
 
 
Conversaţia 
 

 
Fulgi de nea 
Carioca 
 
 

 
Frontal 
 
Individual 

 
 
Acordare de 
stimulente 

 
 
 
 
 
 
 
  

568



 

 
224. PROIECT DIDACTIC 

 
Învatatoare Predoaia Dorina  

Şcoala Gimnazială Dumbrava, comuna Timisesti, Judeţul Neamţ 
 
DATA:  21. 11. 2018 
ÎNVĂTĂTOARE : PREDOAIA DORINA 
ŞCOALA:Școala Gimnazială Dumbrava, comuna Timișești, Județul Neamț 
CLASA: a IV-a 
ARIA CURRICULARA:Arte 
DISCIPLINA: ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE 
UNITATEA DE INVATARE: MIRAJ DE IARNĂ 
TEMA PLASTICA: Pictura pe suporturi diferite 
SUBIECTUL LECTIEI: ”La multi ani, romani!”  
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECTIEI:- formare de priceperi și deprinderi  
DISCIPLINE INTEGRATE ÎN LECŢIE: 

• Arte vizuale şi abilităţi practice 
• Limba și literatura română 
• Istorie 
• Geografie 
• Educație civică 
• Muzică şi mişcare 

COMPETENŢE GENERALE : 
Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 
Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse 
COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Arte vizuale și abilități practice: 
 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 folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile; 

• Limba și literatura română:   
 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;  

• Istorie  
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate 
despre trecut / discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat  
4.3. Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea / 
realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor 
evenimente/personalități  
- proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor colecționate în diferite 
ocazii 

• Geografie  
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local,  
- explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea orizontului de cunoaștere - 
raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în orizontul local 

• Educație civică:  
1.3.Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni;    
2.1.Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni. 

• Muzică și mișcare: 
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 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 asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente, 
O3:  să decoreze cât mai original lucrările confecţionate; 
O4:   să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării explicaţiilor primite; 
O5 :  să prezinte cel puţin douã caracteristici ale lucrarii ; 
O6 :  să-şi exprime părerea despre lucrările proprii sau ale colegilor; 
O7 :  sã reproducã în grup cântecul “Acasa-i Romania 

• Metodologice : 
• Strategii didactice: 

1.METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, turul galeriei. 
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual, calculator, tabla, fise, culori, culori cerate, carioci, 
acuarele, lipici, sclipici cu adeziv, dublu adeziv, panza, tricou, batiste, pietre, farfurii de carton, 
margele, tricolor, harta Romaniei 
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe   . 
4.FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluare, evaluare orală,  aprecieri verbale, calificative.  
5.Temporale   - 50 minute  
6.Umane -  16 elevi. 
 
Desfasurarea lectiei 
1.Moment organizatoric 
   Asigur un climat favorabil desfășurării lecției 
* Aerisirea sălii de clasă; 
* Pregătirea materialelor necesare 
* Elevii vor fi împărţiţi  în 4 grupe  
*Distribuirea materialelor necesare elevilor. 
                2. Reactualizarea cunoștințelor 
Pentru stimularea găsirii conexiunilor între idei folosesc metoda “Ciorchinele”. Voi scrie pe tablă 
cuvântul ”culori” și le solicit copiilor să noteze, la tablă, toate culorile care le vin în minte , apoi se 
subliniază culorile primare și secundare cu una și două linii.  Se interpretează  cântecul„Culorile’’ 
              3.Dirijarea învățării 
a) discuție pregătitoare 
Deschid și conduc o discuție despre evenimentul national ” Centenarul Marii Uniri”: 
-Ce sărbătorește în acest  an țara noastră? 
-Ce înseamnă centenar? 
-Când s-a înfăptuit Unirea? 
-Unde s-au adunat atunci românii? 
-Ce alți conducători au mai încercat să înfăptuiască Unirea? 
 
            b) Captarea atenției/   Prezint elevilor rebusul. (anexa 1) /poezia „Sărbătoare” de Vali Slavu 
c) Anunțarea temei și a subiectului lecției 
 Pentru că este zi de sărbătoare și la noi în clasă , astăzi vom desfașura o activitate prin care ne 
arătăm și noi dragostea față de țară, prin culoare. 
Anunț ( scriu pe tablă) titlul temei plastice :Pictură pe suporturi  diferite și subiectul lecției : „La 
mulți ani, români!” 
d) Demonstrarea tehnicii de lucru 
 Clasa se împarte în 4 grupe de lucru. Fiecărei grupe îi revine căte o sarcină  care este scrisă pe o 
fișă. Liderul grupei va citi cerința în așa fel încât să fie înțeleasă de tot grupul . 
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 Grupa 1. Vor decupa după contur, vor desena  după contur și apoi vor picta pe un tricou alb 
in culorile drapelului național . 

 Grupa 2.Eșarfa tricoloră pe panză albă  
 Grupa 3. Semnul de carte ”tricolor”/ Brațara tricoloră 
 Grupa 4. Pe farfurii de carton se vor picta modele populare. 

Explic tehnica de lucru pe panză pe un material textil . 
Provocare : Pe pietre de diferite forme se vor picta în culori calde sau reci dealuri, munți, copaci, 
soare. 
Instrumente: pensulă cu fire moi şi vârful lat, culori, acuarele, creioane cerate, pietre spălate in 
prealabil, farfurii carton, foarfeca   / Anexa 2 
4.Executarea lucrării 
- Creez climatul necesar ( fond muzical – Poema romana) 
- Urmăresc executarea lucrărilor 
- Dau indicații suplimentare individuale privind mărimea, simetria, tăria culorilor 
- Ajut elevii care necesită sprijin 
 
5.Evaluare  
Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza în faţa clasei in interiorul Harții României pregătită în 
acest scop cu contur tricolor şi se vor evalua printr-un tur al galeriei,  apreciind obiectiv produsele 
confecţionate.  
Pe bănci vor avea scrise cu litere mari numele țărilor vecine. Elevii vor pune jetoanele pe hartă în 
dreptul punctelor cardinale aferente. 
Cer  elevilor să aprecieze lucrările după următoarele criterii: 
 corectitudinea decupării 
 aranjarea elementelor 
 acurateţea lucrării 
 aspectul  estetic al lucrării în ansamblul ei. 

Solicit elevii în realizarea unei evaluări obiective prin Joc de rol- ”MICII REPORTERI”. Fiecare 
lider de grup va trebui să exprime ce a lucrat grupa sa , ce i-a plăcut mai mult, ce i-a fost greu sa 
facă.  
- Fac aprecieri generale asupra modului de lucru al elevilor . 
-Gȃndindu-vă la ziua de astăzi, ce sentimente vă vin în minte?  
 Joc didactic: “Modelarea emoției”- folosindu-ți degetele, atinge-ți fața şi creează o emoție prin 
mimică. De ce ai ales această emoție? 
 
6.Aprecierea activităţii elevilor  
Joc didactic: Descoperă mesajul    „Itetnus itanunim! Ovarb!” / Sunteti minunati! Bravo! 
Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare al elevilor la lecţie şi a 
colaborării în cadrul grupelor 
La finalul orei se va interpreta melodia ”Acasă-i România!” 
Anexa 2 

 Grupa 1.  Tricou decorativ 
1.Decupează , imprimă ( contureaza) si colorează!  
2. Folosește foarfecul ! Fii atent cum îl folosești fără  a lovi pe cineva! 
3. Intinde tricoul! Pune între față și spate cartonul de pe masă pentru a nu se colora inutil! 
4. Puteti folosi acuarele, sclipici colorat, pensoane, carioca... 

 Grupa 2  Eșarfa tricoloră 
1. Execută o eșarfa tricoloră. 
2. Ține cont de așezarea culorilor ! 
3. Puteți folosi acuarele, sclipici colorat, pensoane, carioca... 

 Grupa 3. Semnul de carte ”tricolor”/ Brațara tricoloră 
1. Lipește pe o foaie albă fașii în culorile tricolorului 
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2. Puteți folosi acuarele, sclipici colorat, pensoane, carioca...pentru înfrumusețare 
3. Impletește în treiș si realizează o brațară tricoloră 

 Grupa 4.  Tablou  
1.Colorează fișa  folosind culori, carioci . 
2.Decupează imaginea! 
3. Lipește imaginea decupată pe farfuria de carton. 
4. Colorează cu un fond potrivit! 
4.Lipește mărgele, sclipici colorat.  

 Provocare pentru cei care termină mai repede. 
1.Pictează pe pietre imagini ale reliefului, bogațiilor țării noastre! ( munți, dealuri, copaci, soare) 
2. Folosețte culori cerate, carioci, acuarele, sclipici, lipici. 

 
 

• Bibliografie:   
 

• Programe şcolare pentru învăţământul primar, 
• GHIDUL CADRULUI DIDACTIC –ed. ARS LIBRI   
• MANUAL - Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Georgeta-Mihaela Crivac,Claudia-

Daniela Negriţoiu,  Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică, Elena-Otilia Țîroiu 
• POEZII/ VALI SLAVU 
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225. PROIECT  DIDACTIC 

 
Prof.înv.primar: Borcan  Lăcrămioara   

Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 
 
CLASA: a IV-a E 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 
DISCIPLINA: ȘTIINȚE ALE NATURII  
UNITATEA TEMATICĂ:  CORPURILE- PROPRIETĂȚI  ȘI TRANSFORMĂRI 
SUBIECTUL LECŢIEI: AMESTECURI- SEPARAREA AMESTECURILOR 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi sistematizare de cunoștințe  
SCOPUL: descoperirea  caracteristicilor substanțelor, activarea cunostințelor anterioare  și construirea  de noi scheme 
Obiective operaţionale:  
            O1-să identifice principalele caracteristici ale corpurilor pe baza cunoștințelor anterioare; 
            O2-să explice ce este un amestec pe baza experimentelor realizate; 
             O3- să stabilească principalele metode de separare a amestecurilor pornind de la experimente; 
             O4- să mânuiască materialele puse la dispoziție. 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 RESURSE PROCEDURALE: explicaţia,  conversaţia, problematizarea, demonstraţia,observarea, ciorchinele, experimentul  
  RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, substanțe, vase, filtre, spirtieră, microscop, videoproiector, laptop. 
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe. 
 RESURSE TEMPORALE: 45  minute 
 RESURSE UMANE: 27 elevi 
 RESURSE SPAȚIALE: Laboratorul de biologie 
 FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare curentă, aprecieri verbale, corectare pe grupe. 
 RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

-Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 
-Programa școlară pentru disciplina științele naturii clasa a IV-a, 2014  
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NR. 
CRT. 

MOMENTEL
E LECTIEI CONŢINUT ȘTIINȚIFIC 

 STRATEGIE DIDACTICĂ 
 
EVALUARE 

RESURSE 
PROCEDURA
LE 

RESURSE 
MATERIALE 

FORME DE 
ORGANIZA
RE 

 
1. 
 

Moment 
organizatoric 
 

 
 Se creează condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii.  
 Exercițiu de energizare 

 
Instructajul 
verbal 
 

 
Materiale 
necesare 
activităţii 

 
Frontal 
 

 
Observarea 
comportamentului 
elevilor 

2. 
 
3.  
 
 
 
4.  

Captarea 
atenției 
Verificarea 
cunoștințelor 
 
 
 
Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

     Se va realiza prezentând factorii care 
contribuie la un stil de viață sănătos. 

- Cum am obținut limonada? 
- În ce stări de agregare sunt substanțele 

amestecate? 
- Ce culoare, gust și miros au? 
- Toate substanțele se dizolvă? 
- Ce alte amestecuri din viața de zi cu zi 

mai știți? 
    În această oră discutșm despre:   amestecuri 
şi metodele de separare ale acestora. 
    Prezint obiectivele urmărite pe parcursul 
orei.  
    Scriu titlul la tablă, iar elevii  notează în 
caiete. 
 

 
conversația 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
demonstrația 
explicația 
 
 
 
conversația 

 
un  pahar cu 
apă 
 
un  pahar cu 
limonadă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 

 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
aprecieri verbale 
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5.  
 
 
 
  6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
8.  

Consolidarea 
cunoștințelor 
 
 
 
Obținerea 
performanței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
 
Încheierea 
activității 

 - Cum se realizează amestecurile? 
  Se va realiza un amestec de cartof cu iod 
Elevii se impart în 6 grupe, fiecare având de 
realizat câte un amestec. ( ANEXA 1) 
Se stabilesc regulile lucrului pe grupe. 
Se desprind concluziile. 

- Mai pot să separ amestecurile? 
- Cum pot să le separ? 
- Pot folosi aceeași modalitate de 

separare? 
Se va realiza ciorchinele cu metodele de 
separare a substanțelor din amestecuri. 
 
 
Elevii vor separa substanțele din amestecuri și 
vor completa fișele de observare. 
 
 
    Elevii vor prezenta concluziile asupra 
experimentelor realizate. 
   Prezentare ppt 
  Imnul clasei 
   Se vor face aprecieri globale asupra 
participării copiilor şi a modului de lucru pe 
parcursul activităţi. Se fac aprecieri globale și 
individuale cu caracter motivant privind 
participarea elevilor la desfașurarea lecției. 

 
conversația 
demonstrația 
explicația 
experimentul 
 
problematizarea 
 
 
 
ciorchinele 
 
 
 
 
 
experimentul 
conversația 
explicația 
 
 
conversația 
 
 
 
conversația 
 

 
substanțe, 
vase, 
microscop 
 
 
 
 
 
 
fișe de lucru 
 
tablă 
 
 
fișe de lucru, 
substanțe, 
vase, filtre, 
spirtieră, 
microscop, 
 
fișe de lucru 
 
laptop 
videoproiector 
 
 

 
frontal 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
individual 
 
 
pe grupe 
 
 
 
pe grupe 
 
frontal 
individual 

 
Observarea 
sistematică 
 
aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
corectare pe grupe 
 
 
 
aprecieri verbale 
 

575



 

 
226. FRUMOASA ŞI BOGATA TOAMNĂ! 

PROIECT TEMATIC 
 

prof. înv. primar Crăciunică Daniela 
Şcoala Gimnazială nr. 3 Caracal, jud. Olt 

 
 
 

                           INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT 

                                        SCOALA GIMNAZIALA “GH. MAGHERU” CARACAL 

Nr………………………….. 

Director, 
PRUNĂ CORNELIA 

 

 

 
  

Proiect tematic 

CLASA a III-a 

“Frumoasa şi bogata   
toamnă”  

Şcoala Gimnazială Nr.3,CARACAL  

            Coordonator  proiect:  

        prof. înv. primar CRĂCIUNICĂ DANIELA  
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   SCOPUL PROIECTULUI:  
 Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, 

sentimente.  
 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor 

referitoare la caracteristicile anotimpului toamna.  
 Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza 

cu ajutorul lor ceva practic-util. 
 Pregătirea  elevilor pentru o viaţă activă.  
 Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină 

persoane capabile să aprecieze frumosul şi viaţa. 
 
OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe 

baza unor criterii ştiinţifice; 
 Formarea simţului şi gustului estetic; 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
GRUP ŢINTĂ: elevi din ciclul primar, cadre didactice. 

BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi .  
 

ARGUMENT 
      Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o 

influenţă binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i  învăţăm să 

observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al naturii, 

astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

     Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un 

sentiment binefăcător în cele mai adânci zone ale vieţii sufleteşti, 

răscoleşte emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 

      Menirea noastră, a dascălilor este de a forma şi dezvolta 

personalitatea copiilor prin frumosul existent în natură, artă, astfel 

încât să devină consumatori şi creatori de frumos. 
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RESURSE: 

Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 

Temporale: 3 octombrie -25 noiembrie2018; 

Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, reviste 
şcolare, cameră video, aparat foto, diplome, laptop, materiale în powerpoint;  

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
  Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
  Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din școală, prin 

participarea la concursuri şcolare cu lucrări ale elevilor; 
  Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

DISEMINARE:  panouri informative; 

 expoziţii cu lucrările copiilor; 

 C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 

 mediatizarea proiectului şi activităţilor pe site-ul www.didactic.ro 

 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  
Titlul activităţii: Toamna în poezie(3-15octombrie) 
Titlul activităţii: Toamna în culori(15-20octombrie) 
.Titlul activităţii: Ghicitori despre toamnă(21-27octombrie) 
 Titlul activităţii: Colaj cu frunze uscate(9-11 noiembrie) 
Titlul activităţii: Figurine din legume(12-14noiembrie) 
     Titlul activităţii:  Expoziţie- Frumoasa şi bogata toamnă(15-25noiembrie) 
Descrierea activităţii: Organizarea unei expoziţii cu roadele toamnei- fructe şi 

legume, flori, cereale. 
Modalitaţi de evaluare: Se vor  face poze pentru realizarea unui CD cu aspecte  
ale activităţii desfăşurate. 
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227. PROIECT DIDACTIC 

 
P.I.P. Buciumas Maricica  

Şcoala Gimnazială ,, Ștefan Cel Mare,, Vaslui 
 
DATA: 23 IANUARIE 2018 
CLASA: a II-a D 
ARIA CURICULARĂ:  Arte şi tehnologii 
OBIECTUL:  Arte vizuale şi abilități practice 
UNITATEA TEMATICĂ: INIMA VERDE 
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Peisaj de iarnă,, – realizarea unui colaj 
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi și deprinderi (activitate integrată) 
SCOPUL LECȚIEI: Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehinici elementare diverse. 
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a combina tehnici şi materiale diferite în scopul creării colajului de iarnă; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• O 1 - să identifice materialele folosite și etapele de lucru în realizarea lucrării; 
• O 2 - să  aplice tehnicile de lucru adecvate realizării elementelor componente ale colajului; 
• O 3 – să asambleze prin lipire elementele prelucrate pe suportul de lemn pentru a obține produsul final – Peisaj de iarnă; 
• O 4 – să  lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul estetic al colajului; 
• O 5 -  să  analizeze lucrările colegilor ținând cont de criteriile de evaluare (acuratețe, respectarea etapelor de lucru, originalitate, finalizarea 

lucrărilor). 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode şi procedee didactice :  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, analiza. 
Mijloace didactice :  planşa model, suport de lemn pe care se va lucra colajul, lipici, braduți, oameni de zăpadă, norișori si  steluțe – decupate 
Forme de organizare : frontală,  individuală, pe grupe 
RESURSE UMANE:  Clasa are un număr de  26 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei.  
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 4-a oră din totalul de   6 ore al unităţii tematice. 
BIBLIOGRAFIE: 
 Programa şcolară  clasa a II a, aprobată M.E.N. prin Ordin al ministrului  

Nr. 3418/ 19.03.2013. 
 Manual pentru clasa a II-a Arte vizuale și abilități practice, semestrul I, autori: Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, editura 

Litera, București, 2015. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI/SCENARIUL DIDACTIC 
ETAPELE/SECVE
NȚELE  LECȚIEI 

OB
. 
OP
. 

CONȚINUT INSTRUCTIV - EDUCATIV Strategia didactică  
Evaluare Metode şi 

procedee 
didactice 

Forme 
de 
organiza
re 

Mijloace 
didactice 

 
Momentul 
organizatoric 
1 min. 

 Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. 
 Pregătirea materialului didactic necesar bunei desfăşurări a activităţii. 
 Salutarea invitaților. 

 
 

 
 

  
 

 
Captarea  şi 
orientarea  
atenţiei 
7 min. 
 
 
 

 
 
O1 
 
O4 
 
 
 
 
 
O 1 
 
 
 
 
 
 
 
O4 

Captarea atenției se realizează cu ajutorul unor ghicitori a căror răspunsuri vor fi 
indicii care vor conduce la anotimpul de iarna(Anexa 1) 
,,A venit baba din munţi 
        Peste râuri făcând punţi 
        Şi a prins spunând poveşti 
        Flori de gheaţă la fereşti.”     (Iarna) 
„Nasu-i de ardei, 
Ochi-s de cărbune, 
Mătura sub braţ 
Îi stă de minune.”  (Omul de zăpadă) 
„Când coboară de la munte 
Capătă veşmânt de gală, 
Cu o mândră stea în frunte 
        Şi podoabă de beteală.”  (Brăduţul) 
,,Parc-ar fi nişte petale, 
Ori steluţe ce dansează 
Norii le presară iarna 
Şi pe gene ţi le aşează”.(Fulgii de zăpadă) 
   Voi purta o scurtǎ conversaţie despre anotimpul iarna, realizând astfel legǎtura 
cu subiectul lecţiei.    Conversația se bazează pe adresarea unor întrebări despre 
iarnă dobândite la disciplina de Matematică și Explorarea mediului.  
Când auzim aceste ghicitori la ce anotimp ne gândim?  (...Iarna);Cum este acest 
anotimp? ( ..friguros);Cu ce şi cum vă jucaţi voi iarna?  ( ... cu zăpadă, facem 
oameni de zăpadă, etc.);Cum sunt copacii iarna? (...goi şi acoperiţi cu zăpadă)  

 
 
Conversa
tia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa
ția 

 
 
Frontal 
și 
individ
ual  
 
 
 
 
 
 
Frontal  

 
 
Planșa- 
Iarna 
 
 
 
 
 
 
 
Ghicito
ri  
 
 
  
 
 
 

 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
Observar
ea 
comporta
men-
tului 
elevilor 
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Dar norii cum sunt?Care copaci sunt veşnic verzi? (…brazii) ;Ce culoare vom 
folosi pentru a realiza brazii?;Dar pentru a realiza fulgii de zapada? La ce am putea 
folosi culoarea rosie? ( … la nasul omului de zapada) 
Pentru a se bucura de frumuseţile pe care le oferă anotimpul Iarna le prezint 
poezia “Iarna” de Vasile Alecsandri. 

Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 
4 min. 

O1
-
O5 

   Voi anunţa elevii că astăzi la ora de arte vizuale și abilități practice vom realiza 
un colaj cu tema: „Peisaj de iarnă” lucrând în echipe și  se vor prezenta obiectivele 
temei pe înțelesul copiilor.  Tehnicile de lucru folosite vor fi: decuparea, lipirea, 
colorarea și asamblarea. Elevii vor fi împărţiţi în patru echipe, fiecare echipă 
purtând cate un nume: FULGILOR DE NEA, NORIŞORILOR, OAMENILOR DE 
ZĂPADĂ şi  BRĂDUŢILOR 

Conversa
tia 
 

Frontal  Observar
e 
sisitemat
ică 
 

Dirijarea 
învăţării 
       15 min. 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

    Se va explica cuvântul colaj (procedeu artistic care constă în compunerea unui 
tablou prin lipirea laolaltă a unor elemente eterogene). 
    Prezint la Videoproiector Planul de realizare a produsului. 
a) prezentarea si analiza modelului Se prezintă lucrarea model şi se  explică 
tehnicile de lucru (pictura, decuparea, lipirea). 
 b)recunoaşterea materialelor Solicit elevilor să enumere materialele pe care le 
pot folosi. 
c)explicarea şi demonstrarea modului de lucru 
     Explic, pe lucrare, etapele de lucru: 
- decupare ; 
- colorarea imaginilor; 
-asamblarea imaginilor și lipirea lor; 
- înfrumuseţarea lucrării. 
Se realizează un scurt joc de relaxare: 
  ,,Mâinile pe bancă să le aşezăm 
  Şi privind în sus să le ridicăm.  
  Bate toba:bum,bum,bum, 
  Spatele e drept acum. 
  Să ieşim din bancă 
  Fără să facem ,,poc!”. 
  Tot aşa, în linişte, 
 Să trecem la loc.  ”     
După vizionarea materialului, îndrum elevii să așeze imaginile astfel încât să 

Conversa
tia  
 
 
Explicati
a  
 
 
 
 
 
 
Exercițiu
l  

Pe 
grupe 

Lucrare
a  
Model 
 
 
 
 
Oameni 
de 
zăpadă, 
brăduți, 
norișori 
și fulgi 
de 
zăpadă 
decupat
e, lipici 
 
 

Observar
ea  
Sistemati
ca 
a elevilor 

581



 

 
  

realizeze un decor,un model,o compoziție. 
 Se antrenează elevii în discuţii pe marginea lucrării prezentate. 
- Ce observaţi? - Ce materiale s-au folosit în realizarea acestor  lucrări ? 
- Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ? 
- De ce instrumente şi materiale de lucru  avem nevoie? 

 
Asigurarea        
feed-backului 
10 min. 
 
 
Evaluarea        
activităţii 
        5 min. 

 
O1 

 

 

 
 
O 5 

 

 Se urmăreşte executarea colajului şi se dau indicaţii suplimentare,individuale sau 
globale dacă este cazul. 
     Le cer elevilor sǎ lucreze cât mai corect și estetic, respectând etapele de lucru și 
totodatã le voi sugera sã realizeze lucrări cât mai originale.  
Activitatea se va desfăşura pe fond muzical, astfel încât elevii să lucreze relaxat şi 
cu plăcere. 
• Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor (turul galeriei). 
• Elevii apreciază aspectul lucrărilor realizate de colegi, ghidându-se după 
criteriile de realizare afişate în clasă. 
Criterii de evaluare 
1. Respectarea tehnicii de lucru şi a temei 
2.   Asamblarea corectă a elementelor 
3.  Acurateţea lucrării 
4.  Aspectul estetic 
5 Creativitatea în realizarea lucrărilor 

 
Conversa
ția 
 
Explicaţi
a 
 
Exerciţiu
l 

Frontal 
 
 
 
 
Pe 
grupe 

 
 
 
 
 

 
Aprecieri  
Verbale 
 
Evaluare  
formativ
ă 
Evaluare
a 
activitatii 
elevilor 

        Incheierea 
Activitatii 
Activitate 
transdisciplinară    
3 min. 

  
 

 

 

 
•   Strângerea materialelor şi stabilirea curăţeniei la  locul de lucru. 
Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare al elevilor la 
lecţie şi a colaborării în cadrul activităţii. 
,,Iarna” de Vasile Alecsandri – prezentare Power- Point şi cântată şi de elevi 

 
Conversa
tia 
Exerciţiu
l 

 
Frontal  
Individ
ual 
 

 
 
 

 
Aprecieri 
verbale 
  

582



 

 
228. PROIECT DE LECŢIE 

 
Prof. înv.primar Sprinceană Maricica  

Şcoala Gimnazială”Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
           Clasa: a II a D 
           Unitatea de învăţare: Tradiţii, obiceiuri, sărbători 
  Subiectul: Textul narativ.Titlul.Autorul.Textul suport ,, Vreau să trăiesc printre stele ’’    
                   după Victor Eftimiu                
  Scopul lecţiei:  

• Formarea şi dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, expresivă şi conştientă.  
• Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului. 

Tipul lecţiei: predare-învăţare 
 
Obiective operaţionale: 
 
O1 – să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar, respectand semnele de punctuatie; 
O2 – să specifice autorul, personajele, expresii literare, semne de punctuaţie folosite în text; 
O3 – să utilizeze in contexte noi cuvintele intalnite in text, cu sens propriu sau figurat ; 
O4 – să găsească cuvinte cu inteles opus sau cu acelasi inteles pentru cuvintele date ; 
O5 – să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului . 
 Resurse: 

1. procedurale: lectura explicativă, conversaţia, brainstorming, explicaţia, explozia stelară, exerciţiul.  
2. materiale: coli, markere, steluţe colorate, brad artificial, planşe, fişe de lucru. 
3. temporale: 45 minute  

Bibliografie : 
 Piţilă, T.,  Mihăilescu, C.,  2018, Comunicare în limba română – manual   pentru clasa a – II –a, EdituraDP, Bucuresti. 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul 
didactic 

Ob. 
operaţionale 

Conţinutul ştiinţific                                                         Strategii didactice Evaluare 

 
1 

 
Moment organizatoric 
 
 

   
Aerisirea sălii de clasă; 
 Pregătirea materialului didactic necesar 
desfăsurării lecţiei; 
 Aranjarea mobilierului. 

  

 
2. 

 
Verificarea temei 

   
  Se verifică tema calitativ şi cantitativ. 
Elevii au avut de alcătuit un mic text despre cum s-
au pregatit, in familie, să-l intâmpine pe Moş 
Nicolae. 

exercitiul orala 

 
 
3. 

 
 
Captarea atenţiei 

  
  Se prezintă elevilor o planşă ce reprezintă un 
braduţ impodobit in aşteptarea Craciunului. 
  Se scrie pe o coală cuvântul „Crăciun” şi li se 
propune elevilor să identifice toate cuvintele / 
expresiile pe care aceştia le consideră a fi legate de 
acest concept. 

prezentare 
 
 
Brainsorming 

Orală 

 
 
 
4. 

 
 
 
Anunţarea temei şi a 
obiectivelor lecţiei 

  
Astăzi vom face cunoştinţă cu un brăduţ citind 
textul „Vreau să trăiesc printre stele” după Victor 
Eftimiu. La sfârşitul orei veţi şti să citiţi corect şi 
cu intonaţia corespunzătoare şi veţi învăţa sensul 
unor cuvinte şi expresii noi. 
 Se scriu pe tablă titlul textului şi autorul. 

 
 
 
 
Conversaţia 

 

 
 
5. 
 
 
 
 

 
 
Dirijarea învăţării 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O1 

 
1. Descifrarea textului 
Li se lecturează model textul de către învaţătoare. 
 
Câţiva elevi vor fi solicitaţi să citească lecţia 
cerânduli -se totodată explicaţii referitoare la 
cuvintele noi şi la cele citite. 

 
Demonstraţia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

584



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 

-Ce aţi inteles din ceea ce aţi citit? 
 
Cuvintele noi din textul studiat vor fi in prealabil 
scrise pe tablă. 
 
puzderie ( mulţime ), slava cerului( în văzduh )….. 
să îmi ţină tovărăşie( să fie împreună cu mine ) 
 
- Exersarea actului cititului ( procedee diferite de 
lectură) 

o Citire în lanţ 
o Citire selectivă 

• Citeşte propoziţia din care aflăm 
dorinţa brăduţului. 

• Citeşte propoziţia în care apare 
cuvântul ,,stâncă’’.  

• Citeşte prima întrebare din text. 
• Citeşte propoziţia din care aflăm 

unde l-a dus moşul pe brăduţ. 
• Citeşte dialogul. 

 
2. Decodarea textului 
  Se scrie în caiete data,titlul lecţiei şi autorul . 
 
Identificarea cuvintelor şi expresiilor noi şi 
explicarea lor 
 
  puzderie ( mulţime ), slava cerului( în văzduh 
)….. 
să îmi ţină tovărăşie( să fie împreună cu mine ) 
 
    Aceste cuvinte se scriu pe tablă şi în caiete. 
 Integrarea lor în noi enunţuri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Procedee de  
lectura 
 
Exerciţiul 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 

 
 
 
Orală 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
Individuala 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixarea 
cunoştintelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea retenţiei şi 
transferului 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
O4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
O2 

- Exerciţii lexicale 
 cuvinte opuse ,, neprietene’’ 

bătrân – tânăr 
prieteni – duşmani 
departe – aproape 
întuneric – lumină 
a urca – a coborî 
 cuvinte cu acelaşi sens ,, prietene ’’ 

bătrân – moşneag 
prieten – amic 
a zice – a spune 
 
Cum s-a numit lecţia invăţată azi? 
Cum se numeşte autorul textului? 
Ce işi dorea braduţul? 
Cum se simtea pe stânca? 
Cine zbura în slava cerului? 
Unde l-a dus Moş Crăciun pe braduţ? 
Cu ce l-au împodobit copiii? 
De ce credeţi ca visul braduţului s-a implinit? 
 
 
Activitate independentă 
Elevii vor primi câte o fişă de lucru . 
 

1. Bifaţi variantele potrivite : 
,, Visul brăduţului se împlinise ’’ arată că : 

 era foarte fericit ; 
 se simţea mulţumit că dorinţele i s-

au împlinit ; 
 era necăjit fiindcă era singur. 

 
2. Compleţati după modelul dat : 
• Brad   -          brazi        -     brazii 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
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8. 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate transdiciplinară 
 
 
 
 
 
 
Tema pentru acasă 
 
 

• Molid  -                         - 
• Pin      -                          - 
• Copac -                          - 

 
3. Ordonaţi cuvintele şi scrieţi ce aţi obţinut. 

        
copii brăduţul Bătrânul a unor dus 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Întreb elevii ce şi-ar dori să le aducă Moş Crăciun. 
- Propun interpretarea cântecului “ Bradut iubit!” 
 
 
Se fac aprecieri, generale şi individuale, privind  
activitatea elevilor la oră. 
 

1. Transcrie dialogul din text. 
2. Formulează o întrebare al cărei răspuns să 

fie primul enunţ al textului. 

 
 
Activitate 
independenta 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 

Evaluare 
formativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
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229. PROIECT DIDACTIC 

 
Învățătoare: Cristian Gabriela 

Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos, jud. Vaslui 
 

• Data: 28.02.2018 
• Clasa: a II-a 
• Aria curriculară: Matematică și științe 
• Disciplina: Matematică 
• Tema lecției: Ordinea efectuării operațiilor                                                                       
• Tipul lecției: consolidare 
• Durata: 50 de minute 

 
• Obiective operaționale: 
 O1: Să identifice termenii specifici matematici incluși în careu. 
 O2: Să descrie ordinea efectuării operațiilor. 
 O3: Să opereze cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii efectuării operațiilor și folosirea corectă a operațiilor. 
 O4: Să utilizeze corect terminologia specifică înmulțirii, împărțirii, adunării și scăderii. 

 
• Strategii didactice: 
 Metode și procedee: conversația, exercițiul, metoda cubului, explicația 
 Mijloace didactice: cub cu exerciții, coșuleț cu exerciții, pliculețe coloratecu exerciții, cârlige, funie,planșă cu careu, cutie surpriză, hartă, tablă 
 Forme de organizare: frontal, individual 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Secvențele lecției 

 
Conținutul instructiv-educativ 

Strategii didactice  
Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

 
1. 

Momentul 
organizatoric 

• Se asigură condițiile optime 
necesare desfășurării lecției 
(aerisirea sălii, aranjarea 
mobilierului). 
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• Se pregătesc materialele 
necesare desfășurării optime 
lecției. 

 
2. 

Captarea atenției • Se va realiza prin intermediul 
unui careu. Careul va fi scris 
pe o planșă mare cartonată, 
iar aceasta va fi lipită pe 
tablă. Elevii vor trebui să 
identifice termenii specifici 
matematici incluși în careu. 

 
 
 
Conversația 

 
 
Planșă cu 
careu 

 
Frontal 
 
 
Individual  

 
 
 
Observare 
sistematică 

 
3. 

Anunțarea temei și 
a obiectivelor 

„Dragi copii, astăzi vom repeta și 
vom consolida lecția: „Ordinea 
efectuării operațiilor”.  
Se anunță obiectivele lecției. 
Voi scrie titlul pe tablă. 

 
 
 
Conversația 

Hartă 
 
 
Tablă  

 
 
 
Frontal 

 
 
Observ 
comportamentul 
elevilor 

 
4. 

Dirijarea  
consolidării 

• Îi voi întreba dacă știu care 
este ordinea efectuării 
operațiilor. Pentru a-mi 
demonstra că ei știu ordinea 
efectuării operațiilor, voi 
scrie un exercițiu pe tablă, pe 
care vor trebui sa-l rezolve. 

Ex: 67-(3x7)+56:8+2x1=? 
Pe baza exercițiului vom stabili 
ordinea efectuării operațiilor. 

• Ne vom uita pe hartă și vom 
vedea care este prima sarcină 
de realizat în drumul spre 
surpriză. 

• Prima sarcină este cubul cu 
exerciții. Fiecare fațetă a 
cubului va avea scris un 
exercițiu. Voi numi câte un 

 
Conversația 
 
Explicația 
 
 
Exercițiul 
 
Conversația 
Metoda 
cubului 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hartă 
 
 
 
 
 
 
 
Cubul cu 
exerciții 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observare 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observ 
comportamentul 
copiilor 
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elev care va arunca cubul pe 
catedra și va rezolva 
exercițiul de pe fațeta 
cubului. 

• După ce se rezolvă toate 
exercițiile de pe fațetele 
cubului, le voi da elevilor un 
exercițiu de același fel ca 
muncă independentă. 

• După ce le voi da munca 
independentă, voi alege 
primii 5 elevi care să-mi dea 
răspunsul la exercițiu, apoi 
vom nota pe hartă „bifat” la 
prima sarcină. 

• Se trece la următoarea 
sarcină: coșulețul cu 
exerciții. Coșulețul va 
conține 5 bilețele cu exerciții 
diferite. 

• După ce vom rezolva 
exercițiile din coșuleț vom 
bifa pe hartă sarcina și vom 
trece la următoarea : 
pliculețe colorate ce vor 
conține diferite exerciții. 

• După ce vom termina de 
rezolvat toate exercițiile din 
pliculețe, vom bifa pe hartă 
și vom merge mai departe. 

 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
Conversația 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coșuleț cu 
exerciții 
 
 
 
Pliculețe 
colorate cu 
exerciții 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
Frontal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală și 
scrisă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare scrisă 
și orală 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
Evaluare orală și 
scrisă 
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5. 

Obținerea 
performanței 

• Se va realiza prin intermediul 
unei fișe de lucru sub formă 
de pergament. (anexa 3) 

• După ce vom termina de 
lucrat fișa, vom bifa pe hartă 
și vom merge mai departe. 

Conversația 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
Fișă de 
lucru 

Frontal 
 
 
Individual 
 

 
 
Evaluare scrisă 

 
6. 

Fixare și 
consolidare 

• Se va realiza prin intermediul 
unui set de întrebări: 

Î: Ce am făcut noi astăzi? 
R: Noi astăzi, am recapitulat ordinea 
efectuării operațiilor. 
Î: Cum am recapitulat ordinea 
efectuării operațiilor? 
R: Prin diverse exerciții. 
Î: Care este ordinea efectuării 
operațiilor? 
R: Se rezolvă mai întâi paranteza 
rotundă, apoi înmulțirea și 
împărțirea și apoi adunarea și 
scăderea. 

 
 
 
 
 
 
Conversația 

   
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
Individual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 

 
7. 

 
Încheiere 

• Voi face aprecieri verbale 
asupra modului de lucru al 
elevilor și vom descoperi 
împreună surpriza de la 
sfârșitul hărții. 

 
 
Conversația 

 
Cutia 
surpriză 

 Frontal 
 
 
Individual  

 
 
Aprecieri 
verbale 
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230. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar: Ionaşcu Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Vaslui 
 
CLASA: I A 
DATA: 14.11.2018 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 
DISCIPLINA: Comunicare în limba română 
UNITATEA TEMATICĂ: „Muncim, învăţăm, ne jucăm” 
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul [ă]; Litera  „ă”  mic de tipar şi de mână 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
TIPUL LECȚIEI: predare - învățare 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română/ Matematică şi 
explorarea mediului/ Dezvoltare personal/ Arte vizuale şi abilităţi practice/ Muzică şi mişcare 
COMPETENŢE GENERALE : 
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  
COMPETENȚE SPECIFICE: 
Comunicare în limba română 
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 
2.1.  Formularea unor enunţuri proprii în diferite situaţii de comunicare 
3.1.  Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână 
4.1.  Scrierea literelor de mână 
4.2.  Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 
diverse 
COMPETENȚE INTEGRATE: 
Matematică și explorarea mediului 
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100 
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţii cu mediul natural. 
Arte vizuale și abilități practice 
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă 
Muzică şi mişcare 
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie 
Dezvoltare personală 
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
COGNITIVE 
OC1 – să identifice sunetul [ă] aflat în silabe și cuvinte; 
OC2 - să stabilească corespondenţa dintre sunetul [ă] şi litera „ă” 
OC3 – să formuleze propoziţii cu cuvinte care să conţină sunetul [ă] 
OC4 - să citească în ritm propriu, corect şi conştient cuvinte, propoziţii, textul  
OC5 - să scrie corect litere, silabe, cuvinte, propoziţii ce conţin pe [ă] 
OC6 – să rezolve sarcinile individual sau în echipă, în raport cu cerinţa dată 
PSIHO-MOTRICE 
OM1 - să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii.  
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OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; 
AFECTIVE 
OA1 - să manifeste interes pentru lecţie 
OA2 - să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 
 
RESURSE: 
Metodologice  
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: metoda fonetico-analitico-sintetică, conversaţia euristică, explicaţia, 
demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, observaţia, problematizarea, ciorchine, cadranele. 
Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, manual,  imagini, fişe de lucru, planşă cu litera, flip 
chart, tablă, cd muzică, panou întâlnirea de dimineaţă, casetofon, stick, lipici.  
Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe 
Temporale - 35 minute + 10 minute activități recreative 
Umane - clasa  are un număr de 15 elevi 
     IV. Bibliografice: 
● ştiinţifice:     
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.  Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi 
Pedagogică, 1995; 
3. Ioan Dănilă, Ioan Surdu, „Abecedar; îndrumarul învăţătorului”, Bucureşti, „ALL Educaţional”, 
2000. 
●  oficiale:     
1. *** Programa şcolară pentru clasa I, aprobată prin ordin al ministrului  nr. 3418/19.03.2013 
  
ORA I 
 
1. Moment organizatoric Lecția debutează cu întâlnirea de dimineață. 
Invitații îi salutăm: Bună dimineața! 
Un gând bun să le urăm: Bine ați venit! 
Prezenta  
Se va discuta calendarul naturii:- Care sunt zilele săptămânii?- Ce zi este astăzi?- Dacă astăzi este 
vineri, ieri ce zi a fost?- Dacă astăzi este miercuri, mâine ce zi va fi? - În ce dată suntem azi?- În ce 
anotimp suntem?- În ce an suntem?- Care sunt lunile de toamnă?- În ce lună suntem?  
Se scrie pe calendar anul, luna şi anotimpul în care suntem. 
- A câta lună din anotimp este luna noiembrie?- Cum este vremea? 
Cântec – Toamna 
 
2. Reactualizarea cunoştinţelor. 
-Sunt verificate temele .-Se vor reactualiza cunoştinţele cu ajutorul ciorchinelui.  
-Alege jetoane şi formează cuvinte care conţin  sunetul învăţat în ora anterioară.   
-Verific lecţia însuşită anterior: Litera „C”- Camera mea”, prin citire integrală, selectivă, discuţii 
pe marginea textului. 
3.Captarea atenţiei  
- Ei şi-acum dragi copii să vă spun ce mi s-a intâmplat azi de dimineaţă când veneam grăbită catre 
școală. Aud la un moment dat pe cineva spunând “Bună dimineaţa!” şi bineînţeles mă opresc să 
salut, dar… mă uit în stânga, mă uit în dreapta şi nu văd pe nimeni. Aşadar îmi spun “n-ai auzit 
bine” şi mă pregătesc să merg mai departe când colo ce să vedeţi, aud iar “Bună dimineaţa! Aici jos 
sunt!”. Când mă uit în jos, văd un plic, dar nu era nimeni lângă el! M-am aplecat să-l ridic și am 
văzut că era scris pe el – “Mesaj pentru școlarii isteți din clasa ta!” Ghici ce e? 
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   Să deschidem bilețelul, să aflăm despre ce este vorba. Sunteți curioși?” Ghicitoare: Ciupercă 
uscată / În cui agăţată.( Pălăria )  
-Se va face analiza fonetică analitico-sintetică a cuvântului „pălărie”. 
-Din câte silabe este format cuvântul ?  
-Care este prima silabă? Dar a doua? Din ce sunete este formată prima silabă? Dar a doua ? Cu ce 
sunet  începe cuvântul? 
-Din discuţie se ajunge la sunetul [ă]. 
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 
5. Dirijarea învățării 
-Port o discuţie analizând imaginea din manual. 
-Se desprinde din vorbire propoziţia: „Ionică intră în clasă.” 
-Se realizează analiza fonetico-sintetică a propoziţiei. 
Se analizează: numărul cuvintelor din propoziţie, identificarea cuvintelor care conţin sunetul „ă”, 
despărţirea cuvintelor în silabe, localizarea sunetului în silabe, refacerea cuvintelor 
Propun elevilor să rostească sunetul [ă]. 
-Prezentarea planşei cu litera „ă”mic de tipar. 
-Descoperirea literei „ă” mic de tipar. 
-Sarcina  - Le solicit elevilor recunoaşterea literei noi pe fişă, din mai multe litere şi cuvinte pe 
manual 
-Se vor citi cuvintele apoi textul prezentat în manual în gând, în lanţ, selectiv. 
-Sarcină manual -  Încercuieşte numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt.  
-Se realizează citirea model de către învăţătoare. 
-Se stabilesc asemănări si deosebiri cu alte litere. 
-Se citesc cuvinte şi propoziţii care conţin litera nou învăţată. 
6. Obținerea performanței 
  Lucru pe fişă. Formează cuvinte cu ajutorul silabelor date. 
Explozia stelară 
7. Realizarea feed-back-ului 
Cer elevilor să numească litera nou învăţată şi să arate caracteristicile grafice ale acesteia . 
8. Activitate recreativă 
Se intonează cântecul literei ă 
Se modelează litera ă din plastilină. 
9. Evaluarea performanței 
Se fac aprecieri  verbale individuale şi colective cu privire la activitatea elevilor. 
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231. OPȚIONAL - ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

 
Prof. înv.primar Şerban Simona 

Şcoala Gimnazială Budila, jud. Braşov 
 

Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii personalităţi, fiind una din 
cele mai mari producătoare de valori umane, sociale şi educaţionale.  
 Vârsta şcolară 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. 
 ,,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.” 
 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 învățătoarei 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.       
          Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în funcţie de resursele 
materiale existente, de nivelul clasei 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 clasei, al școlii, 
al comunităţii locale sau concursuri naţionale 
pentru şcolari; 
- spectacole cu dramatizări după texte literare 
aparţinând autorilor consacraţi ori după textele 
create de şcolari; 
- o culegere de texte create de copii. 
Metode şi mijloace de realizare:  
Conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, 
audiţia, lectura învățătoarei, expunerea, 
povestirea, memorizarea, demonstraţia, 
exerciţiul, jocul didactic, brainstormingul, 
dramatizarea, jocul de rol. 
Opționalul se va evalua prin: probe orale 
(convorbiri, povestiri, argumentări, interpretare 
scenică); probe pracrice ( dramatizări, 
ecranizarea textului literar, spectacole cu 
dramatizări după texte ce aparțin autorilor 
consacrați, expoziții cu lucrări ale copiilor); 
probe scrise( jurnal de lectură, fișe).   
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232. PROIECT  DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Terteleac  Mirela 

Școala Gimnazială Răzvad 
Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 

     Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Răzvad 
     Clasa: a II-a 
     Data: 07.XI.2018 
     Invatator: Terteleac Mirela 
     Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
     Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
     Unitatea tematică: ,,În lumea plantelor’’   
     Subiectul: Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100  
     Tipul activităţii: Consolidarea cunostintelor 
     Scopul: 

 Consolidarea cunoştinţelor referitoare la adunarea şi scăderea în concentrul 0- 100 ; 
 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic. 

       Competențe specifice: 
        Matematică și explorarea mediului 
      1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând  la 
numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar 
      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 
       Arte vizuale și lucru manual 
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 
1.2  Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat  
      Muzică și mișcare 
2.2 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură 
      OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
            1.4.1. să efectueze corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu 
numere naturale în concentrul 0 – 100 - (obiectivul va fi realizat dacă fiecare elev rezolvă cel puțin 
adunări și scăderi fără trecere peste ordin); 
           1.6.1.  să opereze cu terminologia   matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere – 
(obiectivul va fi realizat dacă fiecare elev    identifică cel puțin terminologia specifică adunării) 
1.6.2. să rezolve probleme care presupun operații de adunare și scădere în concentrul 0-100 – 
(obiectivul va fi realizat dacă fiecare elev identifică cel puțin o operație potrivită). 
     Strategii didactice: 
       Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic, metoda 
Știu/Vreau să știu/Am învățat, munca independenta 
       Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector,fișe de lucru, lipici, marker 
       Forme de organizare: frontal, individual, în perechi. 
     Bibliografie: 

1. „Programa pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, aprobata prin    ordin al 
ministrului  nr. 3418/19.03.2013 
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Etapele lecţiei Ob. 
op. 

Continut stiintific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Momentul 
organizatoric 

 Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un mod 
optim desfăşurării activităţii propuse. 

conversaţia 
 
 

frontal 

2.Verificarea 
temei  

  Se va verifică tema. conversaţia frontal 

3.Captarea 
atenţiei  

 1.4.1  Ghicitori matematice: 
♦ În sera lui moş Pandele 
   Semănate-s floricele. 
     Douăzeci muşcate albe 
Şi cincizeci de tufănele. 
Spune tu măi şcolărele, 
Câte flori are Pandele? 
♦ Ana are patruzeci 
      De ardei şi castraveţi 
      Castraveţii sunt doar şapte , 
      Spune câţi ardei sunt, frate? 

 
 conversaţia 
jocul didactic 

frontal 

4.Anuntarea 
temei 

 Se anunță titlul lecției ,,Adunarea şi scăderea 
numerelor naturale în concentrul 0-100’’. Se scrie 
titlul pe tablă. 

conversaţia  

 
5.Dirijarea 
invatarii 

 
1.4.1 
1.4.2 
 
 
 
 
 
1.4.1 
 
 
 
 
1.4.1 
1.4.2 
 
 
 
 
 
1.4.1 
 
 
 
1.4.1 
1.6.1 
1.6.2 

 Verificarea oral – teoretică a cunoştinţelor 
Cum se numesc numerele care se adună? Dar 
rezultatul adunării? 
Ce este descăzutul? Dar scăzătorul? Cum se numeşte 
rezultatul scăderii? 
 Exerciţii de calcul mintal 
II. ACTIVITATE FRONTALĂ 
-se rezolvă la tablă și în caiete ex.2/pag.42 din 
manual 
III.ACTIVITATE ÎN PERECHI 
Jocul matematic GRADINA FERMECATA 
 Fiecare pereche va primi mai multe exercitii scrise pe 
petalele unor flori.Vor rezolva exerciţiile de pe 
petalele florilor şi le vor  lipi pe tablă la rezultatul 
corespunzător. 
-Se interpretează cântecul ,,Mica floare” 
V.ACTIVITATE FRONTALĂ 
-rezolvarea problemei 3/pag.42 din manual-  
V.ACTIVITATE INDIVIDUALĂ 
Fisă de lucru (se lipește în caiet și se rezolvă): 
Află: 

a) Suma numerelor 34 și 48; 
b) Diferența numerelor 92 și 56; 
c) Numărul cu 23 mai mic decât 72; 

Afișez Fișa de lucru rezolvată și dau criteriile de 
evaluare: 
FB- 3 operații corecte (a,b,c) 
 B – 2 operații corecte- a,b/a,c/b,c 
 S – 1 operație corectă- a/b/c 

Conversația 
Problematiza
rea 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
Exercițiul 
Jocul 
didactic 
 
Problematiza
rea 
Explicația 
Exercițiul 
 
Explicația 
exercițiul 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
autoevalua
re 

6.Obtinerea 
performantei 

1.6.1 
1.6.2 

 -rezolvarea unei probleme prin metoda 
ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT- problema 

exerciţiul 
explicaţia 

frontal 
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Numele ___________________        
Fişă de lucru 
 
1) Efectuaţi calculele, apoi aranjaţi rezultatele crescător. Potrivind silabele din dreptul exerciţiilor,  
veţi obţine numele prietenilor primăverii. 
 
a)  17+21=___  b) 95-44=___  c) 15+14-11= ___ 
 
56+23=___  88-66=___  21+43-54= ___    
   
81+16=___  74-32=___  98-54-23= ___  
  
          42+23= ___    
 
 ___  ___  ___  ___ ___  ___  ___ ___  ___  ___ 
 
2)   Scrieţi semnul operaţiilor pentru a obţine rezultatul dat: 
 36 21=57       47        22=69      95         34=61    82        40=42 
 63 36=99        44        21=23      61         30=31    83          0=83 
3)   Găseşte numărul necunoscut:                                  
                                                                           
 36-                  39-                             88-                 96-     
    
  
      37- 22+     32+ 15+ 
 
 
4)  Află  suma  numerelor: 
32 şi   5    _____________________ 
67 şi 22    _____________________ 

5) Află  diferenţa  numerelor: 
78 şi 54 ______________________ 
19 şi   6 ______________________ 
 

6) Află un număr cu  44 mai mare decât diferenţa numerelor 89 şi 73. 
_____________________ _____________________           
7) Rezolvă problemele: 
  a) În grădină, Alisa are  36 de lalele şi                                       b) Bunicul a plantat în                                              
      narcise cu 15 mai puţine.                                                             livadă 56 de meri şi  32 de peri.                                              
     Câte narcise sunt în grădină?                                           Câţi pomi a plantat bunicul în 
livadă? 
                    Rezolvare      Rezolvare. 
  ...........................................................                                 ....................................................... 
                     
                                           Răspuns: ...............                                       Răspuns:  .............. 
  

4/pag.42 manual 
 

metoda 
Știu/Vreau să 
știu/Am 
învățat 

7. Asigurarea 
retenției 

 Tema pentru acasa 
Fac aprecieri asupra desfășurării activității. 

  

B
 

RU 

Z
 

B
 

RE 

FLU 

T
 

BI 

AL 

NA 

2
 

46 
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233. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. înv. primar Tisescu Irina  

Școala Gimnazială „Alexandru Sever“ Moinești 
 
DATA:  
CLASA: a III-a  
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
DISCIPLINA: Matematică 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde 
 
SUBIECTUL LECŢIEI: Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde. Exerciţii 
şi probleme cu cele patru operaţii 
 
TIPUL LECŢIEI: consolidare  
 
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor cu privire la ordinea efectuării 
operațiilor și folosirea parantezelor rotunde prin rezolvarea de exerciții și probleme 
 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
 2.4 Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 10000; 
 2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 -10000 și împărțiri folosind 
tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii; 
 5.1 Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și /sau 
compunerea de probleme cu raționamente simple; 
 5.3 Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate , în concentrul 0 - 10000  
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:    
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 
a) cognitive: 

OC1: să definească noțiunile matematice învățate; 
OC2: să rezolve exerciţii și probleme cu cele patru operaţii, respectând ordinea efectuării operaţiilor 
şi folosirea parantezelor rotunde; 
OC3: să identifice numere necunoscute care fac ca o egalitate să fie adevărată; 
OC4:  să elaboreze planul logic de rezolvare a problemelor, efectuând operațiile corespunzătoare  
OC5:  să compună probleme după un exerciţiu dat; 
  b) afective:  
OA1: vor manifesta interes pentru rezolvarea cerințelor propuse de către învățător 
  c) psihomotorii: 
OM1: să adopte o poziție corectă a corpului pe tot parcursul orei 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă, algoritmică 
a)metode și procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, munca 
independentă; 
c)mijloace de învățământ: planşă cu rebus, fişe de lucru, flipchart 
b)forme de organizare: frontal, individual, în perechi 
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RESURSE: 
 

a) Bibliografice: 
• Programa școlară pentru disciplina Matematică - clasele aIII-a și a IV-a 
• Lupu, Costică, Didactica matematicii – pentru învăţământ preşcolar şi primar, 

Editura „Caba“, Bucureşti, 2006 
• Cojocariu, Venera, Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2004 
• Leonte, Rodica, Stanciu, Mihai, Strategii active- participative de predare- învăţare 

în ciclul primar, Editura Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru“, Bacău, 2004; 
• Daniela Berechet, Florian Berechet, Lidia Costache, Jeana Tiță Matematică – 

modalități de lucru diferențiate, Editura Paralela 45, Pitești, 2015 
 

b) Temporale: 50 min. 
 

c) Umane: 30  elevi 
 

d) Spaţiale: sala de clasă 
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       R E B U S 
 
                                                                            A 

                                                  B 
  
 Dezlegând corect rebusul, pe verticala A-B veţi 
descoperi numele primei operaţii matematice care se învaţă 
în clasa I. 
 
 
DEFINIŢII  
1. Rezultatul adunării se numeşte sumă sau ................. 
2. Rezultatul înmulţirii se numeşte ……………. 
3. Total sau …………………… 
4. Numerele care se adună se numesc…………….. 
5. Rezultatul împărţirii se numeşte…………………. 
6. Numerele care se înmulţesc se numesc………………. 
7. Rezultatul scăderii se numeşte rest sau……………….. 
8. Știința care se ocupă cu studierea numerelor şi a 
operaţiilor matematice. 

 
  

  1       

   2        

                          3     

 4         

                               5    

 6        

                7          

 8            
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234. UNITĂȚI DE MĂSURĂ-APLICAȚII 

 
Profesor pt înv. primar Vișinescu Doina Luana 

Școala Centrala, București 
 
      Activitatea se va desfăşura pe parcursul a doua ore : Matematică şi Arte vizuale şi abilităţi 
practice.Am plecat, de la ideea că, în viaţa de zi cu zi elevii utilizează ,de multe ori,unităţile de 
măsură: kilogramul, metrul, litrul cu multiplii şi submultiplii lor, unităţile monetare şi cele de timp. 
     Discipline vizate: Matematică, Arte vizuale şi abilităţi practice, Geografie 
     Competenţe specifice vizate:   

• Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete 
• Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări 
• Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme 

     Termeni- cheie 
- Unităţi de măsură utilizate:kilometrul,hectolitrul,euro 
-Terminologie: cu ....mai puţin, cu ....mai mult, total, rest 
     Resurse:  harta Europei, steguleţe, fişe de lucru 
     Fiind o oră de recapitulare, elevii cunosc deja unităţile pentru măsurarea lungimii,capacităţii, 
masei,unităţile monetare şi cele de timp.Totuşi,ei utilizează în diverse ocazii aceste instrumente : la 
piaţă, la supermarket, pe stradă, în familie etc. 
    .Activitatea debutează în ora de Arte vizuale şi abilităţi practice.Elevii au de realizat steguleţele 
unor ţări din U.E.,folosind materialele puse la dispoziţie: carton, tempera, beţişoare, aracet.Ţările 
sunt : Ungaria, Austria, Italia, Franţa şi, bineînţeles, România. 
     Clasa se împarte în echipe de câte 6 membri. 
Steguleţele se vor utiliza în ora a doua, cea de Matematică, unde fiecare echipă va avea de rezolvat 
o fişă de lucru. Pentru fiecare sarcină,elevii vor trebui să localizeze pe harta Europei oraşul 
vizitat.Este declarată câştigătoare echipa care a parcurs întregul traseu,rezolvând corect sarcinile şi 
aşezând corect steguleţul. 
Fişa de lucru 
Te- ai decis să pleci cu autoturismul într- un circuit, să vizitezi locuri interesante din Europa. 

• Prima oprire -la Budapesta.( Localizeaza pe hartă.Aşază steguleţul corespunzător.Aceeaşi 
sarcină pentru fiecare oraş) 

Ai parcurs 829 km, iar până la Viena mai ai cu 236 km mai mult.Câţi km sunt, deci, de la Bucureşti 
până la Viena? 

• La Viena, te-ai decis să vizitezi palatul Schonbrunn.De la marea poartă până la intrare ai 
măsurat 2314 paşi, iar de la intrare până în grădină cu 858 de paşi mai puţin. 

Câţi paşi ai făcut în total? 
• Următoarea oprire va fi la Roma.Distanţa de la Bucureşti la Roma este de 1895 km.Câţi km 

mai ai de parcurs de la Viena? 
• Ajuns la Roma, ai constatat că mai ai în portofel 3500 euro.Totuşi, pleci la cumpărături! 

Îţi iei un costum de 682 euro şi un set de voiaj de 889 euro.Câti bani ţi- au mai rămas? 
• De la Roma, vrei să ajungi la Paris, oraşul Regelui Soare, Ludovic al XIV lea.În drum, 

vizitezi Valea Loarei şi renumitele ei pivniţe  cu vinuri. 
Ai aflat că producţia de vin alb a fost de 4324 hl, cea de vin rose cu 2876 hl mai puţin, iar cea de vin 
roşu cu 1957 hl mai mult decât cea de vin rose. 
Câţi hl de vin s-au produs în total? 

• Ajuns la Paris, ultima ta oprire, la sfârşitul unei zile obositoare, îţi faci calculul cheltuielilor: 
-Vizita la Luvru :10 euro 
-Vizita la Palatul Versailles: 25euro 
-Cumpărături diverse: 254 euro 
-Carburant :75 euro 
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-Restaurant: 120 euro 
Câţi bani ţi-au mai rămas? 

• Cu banii rămaşi te întorci acasă, în România, şi te decizi să vizitezi şi alte locuri minunate 
din ţara ta.Sugerează şi colegilor tăi câteva locuri care merită a fi vizitate, din România. 

............................................................................................................................................. 
 
Bibliografie 

• Bratu, G. Şi colectiv -Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2004 

• Dragu, M., Baban, M. -Proiectul de lecţie- între tradiţional şi modern, DPH, Bucureşti, 
2011 

• Mihăescu, M., Mihai, C.- Activităţi transdisciplinare -ghid pentru învăţători, Editura 
Radical, Craiova, 2005 
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235. PROIECT DE LECȚIE 

PREZENŢA APEI ÎN NATURĂ 
 

Prof. înv.primar Matache Nicoleta 
Şcoala Gimnazială”Buica Ionescu”, Glodeni, jud. Dâmboviţa 

Data :  
Clasa : Pregătitoare  
Disciplina : Matematică și explorarea mediului 
Disciplină integrată : Comunicare în limba română 
Unitatea tematică : Ocrotesc natura 
Subiectul:Prezența apei în natură 
Tipul lecției : însușire de noi cunoștințe 
Scopul: 

• Informativ: 
 - însușirea cunoștințelor despre apă și prezența acesteia în natură 

• Formativ:  
− îmbogățirea vocabularului; 
− dezvoltarea simțului ecologic; 
− formarea capacității de exprimare orală și de receptare a mesajului oral și vizual; 
− dezvoltarea atenției voluntare, a gândirii logice; 
− formarea unei atitudini pozitive față de învățare. 

Competențe specifice: 
a) Matematică și explorarea mediului: 
     -    1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor naturale; 

− 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 
scopul identificării unor regularități; 

− 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familiar; 
− 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci... ,,între două evenimente succesive. 

b) Comunicare în limba română: 
− 1.2. identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar. 

Obiective operaționale: 
a) Matematică și explorarea mediului: 
     -    O1.1.1: să așeze în ordine crescătoate/descrescătoare numerele date; obiectivul se consideră 
atins dacă fiecare elev ordonează corect numerele date. 

− O3.1.2: să identifice formele în care apa este întâlnită în natură; obiectivul se consideră atins 
dacă fiecare elev identifică corect cel puțin 2 forme ale apei din cele 3 existente, 

− O3.2.3: să precizeze efectele pozitive și negative ale acțiunilor proprii asupra apelor;  
obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev formulează corect cel puțin 2 răspunsuri 
corecte din cele 4 solicitate. 

− O4.2.4: să identifice relatia cauza-efect in actiunile de protejare a apei: obiectivul se 
considera atins daca fiecare elev identifica corect cel putin o relatie de tip cauza- efect. 

b) Comunicare în limba română: 
     - O.1.2.5: să formuleze răspunsuri corecte la întrebările adresate; obiectivul se consideră atins 
dacă fiecare elev formulează corect cel puțin 3 răspunsuri corecte din cele 5 solicitate, 
 
Strategii didactice:  
 Metode şi procedee: - conversaţia euristică, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul 
didactic.ciorchinele, 
 Mijloace de învăţământ: - laptop, videoproiector, jetoane diverse, auxiliar didactic, fișe de 
lucru, markere, creioane colorate, lipici, foarfece, sablonane, flipchart. 
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 Forme de organizare a colectivului: - frontal, în grup, în perechi, individual  
 
Resurse:  
 Bibliogr afie:  

− *** Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului nr. 
3418/19.03.2013 

− ***„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 
cheie la şcolarii mici”, Suport de curs din cadrul Programului de formare de tip „Blended 
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar (2012)  

− Roșu, Mihail “ Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul primar”, Editura 
Aramis, Bucureşti, 2010 

− Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, 
„Matematică și explorarea mediului”, Editura Intuitext, 2016 

  Temporale: 45 minute (30 minute – ora de curs și 15 minute – activități recreative / liber alese)  
 
 
 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
 
MOMENTELE 
LECȚIEI 

OB. 
OP. 

CONȚINUTUL 
ACTIVITĂȚII 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
Metode și 
procedee 

Mijloace  Forme de 
organizar
e 

1.MOMENTUL 
ORGANIZATO
RIC 
1 min 

 Asigur condițiile 
necesare desfășurării 
optime a lecției.  

    

2.CAPTAREA 
ȘI 
ORIENTAREA 
ATENȚIEI 

O1. 
2.5 

Propun elevilor să 
caute răspunsuri la 
următoarele întrebări : 
- Cine ii fură bucata de 
pâine lui Horia? 
- De ce are nevoie o 
pasăre ca să 
supraviețuiască ? 
- Unde găsește pasărea 
apă ? 
Răspunsurile vor 
completa  ciorchinele . 
(Anexa 1) 

conversaţia  
 
 
explicația  
exercițiul  
 
 
 
ciorchinele 

Flipchart 
fisă de 
lucru -  
ciorchine 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 

Aprecieri 
frontale 

3. 
ANUNȚAREA 
TEMEI ȘI A 
OBIECTIVE - 
LOR 
1 min 

 Anunț subiectul lecției 
și obiectivele.  

  frontal  
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4. DIRIJAREA 
ÎNVĂȚĂRII 

O3. 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
O3. 
1.2 
 
 
O1. 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4. 
2.4 
 
 
 
 

Propun copiilor să 
privească atenți filmul 
educativ ,,Circuitul 
apei în natură,,  și le 
adresez următoarele 
întrebari :  

• Ce credeți că 
se întâmplă cu 
apa în natură ? 

• Sub ce formă 
întâlnim apa în 
natură ? 

Propun copiilor sa 
coloreze toate formele 
apei prezente în desen. 
( Anexa 2.) 
Copiii, grupați în 3 
grupe, primesc câte un 
plic cu picături de apă, 
fulgi și norișori pe 
spatele cărora sunt 
trecute numere din 
concentrul 0-20. 
Prezint elevilor o 
cerință de activitate 
grupală, de tip 
diferențiat:  
a) formare de mulțimi 
de jetoane cu picături 
de apă și numere în 
concentrul 0-10 și  
așezarea lor în ordine 
crescătoare. – nivel 1 
(MEM);  
b) formarea de 
mulțimi cu jetoane cu 
fulgi de zăpadă și 
numere în concentrul 
10 – 20 și așezarea lor 
în ordine 
descrescătoare.  – 
nivel 2 (MEM) 
c) formare de mulțimi 
cu jetoane cu norișori 
și numere în 
concentrul 0-20 și 
așezarea lor în ordne 
crescătoare.- nivel 3 
(MEM) (Anexa 3) 
Propun jocul ,,Dacă nu 
ar fi apă, atunci...:,, 
copiii vor formula 

Exercițiul 
 
 
 
conversația 
 
 
 
 
exercițiul 
 
 
exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversația 
joc didactic 
 

Videoproi
ector 
laptop 
https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=mylC
QjryPiU 
 
fișă de 
lucru  
 
 
jetoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 
individual 
 
 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 

Observarea 
sistematică a 
atitudinii 
elevilor 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
individuale 
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scurte propoziții 
prezentând importanta 
apei în natură..(ex 
4/pag77). 

5. 
OBȚINEREA 
PERFORMAN
ȚEI 

O3. 
2.3 

Propun și explic 
elevilor etapele 
jocului,,Sunt o 
picătură de apă!,,; ce 
mesaj transmit 
oamenilor ? 

Jocul 
didactic 

 Individual 
 
 
 

Aprecieri 
individuale 

6.ASIGURARE
A RETENȚIEI 
ȘI A 
TRANSFERU - 
LUI 

O3. 
2.3 

Elevii vor selecta 
jetoanele cu imagini 
referitoare la acțiuni 
de protejare a apei. 
Jetoanele sunt așezate 
sub forma unui afis  
ASA NU !(Anexa 4) 

exercițiul Jetoane  frontal Analiza 
produselor 
activității  

7. 
ACTIVITĂȚI 
RECREATIVE 
LIBER ALESE 

 Copiii vor alege o 
activitate, în funcție de 
preferințe (decupare, 
colorare, lipire, 
asamblare, desen, 
colorare etc.) și vor 
realiza lucrarea (colaj) 
colectivă ,,Prezența 
apei în natură !,, 

Explicația 
conversația 

Foarfece, 
creioane 
colorate, 
lipici, 
sabloane,  

 Observarea 
sistematică a 
atitudinii 
elevilor în 
relațiile cu 
ceilalți copii  

8. APRECIERI 
ȘI 
RECOMANDĂ
RI 

 Se fac aprecieri 
individuale şi de grup 
asupra activităţii 
desfăşurate. Se vor 
face unele recomadări 
pentru activitatea 
viitoare. 

conversația  frontal  
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236. PROIECT DIDACTIC 

 
Prof.înv. primar Popa Luminiţa 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Vaslui  
 
Data:  
Clasa: pregătitoare  
Aria curriculară: Arte şi tehnologii 
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 
Tema: Prelucrarea materialelor flexibile 
Subtema: Lucrări din hârtie combinate cu  material textil 
Subiectul – verificare:  Copacul înflorit - dactilopictură 
-  predare: „Flori de primăvară”  
 
Tipul lecţiei: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi; lecţie mixtă  
Scopul lecţiei:   
Consolidarea şi perfecţionarea deprinderii de a combina lucrări din hârtie, materiale din natură, material 
textil 
Cultivarea simţului practic, cromatic şi estetic 
Competenţe specifice: 
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme 
artistice 
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici  accesibile 
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu 
 
Competenţe integrate: 
CLR: 3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple 
MM: 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 
MEM: 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 
Obiective operaţionale: 
La sfârşitul orei elevii vor şti: 
O1 – să rezolve exercițiile propuse pe fișa de lucru; 
O2 – să cunoască etapele de realizare ale florii;  
O3 – să lipească elementele în funcţie de spaţiile delimitate; 
O4 – să înțeleagă funcţionalitatea produsului final – educaţie antreprenorială; 
O5 – să rezolve sarcinile propuse legate de MEM;CLR; 
O6 – să colaboreze pentru realizarea lucrării; 
O7 –să interpreteze cântece în colectiv; 
O8 – să reactualizeze cunoştinţe despre culori; 
O9- să-şi dezvolte atenţia, simţul estetic, îndemânarea, spiritul antreprenorial şi empatia. 
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, activitate pe grupe 
Forme de organizare: frontală, individuală şi pe grupe 
Strategia didactică: dirijată 
Mijloace didactice: planşe demonstrative, lucrări model, ppt cu etapele de lucru, lucrarea oprită sub formă 
de execuţie, hârtie glace şi creponată, lipici, frunze uscate, pânză de in,  ramuri uscate, beţişoare, , bostănei, 
material textil, polistiren, aracet 
Resurse: 
 oficiale: Programa Şcolară pentru Învăţământul Primar, clasele p, I şi a II-a, 2013;  
 pedagogice: Elemente de Metodică – Abilităţi practice în Învăţământul Preşcolar şi primar, autori: 

Gabriela Lazăr, Maria Borş, Editura Media Tech, Iaşi 2002; Aplicaţii cu Materiale din Natură, 
autori: Adriana Roşca, Vasilica Marcu, Editura Aramis, 2003 

 umane:  
 33 de elevi 
 temporale: 45 minute 
 spaţiale: Locul desfăşurării activităţii – Sala de clasă  
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr. Secvenţele lecţiei Timp Ob
. Conţinutul şi strategia didactică Evaluare 

1. Etapa I 
Moment introductiv 
Verificarea 
cunoştinţelor sau a 
materialelor 
pregătite în lecţia 
anterioară 

1’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 

 Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii 
a lecţiei . 

 Distribuirea materialelor şi prezentarea materialelor de către elevi: Cer elevilor 
să prezinte materialele necesare realizării aranjamentului floral.Unde este 
necesar completez materialele copiilor.  

 Verificarea cunoştinţelor elevilor ce au fost însuşite în ultima lecţie la ora de 
AVAP. 

o Ce aţi făcut ora trecută la ora de AVAP? 
o La ora trecută de AVAP, am realizat lucrarea „Copacul înflorit”. 
o Ce materiale aţi avut de pregătit pentru astăzi? 
o Noi pentru astăzi am avut de pregătit următoarele materiale: 

        Am avut de decupat după contur petalele florii și de aplicat banda dublu adezivă 
pentru a aplica mai ușor. 
 Ce avantaje avem dacă muncim? Spuneţi în proverbe. 

Elevii spun proverbe despre muncă, meserie: „Cine are şi munceşte are tot ce îşi 
doreşte!”, „Munca este meserie de aur”. 

 
 
 
 
 
Aprecieri  
frontale 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 
 
Aprecieri 
individuale 

2. Etapa a II-a 
Lecţia nouă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14’  
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activitate frontală: Discuţii pregătitoare: 
          Ziua s-a mărit, 
          Zăpada s-a topit, 
 Grădina a-nverzit, 
          Florile au înflorit, 
          Rândunica a venit, 
          Cine a sosit? 
  R:  Primăvara  
 
o Care sunt lunile anotimpului de primăvară? 
o R: Martie, Aprilie, Mai 
o Care sunt termenii populari a acestor luni? R: Mărţişor, Prier şi Florar 
o Care sunt semnele ce vestesc sosirea acestui anotimp? 

- R: Semnele care vestesc sosirea anotimpului de primăvară sunt:ziua se măreşte şi 
noaptea se micşorează, păsările călătoare se întorc din ţările calde, soarele 

 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 
 
 
 
 
Observare  
curentă 
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A:Transmiterea 
instructajului tehnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Anunţarea 
subiectului şi a 
obiectivelor 
operaţionale 
 
 

 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 

încălzeşte cu mai multă  putere,apar florile, înmuguresc şi înfloresc copacii, încep 
lucrările agricole,  ne îmbrăcăm mai subţire, totul se dezmorţeşte, reînvie, toată 
natura se trezeşte la viaţă. 

- Întreaga natură s-a trezit din somnul lung al iernii şi a întâmpinat primăvara. 
După ce puzderia de flori, muguri, insecte şi animale s-a dezmeticit din 
amorţeală, fiecare şi-a aranjat ţinuta de gală ca pentru o mare sărbătoare. Pentru 
noi, astăzi aş vrea să fie o sărbătoare a florilor. 

- Elevii sunt împărțiți pe 5 grupe – GRUPA LALELELOR ROȘII, GRUPA 
LALELELOR GALBENE, GRUPA TOPORAȘILOR, GRUPA NARCISELOR 
ALBE ȘI GRUPA NARCISELOR ALBE. 

- Citiți împreună fiecare sarcină și reprezentantul grupei să scrie rezolvarea! 
- Fiecare grupă are sarcini de lucru asemănătoare. Pentru fiecare sarcină rezolvată 

corect, vor primi câte o floare , pe care o vor lipi în copăcel. La sfârșitul orei se 
va face clasamentul grupelor, în funcție de numărul florilor și vor primi sau nu o 
floare, în funcție de comportamentul copiilor. 

- Găsiți alt sens pentru cuvântul liliac. 
 
o Dacă toate gâzele s-au trezit la viaţă şi mişună peste tot, iar copacii ne îmbie cu 

mirosul lor, haideţi să le invităm în clasă alături de noi! 
o Ce formează totalitatea plantelor? R. Flora. 
o Ce fel de plante cunoaşteţi? R. Cultivate şi spontane. 
o De ce le numim astfel? 
o Dați-mi câteva exemple de flori spontane. R.Ghiocelul, toporașul... 
o Prezentare PPT- Flori de primăvară. 
o Dacă tot aţi spus că nu are nimeni grijă de ele, cum se înmulţesc? Apar asa, din 

senin? 
o Și voi aţi decupat petale de flori, iar astăzi vă propun să realizăm o floare de 

primăvară. 
 

- Aşadar, veţi realiza floarea din materialele pregătite anterior. 
- În fiecare lună, prin participarea clasei noastre la proiecte ecologice, colectăm 

deșeuri reciclabile, mai ales hârtie pentru că astfel vom salva copaci de la tăiere. 
- Astăzi vom folosi ca suport pentru floare o cutie din carton. 

 
Aprecieri 
individuale 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 
 
 
Evaluare pe 
grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
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C. Prezentarea şi 
intuirea lucrărilor 
model 
D. Explicaţia şi 
demonstraţia 
 
E. Verificarea 
modului de 
înţelegere a celor 
demonstrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

 Prezint elevilor florile model, intuind etapele de lucru următoare. 
 
 Explic şi demonstrez , în acelaşi timp, etapele de lucru potrivit procesului 

tehnologic. 
-Etapa I- decuparea după contul a elementelor date și aplicarea autocolantului 
-Etapa a II-a- lipirea pe spatele cutiei a unui element 
-Etapa a III-a- lipirea petalelor 
-Etapa a IV-a-aplicare mijlocului florii, folosind lipiciul 
-Etapa a V-a- aplicare elementelor ce dau frumusețe florii- fluture, albină, fotografie 
 
 Solicit un număr de elevi să indice etapele pe planşa demonstrativă. 

 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 

3. Aplicarea în 
practică a 
instructajului 
 
 

15’ O3 
O4 
 
O7 
 
 
 
 
O5 
 

 Cer elevilor să înceapă lucrul, coordonând activitatea, având în vedere întreaga 
clasă. 

 Pe parcursul lecţiei copiii vor asculta și vor interpreta cântece despre primăvară. 
 În timp ce lucrează voi pune întrebări legate de CLR, MEM, AVAP. 

Câte petale am folosit pentru fiecare floare? Găsiți vecinii acestor numere. 
 Care sunt cuvintele înrudite cu floare? 
 R. floare, floricică, înflorit, florărie, florar, Florin, Florina, Floarea 
 V-am spus că luna mai se mai numeşte şi florar, deoarece în această lună 

înfloresc copacii şi în unele zone ale ţării, unde primăvara s-a instalat mai 
repede se coc unele fructe. Daţi-mi exemplu de un personaj îndrăgit de voi care 
a poftit la cireşele unei rude. R. Nică din ,, La cireşe. Cine este de fapt Nică R. 
Ion Creangă. 

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
curentă 

4. Etapa a III-a 
Încheierea 
activităţii 
Încetarea lucrului şi 
luarea măsurilor de 
ordine 

5’  
O9 
 
 
 
O4 

 

 

 
O5 
 

Cer elevilor să înceteze lucrul şi să-şi facă ordine pe bancă, strângând în plicuri 
materialele rămase. 
 Cer elevilor să prezinte lucrările.. 
 Dacă am vinde lucrările, trebuie un preţ. Vă propun ca preţul să fie cel mai mic 

număr scris cu 2 cifre diferite. 
 Cât costă o floare? Dar 2? 
 Dacă eu am 20 de lei şi aş dori să cumpăr o floare, câți lei îmi mai rămân? R: 

10 lei 
 Mi-aţi spus că înmulţirea plantelor o asigură şi vântul. Ce se poate produce cu 

ajutorul forţei vântului? R. Curentul electric. Ce face de fapt vântul? R. Pune în 
mişcare eolienele. 

 
 
Aprecieri 
frontale  
individuale 
 
 
Observare 
curentă 
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 Aş vrea să vă spun că ceea ce aţi realizat voi astăzi poate fi folosit şi în alt scop 
– ca obiect decorativ, care să înfrumusețeze spațiu de muncă sau odihnă. 

 E posibil ca mai târziu să vă folosiţi de ceea ce aţi învăţat astăzi pentru a vă 
întregi veniturile. Puteţi face tot felul de obiecte pe care să le valorificaţi în 
scopul procurării de cărţi, pentru tabere şi chiar să vă ajutaţi părinţii, colegii, 
oamenii aflaţi în suferinţă. 

5.  Obținerea 
performanței 

5’ O5 

 
O6 

 
 

 Elevii grupați în 5 echipe vor primi câte un ou din care vor extrage o propoziție 
„amestecată.” Vor nota sub fiecare cuvânt ordinea în propoziție. Se face 
autoevaluarea cu ajutorul unei prezentări. 

 La sfârșit se ordonează propozițiile într-un text și se găsește un titlu potrivit. 
 Să prezentăm evaluarea produselor printr-un cântecel. 
 Elevii vor cânta „Salba florilor”. 

 
 
Autoevaluare 
Aprecieri 
individuale 
pe grupe  

6. Aprecieri generale 5’ O9 
 

 Activitate frontală. Fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii din 
toate punctele: implicaţii, ordine, disciplină. 

 Florile lipite de grupe după fiecare sarcină se vor număra, se va scrie rezultatul 
în tabelul ROADELE MUNCII, iar elevii sunt recompensați cu fructele 
rezultate din flori (mere).  

Aprecieri 
individuale 
pe grupe 
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237. PROIECT DIDACTIC 
 

înv. Butnaru Manuela  
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 

 
Data: 12 octombrie 2018 
Clasa pregătitoare D 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
Propunător: înv. Butnaru Manuela 
Aria curriculară: Arte. Tehnologii 
Obiectul: Muzică şi mişcare 
Subiectul: Cântare vocală: Ceasul 
Tipul lecţiei: Predare-învăţare 
Scopul lecţiei:  

 Învăţarea unui cântec 
Competenţe specifice: 
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi 
intensităţi diferite 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 
Competenţe integrate: 
MEM: 5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat 
AVAP: 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul 
înconjurător 
 
Obiective operaţionale 
O1: să cunoască tipuri de ceasuri; 
O2: să realizeze corect exerciţiile de respiraţie şi de dicţie; 
O3: să interpreteze cântece cunoscute; 
O4: să memoreze versurile; 
O5: să intoneze corect cântecul Ceasul; 
O6: să coloreze mandala. 
 
Strategia didactică: 

 Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
 Mijloace didactice: fişe de lucru, ppt., videoproiector, laptop. 
 Forme de organizare: frontală, individuală. 

Resurse umane: 24 de elevi 
Resurse temporale: 45 de minute 
Bibliografie:  

 Metodica predării ed. muzicale 
www.wikipedia.com  

 oficială: - Programe şcolare pentru clasa pregătitoare,  
nr. 3418/19.03.2013 
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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.  

 Se intonează strofe din Imnul de Stat al României. 
 Pregătesc materialul didactic necesar. 
 Pregătesc colectivul de elevi din punct de vedere afectiv şi 

emoţional.  

    

2. Captarea 
atenției 

 
 
O1 

 Slide 1 

 

 
 Ce măsurăm cu ceasul? Ce tipuri de ceasuri recunoaşteţi? 

 
 
 
 
problematizarea 

 
 
 
ppt 

 
 
 
frontală 

 
 
 
Observare  
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3.Anunțarea 
titlului și a 
obiectivelor 

  Ora aceasta vom învăţa un cântec despre ceas şi cum ne ajută 
să ne organizăm timpul. 

    

4. Exerciții 
de cultură 
vocală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 

 Să ne imaginăm că avem un fulg în palmă. Suflăm să-l 
topim.  

 Inspirăm/expirăm. 
 Exerciții de dicție.  

 
 Imităm sunetele: câinelui, cocoșului, șoricelului. 
 Acum mă imitați pe mine. a/e/i/o/u, ma/me/mi/mo/mu… 
 Se vor spune propoziții pe melodii inventate. 

Timpul trece cu folos. 
Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi. 
Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge. 

 
 
Explicaţia 
exerciţiul 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observare  

5. Încheierea 
culturii 
vocale 

O3  Elevii vor cânta cântece din repertoriul clasei.  exerciţiul    

6.Dirijarea 
învăţării 

O4 
O5 

 Elevii vor asculta melodia. Se repetă pe strofe, se învaţă 
melodia însoţită de mişcări specifice. 

 Se cântă de grupe, rânduri, în gând, în dialog...  
 Slide 3 

explicaţia, 
demonstraţia 
 

Ppt.  În cor 
Pe grupe 
Individual 

 
Observare  
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7. Obținerea 
performanței 

O5  Elevii vor interpreta în grupuri de 2-3 câte o strofă din cântec 
 

exerciţiul  Pe grupe 
 

 

8. Retenție și 
tra 

O6  Activitate în completare. Elevii vor colora mandala. 

 

  Individual  

9. Aprecieri   Se fac aprecieri verbale şi se oferă stimulente.     
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238. PROIECT DIDACTIC 

 
inst. Juverdeanu Loredana 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
 
Data: 11 octombrie 2018 
Clasa pregătitoare C 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
Propunător: inst. Juverdeanu Loredana 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Obiectul: Comunicare în limba română 
Subiectul: Toamnă mândră, darnică/Recapitulare sunetele şi literele a, A, m, M 
Tipul lecţiei: recapitulare  
Scopul lecţiei:  

 Consolidarea şi recapitularea literelor învăţate 
Competenţe specifice: 
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 
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 
Competenţe integrate: 
MEM: 2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme 
de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, 
vertical, oblic 
MM: 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 
AVAP: 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul 
înconjurător 
 
Obiective operaţionale 
O1: să identifice semnele toamnei; 
O2: să formuleze propoziţii după imagini; 
O3: să descopere regula de formare a şirurilor date;  
O4: să recunoască literele învăţate; 
O5: să scrie literele, silabele şi cuvintele învăţate; 
O6: să recunoască silaba ma în cuvinte; 
O7: să coloreze după codul culorilor; 
O8: să cânte în cor, cu mişcări specifice. 
Strategia didactică: 

 Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca 
independentă, metoda fonetică analitico-sintetică. 

 Mijloace didactice: fişe de lucru, jetoane, planşe în format electronic, ppt., videoproiector, 
laptop. 

 Forme de organizare: frontală, individuală. 
Resurse umane: 24 de elevi 
Resurse temporale: 45 de minute 
Bibliografie:  

 ştiinţifică: Metodica predării limbii române, abordare integrată 
Comunicare în limba română –caiet de lucru – Auxiliar, Ed. DeltaCart Educaţional 
www.wikipedia.com  

 oficială: - Programe şcolare pentru clasa pregătitoare,  
nr. 3418/19.03.2013  
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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. 

    

2.Captarea atenţiei  
 
 
 
O1 
 

 Slide 1 

 
 Ce anotimp este prezentat în imagine? R: Toamna 
 Care sunt semnele toamnei prezentate în tablou? R: 

Vremea se răceşte. Frunzele cad. Bate vântul. 
Păsările călătoare pleacă.  

  Observaţi imaginile din exteriorul tabloului. Ce 
alte semne ale toamnei vedeţi? R: Elevii încep 

 
 
 
 
 
Conversaţia 
metoda fonetică 
analitico-sintetică 

 
 
 
 
 
ppt. 

 
 
 
 
 
Frontală 
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şcoala. Se coc fructele şi legumele. Animalele se 
pregătesc pentru iarnă. 
 
 

4.Anunţarea temei 
şi a obiectivelor 

  Ora aceasta, vom repeta literele învăţate, ne vom 
juca cu silabe, vom cânta, vom desena.  

 
 
 

    

5. Consolidarea 
cunoştinţelor 

 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slide 2 

 
 Ce este propoziţia? R: Comunicare. 
 Din ce este alcătuită propoziţia? 
 Ce semn scriem la sfârşitul propoziţiei? R: Punct 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conversaţia 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frontală 
Individuală 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apreciare 
verbală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciere 
verbală 
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O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
 

 
 Slide 3. JOC.  

 
 

 Slide 4 Cântare vocală 

 
 Elevii rezolvă primul exerciţiu de pe fişă. 

Recunosc literele învăţate şi le colorează.  
 
 

 
Explicaţia  
 
Exerciţiul  
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul  
 
 
 

 
 
Ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppt. 
Fişă de lucru 
 

 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
Individuală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciere 
verbală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciere 
verbală 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
Stampiluţe 
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O5 
 
 
 

 Slide 5  

 

 

6.Obţinerea 
performanţei 

 
 
 
 
 
O6 
 
 
 
 
O7 
 

 Slide-ul 6 - Elevii vor recunoaşte şi desena silaba 
ma în cuvinte.  

 Activitate în completare: Elevii vor colora după 
codul culorilor. 

 

Explicaţia 
Problematizarea  
Metoda fonetică 
analitico-sintetică 
Exerciţiu 
 
 
 
Muncă 
independentă 
Explicaţia 

 
 
 
 
Ppt. 
Fişe de lucru 
 
 
 
 
 
Fişe de lucru 
 
 

 
 
Individuală 
Frontală 
 
 
 
 
 
 
Individuală 
 

 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
Ştampiluţe 

7.Evaluarea 
activităţii 

  Se fac aprecieri  despre participarea elevilor la 
lecţie. 

 Elevii vor primi stimulente. 

    
Stimulente 
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239. INIŢIATIVE DIDACTICE.  METODE INOVATIVE 

 
Prof. Checicheiş Sanda 

Şcoala Gimnazială Nr. 11, Oradea 
 

Pentru că important este a cerceta, mai ales în învăţarea nonformală, ancheta documentară 
constituie o tehnică foarte interesantă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Este însoţită 
indisolubil de ieşirea şcolară, în cadrul căreia elevii au de realizat sarcini concrete legate  de 
cercetarea în curs. O astfel de activitate s-a putut realiza cu succes în perioada şcoala altfel, 
stabilind tema cercetării: descrierea ştiinţifică/ descrierea literară; fiind primăvară, un aer 
înmiresmat prin care aleargă fluturaşi multicolori şi culoarea dominantă e verdele, copiii (clasa a 
VII-a) au ales să cerceteze o insectă şi un arbore: o echipă a ales fluturele, iar cealaltă, bradul. Tema 
fiind stabilită, am ales sursele de obţinere a informaţiilor – biblioteca, internetul, drumeţie la pădure 
pentru fotografii în natură. A urmat cercetarea şi experimentarea propriu-zisă. Fiecare echipă şi-a 
ales un nume – Fluturaşi/ Veveriţa intelectuală -  iar responsabilul grupei a împărţit sarcinile: 
cercetătorii au cules informaţii ştiinţifice despre fluture/ respectiv despre brad, artiştii s-au ocupat de 
reprezentarea în imagini a elementului cercetat şi de fotografiile din natură, literaţii au căutat texte 
literare care descriu într-un limbaj artistic cele două elemente cercetate pentru a putea face o 
comparaţie clară între cele două tipuri de descriere; am valorificat astfel principiul 
interdisciplinarităţii, având nevoie şi de informaţii de la biologie (atlasul biologic), de educaţie 
plastică – prin desenele realizate, arta fotografică. Pasul următor – prelucrarea informaţiei; membrii 
fiecărei echipe au redactat materialele conform sarcinii primite; bilanţul fiecărei etape parcurse a 
fost realizat de coordonatorul grupei, el fiind direct răspunzător de bunul mers al cercetărilor, de 
încadrarea în timpul acordat şi de finalizarea la termen a anchetei. Bilanţul final a precedat  
realizarea formei finale. 

A ieşit un material frumos, cu informaţii interesante despre o insectă drăguţă care ne încântă 
privirea prin coloritul său şi despre un conifer care ne însoţeşte mereu sărbătorile de iarnă; în 
cercetarea propusă, s-a pornit bineînţeles de la nişte întrebări formulate de elevi, domeniul fiind 
vast, ne-am ocupat de o parte considerată interesantă pentru ei: curiozităţi despre fluture/ brad, 
scopul unei descrieri, cui se adresează, particularităţi ale fiecărui tip de descriere.  

Prezentarea documentaţiei a avut drept scop şi evaluarea; echipele au prezentat în faţa 
clasei, părticica de care era fiecare  responsabil; ancheta documentară trebuie să fie valorizată și 
valorificată -  documentația va fi folosită ca material didactic la clasă, aspectul estetic al lucrării și 
informațiile științifice la zi, fiind repere importante în valorificarea materialului;  elevilor le place să 
știe că ceea ce fac are o finalitate practică, portofoliile lor devenind o bază materială pentru 
generația următoare. În cadrul evaluării s-a ținut cont și de observațiile liderului de grup, care a 
atașat și un jurnal al activităților; astfel, monitorizarea efectuată e transparentă, punctând aportul 
fiecărui membru din echipa sa, chiar și motivația implicării în proiect.  

Şi ca să încheiem tot în ...joacă, ne-am propus să confecţionăm aripi de fluturaşi, pe care să 
le poată purta la carnavalul organizat de ei în fiecare primăvară, când marchează, conform tradiţiei, 
alungarea spiritelor rele ale iernii. Cu siguranţă un alai de  fluturaşi multicolori vor izbuti să aducă 
mai repede primăvara... 

Un alt mod de însușire a cunoștințelor - experiența prin tatonare (învățarea prin încercări 
și greșeli, de tip asociativ) presupune  dreptul la plăcere și dreptul la experimentare - Nimeni nu 
poate trăi experiența pentru noi! 

Tatonarea experimentală se înscrie în procesul global al devenirii fiecărui copil. Experiența 
reușită tinde să se reproducă sistematic. 

Legile tatonării:1.exersare, 2. experimentare, 3. folosirea instrumentelor, 4. acțiunea, se face 
în doi timpi: găsirea soluției şi repetarea experienței reușite, 5. repetiția 

Abordarea textului se poate face și din altă perspectivă, insistându-se în primul rând pe 
formarea competențelor de comunicare, valorificând textul-suport. 
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Pașii efectuați în lecția de receptare a  textului literar:lectura textului pe fragmente, 
relectura / explicarea cuvintelor necunoscute, lectura comprehensivă, formularea unor idei – 
enunțuri simple, discutarea ideilor formulate,reformularea ideilor de conținut, reprezentarea plastică 
- prin desen, a fiecărui fragment parcurs (se lucrează în echipe), prezentarea orală a materialului 
realizat (ce am reprezentat în acest desen? Elemente de detaliu; formularea unor enunțuri scurte); 
turul galeriei;redactarea în forma finală a unui rezumat, pentru text epic, sau a unor idei 
corespunzătoare fiecărei strofe într-un text liric, pe baza imaginilor și a notițelor 
acumulate.Aplicații: Toamna, de O. Goga – interpretarea textului liric; Puiul, de I. Al. Br. Voinești 
– etapele narațiunii; Prâslea-cel-Voinic și merele de aur, basm cules de P. Ispirescu – ideile 
principale; Lectură – Dumbrava minunată, de M. Sadoveanu; Sobieskii și românii, de C. Negruzzi – 
momentele subiectului literar; Iarna, de V. Alecsandri – opera lirică descriptivă; Câinele și cățelul, 
de Gr. Alexandrescu – fabula, o lecție de viață. 

Suntem puşi mereu în faţa noului, al ineditului, în toate domeniile.... Inovaţia în aplicarea 
metodelor didactice interactive ne aparţine! 
 
Bibliografie: 
Aldo Pettini, Metode moderne de educație. Freinet și tehnicile sale, CEDC, 1992 
Stoica Adrian, Evaluarea educațională. Inovații și perspective, Editura Humanitas 
Educațional,București, 2007. 
 
 

240. OPȚIONAL INTEGRAT 
LET’S ROLE PLAY INTO ENGLISH 

 
Prof. Borteș Anca-Mădălina 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

Ce este un joc de rol? Este vorba despre orice activitate de vorbire atunci când vă puneți în 
locul altcuiva sau vă păstrați propria persoană și săriți într-o situație imaginară. Bucuria jocului de 
rol este că poți deveni oricine îți place pentru scurt timp: un președinte, un susținător al drepturilor 
animalelor și un polițist, un hoț, un actor celebru etc. Și doar prin folosirea cuvintelor hotărăști 
soarta țării, luptați pentru ceea ce susțineți, faceți-vă treaba, deveniți un răufăcător , etc. 

Disciplina opţională Let’s Role Play into English  este un opţional la nivelul mai multor arii 
curriculare şi se poate constitui ca un antrenament  formativ al capacităţii de comunicare în limba 
engleză, utilizând de această dată şi un limbaj specific artei dramatice dar trecând prin aria 
curriculară a artelor, a educaţiei fizice,  mişcare și sănătate dar si a tehnologiilor. 

Iniţierea copiilor în procesul de creaţie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi manifesta 
creativitatea, personalitatea, preferinţele, exprimarea liberă, pregătindu-i să-şi formeze obişnuinţa 
de a lua atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor folosind o limbă străină.  

Prin intermediul rolurilor, elevii îşi exersează lectura, memoria, cpacitatea de comunicare 
orală în limba engleză, de adaptare la atmosfera specifică a unor astfel de situaţii. Copilul implicat 
într-o astfel de activitate va reuşi mai uşor să-şi învingă inhibiţiile, emoţiile, să se manifeste spontan 
şi dezinvolt, să se integreze într-un grup. 

Arii curriculare implicate:  -Limbă şi comunicare 
-Arte 
-Tehnologii 
- Educaţie fizică,  mişcare și sănătate.  
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241. LESSON PLAN 

 
Prof. Băetu Simona 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
Date: the 15th of November, 2018 
Teacher: Băetu Simona 
School: Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 
Grade: 6th grade 

LESSONTYPE: teaching - learning 
METHODS: reading approach, conversation, explanation, game,  
MATERIALS: pictures, board 
Aims of lesson: 
The general aims of the lesson will be:  
 to give Ss practice in listening for gist 
 to give Ss practice in listening for specific information 
 to reinforce Ss confidence in their ability to use the English language 
The specific aims of the lesson will be:  
By the end of the class the Ss should be able to know how to:  
 express their opinions 
 provide arguments in order to support their opinions  

Lesson Development: 

PROCEDURE  
Stages/ 
Objectives 
 

T
im

e 

 
INTERACTION 

Teaching Strategies  Evaluation 
Methods  Materials  Class 

Organizatio
n  

FOCUS/ 
SKILLS Teacher’s 

activity and 
language  

Pupils’ activity and 
language  

1 2 3 4 5 6  7 8 
WARM-UP  3 T greets the 

Ss. 
T asks who is 
on duty and if 

Ss listen to their 
teacher and answer 
the questions.  

Conversation 

- 

T-Ss 
Ss-T 
Whole class 

Speaking -T checks pronunciation 
-T supervises/supplies 
error correction 
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there is 
anybody 
absent. 

HOMEWORK  
CHECK-UP  
 
 

3 T checks their 
homework, 
involving class 
by focusing 
Ss’ attention 
on the topic. 

Ss read their 
homework and 
correct the mistakes, 
if necessary. 
 

Conversation    N T-Ss 
Ss-T 
Ss-Ss 

Speaking 
Reading 
Writing 
 

T checks the 
understanding of the 
items taught 

INTRODUCTION 
 
 

 
 
5 

T shows Ssa 
picture and 
asks themwhat 
they can see in 
it. 

Ss listen to their 
teacher. 
 
Ss answer the 
teacher’s questions. 

 
 
Conversation  

 
 
 
AM  

 
 
 
T-Ss 

Listening 
Speaking 

Oral observation 

PRESENTATION  5 T distributes 
the reading 
passages and 
asks Ss to read 
silently to 
become 
acquainted 
with the new 
material. 

Ss read silently.  -  
AM  

 Listening  
Reading 
 

 

PRACTICE  
Oral fluency activity 
 
 

 
 
20 
 
 
 
 

T encourages 
Ss to read 
aloud the 
passages and 
elicits the 
activity by 
asking Ss to 
scan them for 
specific 
information, 
meaning, to 

Ss pay attention and 
answer. 
They note in their 
notebooks the name 
of the game, as it is 
called in English.  
 

 
Conversation  
 
 
 

 
N 
AM 

 
 
T-Ss 
 

Listening 
Reading  
Writing  
Speaking  
 

Current observation 
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recognize 
childhood 
games.  

PRODUCTION  10  T shows off a 
series of slides 
on the video 
projector and 
asksSs to look 
carefully and 
determine how 
some of the 
pictures relate 
to the reading 
they did. 

Sssay the relevant 
phrases in relation 
with the activity. 
Ss raise hands and 
make up sentences in 
connection with the 
images they see.  
 

Conversation 
Exercise 
Dialogue 
 

W 
AM  

IW 
T-Ss 
S-S 
 

Speaking 
Listening 
Reading 
 

Oral observation 

EVALUATION 
AND HOMEWORK 
ASSIGNEMENT  

5 The teacher 
appreciates the 
students' 
performance  
and assigns 
homework: 
Comment on:  
Write about 
the games your 
parents used to 
play when they 
were children.  

Ss write down their 
homework 
assignment.  
 

Conversation  N 
 

T-Ss Listening 
Writing 

Current observation  
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Annexes 
 

It is a widely known game that can be easily played by a group of children. The rules are simple: a 
child closes their eyes and counts to a predetermined number while the other players hide. When the 
counting is over, the child calls “Ready or not, here I come!” and goes searching for the other kids. 
The player found first will be the next seeker and the player found last is the winner.  
 
 
This hand game doesn’t require any kind of props and can be played anywhere, indoors or outdoors. 
It involves two players at a time. The players simultaneously form one of the three shapes. Of 
course, there is also the possibility of a tie if both players form the same shape. 
 
To play this game, children need a piece of chalk, a rock and a sidewalk to draw the board on. The 
squares of the board should be numbered from one to nine. Players take turns in playing the game. 
Each player starts by tossing the rock in the first square of the board, then he/she hops on one or 
both feet until the end, then he/she turns around and comes back. When reaching the second square, 
the player picks up the rock in the first square balancing on one foot. The game is continued with 
throwing the rock in the second, third, and until the ninth square. If you miss your toss, your turn is 
over. 
 
This game can be played alone but it is much more fun and difficult when played with other two 
friends holding the ends of the rope for you. It is customary to sing different tunes or rhymes while 
jumping the rope and the game can be made even more interesting with two ropes instead of one. 
Also, using a longer rope, multiple players can jump at the same time while two kids hold and turn 
the ends of the rope.  
 
This is another fun game to play with a group of friends (especially indoors, at a party). For this, 
you need as props chairs (one fewer than the number of players) placed in a circle facing outward. 
When the music plays, the children walk around the chairs and when the music stops they sit down 
to the nearest chair as fast as possible to avoid remaining the one player standing up. This player is 
out. To play the second round, a chair is removed and the game is continued every time like this 
until only one chair and two players remain in the game. The player that manages to sit in the last 
chair is the winner. 
 
 This game uses music and can be played by a large number of children. One of them is in charge 
with the music and sits in the center of the circle the other players make around him. Drums or other 
improvisation props should be used. The child in charge of the music starts playing and everyone 
else must dance to the rhythm. When the beats stop, the dancers must freeze. Those caught dancing 
or moving even an inch after the music stopped are out. The winner is the last dancer on the floor 
and he/she will be the next drummer. 
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242. DESCRIEREA 

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

Profesor: ARDELEAN ADRIANA RAMONA 
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Baia Mare 

 
Clasa a VII-a 
Tema: „ Descrierea subiectivă şi obiectivă – Pădurea” 
Motivaţia: 

- consolidarea deprinderilor de analiză a textului descriptiv, literar şi non-literar 
- analiza contrastivă a două fragmente de text, având aceeaşi temă 
- lectura unei varietăţi de texte 

Obiective: 
- să identifice în textele date elemente specifice descrierii obiective şi subiective (prin 

comparaţie, pornind de la structura textului descriptiv) 
- să interpreteze textele, având în vedere relaţia dintre imaginea de ansamblu şi cea de 

detaliu, indicarea scopului textului, a unei funcţii a descrierii 
Descrierea activităţii: 
Elevii au primit o fişă cu două fragmente de text descriptiv şi au citit pe rând, cele două texte, 
începând cu descrierea obiectivă. După lectura fiecărui fragment s-au explicat cuvintele 
necunoscute: abiotici / biotici; tanin, aboleau. Au constatat că cele două texte au aceeaşi temă, 
descrierea unei păduri,dar maniera de prezentare (expansiunea temei) e diferită. Pentru 
recunoaşterea elementelor specifice descrierilor obiective şi subiective le-am facilitat demersul, 
oferindu-le câţiva itemi cu alegere multiplă, pe care să-i potrivească sub cele două texte, pe fişă: 
 

Descrierea obiectivă Descrierea subiectivă 
  “Pădurea este o suprafaţă mare de teren, 
pe care cresc în stare sălbatică specii de 
arbori şiarbuşti., specii de plante erbacee, 
muşchi, dar şi diferite specii de animale. 
Mediul de viaţă se caracterizează prin 
diferiţi factori naturali. Cei lipsiţi de viaţă 
se numesc factori abiotici, iar vieţuitoarele 
sau produşii acestora se numesc factori 
biotici… 
Pădurile de stejar se întind în zonele cu 
altitudine de până la 700-800 de metri. În 
zonele de câmpie, aceste păduri sunt 
formate din stejar brumăriu şi stejar pufos. 
În zona dealurilor înalte se întâlneşte 
gorunul care formează păduri întinse numai 
de gorun (numite gorunete), sau în amestec 
cu alte specii de foioase. Fauna şivegetaţia 
pădurilor de stejar este alcătuită din: 
rădaşcă, arici, salamandră, cuc, căprioară, 
ghiocel, porumbar etc…” 
                                               (Wikipedia) 

  “Am visat în acea noapte o pădure. O 
pădure verde-aurie, în care aerul de după 
ploaie scânteia ca soarele. O pădure de 
dimineaţă, încărcată de rouă, plină de 
musculiţe aurii, fremătând din miliarde de 
frunze transparente. Umblam prin acea 
pădure mirosind a lemn roşcat, a tanin, a 
putregai, printre trunchiurile tinere şi lungi, 
suple, arcuite spre soare într-o unică 
mişcare, tije de smarald şi aur, totuşi atât de 
vii! Prin bolţile largi ale crengilor se 
deschideau ochiuri de cer albastru. 
Parcă de-acolo veneau şuierăturile păsărilor 
care aboleau liniştea… 
Pădurea mi se părea mie, o fetiţă rătăcită pe 
cărări, singura realitate posibilă… Încântată 
de culorile fluturilor, de gustul zmeurei cu 
care mă mânjisem toată pe la gură, 
mergeam voioasă, sărind într-un picior, 
lăsându-mă pe burtă ca să sorb apa uşoară a 
vreunui izvor cristalin. Aceea era lumea 
mea, din care n-as fi vrut să ies niciodată.” 
(Mircea Cărtărescu, REM, pag. 76-77) 

- textul informează cititorii 
- în text apar termeni ştiinţifici 

- textul emoţionează cititorii 
- în text apar multe imagini artistice şi 
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- textul foloseşte sensul propriu al 
cuvintelor 
- textul transmite informaţii exacte 
( aşa cum sunt în realitate) 

figuri de stil 
- textul foloseşte sensul figurat al 
cuvintelor 
- textul transmite informaţii filtrate prin 
imaginaţia autorului (aşa cum i se par 
autorului) 

După ce au identificat diferenţele dintre cele  două texte, la nivel teoretic, au realizat fişa de analiză 
şi interpretare a fragmentelor: 
 

1. Care este locul secvenţei descriptive în text? 
2. Identificaţi obiectul descris şiprecizaţi cum este introdus în text? 
3. Cum se realizează descrierea? (imagini artistice, figuri de stil, limbaj propriu /figurat) 
4. Cine face descrierea? (perspectiva, implicarea autorului) 
5. Care este scopul textului descriptiv? 

 
Criteriul de analiză Descrierea de tip obiectiv Descrierea de tip subiectiv 
1. Care este locul secvenţei 
descriptive în text? 

- fragmentul descriptiv e 
aşezat la începutul textului 

- fragmentul descriptiv 
apare ca o pauză în 
naraţiune, conturând 
atmosfera 

2.Formularea temei   / 
numirea obiectului 

- tema este prezentarea unei 
păduri; este anunţată de 
primul cuvânt din text: 
“pădurea este…”, sub forma 
unei definiţii 

- tema este descrierea unei 
păduri; este anunţată în 
primul enunţ, prin ultimul 
cuvânt: “Am visat…o 
pădure”, prin repetiţie 

3. Cum se realizează 
descrierea? 
- expansiunea temei 

- detaliile completează 
textul pentru a oferi o 
informaţie completă: teren, 
mediu de viaţă, specii, 
păduri de stejar, faună, 
vegetaţie 
- extensii descriptive: 
caracteristici generale ale 
pădurii, sub forma unor 
definiţii : factorii biotici 
/abiotici, pădurile de stejar 
din zona dealurilor şi a 
câmpiilor 
 
 
- absenţa imaginilor 
artistice, a figurilor de stil 
- cuvintele sunt folosite cu 
sens propriu 

- detaliile conturează 
atmosfera: aer, rouă, 
musculiţe, lemn, mirosuri, 
cer, păsări, fluturi, izvor, 
voioşie 
- extensii descriptive: cadru 
terestru( pădure, rouă, lemn, 
izvor) ; cadru cosmic 
(soare, ochiuri de cer), 
vietăţi 
(„musculiţeaurii”,”culorile 
fluturilor”, “şuierăturile 
păsărilor”) 
- cuvintele sunt folosite cu 
sens figurat 
- prezenţa imaginilor 
artistice:vizuale,auditive, 
olfactive, motorii: 
“aerul scânteia ca soarele” 
“fluierăturile păsărilor care 
aboleau liniştea” 
“mirosind a tanin, a lemn 
uscat, a putregai” 
“mergeam voioasă” 
- figurile de stil dau 
expresivitate textului, 
invitându-te să intri în 
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lumea aceea: 
* epitete cromatice: “o 
pădure verde-aurie”; 
“musculiţe aurii”; “cer 
albastru”;“izvor cristalin” 
* metafore: “miliarde de 
frunze transparente”, “tije 
de smarald şi aur” 
* comparaţii: “aerul 
scânteia ca soarele”; 
-figurile de stil sugerează 
luminozitate, viaţă, 
optimism, prin culorile 
deschise folosite 

4. Cine face descrierea? - descrierea este făcută la 
persoana a III-a, obiectiv, 
fără implicare afectivă 

- descrierea este făcută din 
perspectiva personajului-
narator 
- perspectiva subiectivă e 
marcată prin prezenţa 
pronumelor şi a verbelor la 
persoana I: “am visat”, 
“umblam”, “mi se părea 
mie, o fetiţă rătăcită”, 
“lumea mea” 
- sentimentele transmise 
cititorilor sunt de veselie, de 
încântare, de admiraţie: 
“încântată”, “mergeam 
voioasă”, “aceea era lumea 
mea” 

5. Care este scopul textului 
descriptiv? 

- transmite informaţii 
- se adresează minţii celui 
ce citeşte 

- comunică impresii, 
transmite sentimente, 
implică afectiv cititorii 
- se adresează sufletului 
celui ce citeşte 

 
Concluzii: 
Activitatea a fost eficientă prin caracterul ei interactiv, elevii implicându-se în număr mare la 
realizarea fişei comparative. Metoda a permis fixarea noţiunilor teoretice, dar a dezvoltat 
şiabilităţile elevilor de a analiza şi interpreta texte descriptive, diferite ca structură şi mesaj. Elevii 
au declarat că nu le mai vine greu să recunoască descrierea ca mod de expunere în diferite texte 
literare, şi mai ales că nu vor mai sări pasajele descriptive, deoarece au înţeles cum trebuie citite şi 
care e rolul lor în ansamblul textului primit ca sarcină de lucru . 
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243. EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

 
profesor de limba germană, Alecsandrescu Nicoleta Aura  

Școala Gimnazială Nr.2 Picior De Munte Boboci Dragodana, judeţul Dâmboviţa 
 
Categoria de bună practică: Parteneriat cu Poliţia locală şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Titlul parteneriatului:“HAI LA DRUM, MICI PIETONI!” 
Scopul parteneriatuluieste formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi 
respectării regulilor de circulaţie, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere în rândul 
elevilor. 
Argument: Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut, datorită creşterii 
numărului de autovehicule performante şi datorita vitezei cu care acestea circulă. Pentru a ajunge la 
şcoală, copiii traversează străzi, unele foarte circulate, cu sau fără semafor, cu sau fără trecere de 
pietoni, uneori având curbe cu vizibilitate redusă. 

Siguranţa în trafic ar trebui să fie una dintre temele centrale în educaţia oricărui copil, 
urmărindu-se dezvoltarea de atitudini şi comportamente responsabile, care să fie transferate apoi 
către alte domenii esenţiale ale personalităţii individuale. 

Acum, mai mult decât în trecut, copiii trebuie ajutaţi cât mai de timpuriu să înveţe şi să 
respecte regulile de circulaţie şi de securitate rutieră, cadrele didactice antrenându-şi întreaga 
pricepere şi experienţă, punându-se în slujba apărării vieţii şi sănătăţii copiilor, ajutându-i nu numai 
să cunoască regulile de circulatie ci, mai ales, să realizeze necesitatea respectării lor în orice 
imprejurare. 

Educaţia rutieră intensifică activitatea de sprijinire a copilului în dobândirea de cunoştinţe, 
capacităţi şi deprinderi care să-i permită adaptarea cu uşurinţă la condiţiile de mic pieton.  
Competenţe generale: 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea corectă a unor concepte, noţiuni şi reguli elementare de 
circulaţie rutieră şi înţelegerea necesităţii cunoaşterii şi respectării acestora de căte pietoni. 

 Dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii, de orientare în spaţiul străzii, de 
utilizare a cunoştinţelor asimilate în alte categorii de activitate, 

 Îmbogăţirea vocabularului copiilor cu cuvinte şi expresii specifice: circulaţie rutieră, pieton, 
semne de circulaţie, zebră, intersecţie, agent de circulaţie, etc., 

 Cunoaşterea rolului şi importanţa agentului de circulaţie pentru securitatea pietonilor, 
 Conştientizarea respectului pentru viaţa personală şi a celor din jur, 
 Formarea de comportamente şi atitudini pozitive faţă de disciplina ce se impune pe stradă, 
 Aplicarea normele şi regulile însuşite ori de câte ori este cazul. 

 
Descriere: 

La ȘcoalaGimnazialăNr. 2 Picior de Munte Boboci Dragodana, structura Dragodana, se 
derulează în ultimii ani un parteneriat cu Poliția locală și Inspectoratul de Poliție Județean, întucât 
sunt mulţi elevi navetişti, care trebuie să pună în practică zilnic cunoştinţele pe care le deţin despre 
regulile de circulaţie. În ultimii doi ani Primăria le-a dăruit elevilor câte o bicicletă, deci aceştia 
trebuie să cunoască regulile de circulaţie şi în rolul de biciclişti.  

În cadrul acestui parteneriat, elevii au derulat diferite activități de educație rutieră. 
Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean au prezentat elevilor filmulețe din care elevii și-
au însușit reguli și norme corecte de deplasare. Au purtat discuții despre reguli și norme de 
securitate personală, explicându-le acestora cum să se comporte în caz de incendiu, cutremur sau 
însituații de urgență. I-au implicat pe elevi în diverse jocuricusemne de circulație și culorile 
semaforului, astfel consolidându-și cunoștințele și conștientizând mult mai bine importanța 
respectării acestora. Agenți ai Poliției locale au prezentat elevilor dotările pe care le are o mașină de 
poliție și le-a oferit ocazia să observe ce rol are fiecare, invitându-i să facă cunoștință cu acestea.  
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Beneficii: 
• Insuşirea unor cunoştinte de educaţie rutieră, a unor regulişi norme corecte de deplasare pe 

drumurile publice şi cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie;  
• Cultivarea interesului şi curiozităţii copiilor pentru cunoaşterea şi respectarea permanentă a 

unor indicatoare, semne de circulaţie, reguli şi norme de securitate personală; 
• Cunoșterea regulilor referitoare la alegerea locurilor de joacă, departe de stradă, în locuri 

special amenajate;  
• Cunoașterea rolului agentului de circulaţie şi respectarea semnalelor acestuia;  
• Insuşirea numărului folosit la apelurilede urgenţă - 112. 
• Formarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de disciplina ce se impune pe stradă. 

 
Dovezi: 
 

 
 
Bibliografie:  
Berescu Antonia, Pribeaga Alexandra, Cartea de educaţie rutieră pentru cei mici, Editura Naţional, 
Bucureşti, 2002 
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244. IMPACTUL PROIECTELOR ERASMUS+  

ASUPRA ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ 
 
 

Prof. Diaconu Adela 
Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, Dolj 

 
Consider că pentru un cadru didactic sunt extraordinar de importante două aspecte -dorinţa 

de a cunoaşte şi experimenta cât mai mult noi tehnici de lucru cu elevii, în cadru formal şi informal, 
precum şi dorinţa de a forma elevilor acele competenţe care să le permită inserţia în viaţa reală în 
condiţii optime. Din acest punct de vedere, cred că, în perspectivă, vor merge mână în mână 
dezvoltarea profesională a educabilului cu dezvoltarea profesională a educatorului. 

Societatea în ansamblu cred, însă, că va orienta dezvoltarea profesională, aşa după cum a 
făcut-o şi în trecut. Necesităţile societăţii au impus existenţa unui sistem de învăţământ sau altul. 
Sistemul de învăţământ a evoluat însă şi corelat cu ştiinţele în ansamblul lor, umaniste sau nu. Dacă 
însă până acum societatea avea ca motor dezvoltarea resurselor şi siguranţa economică a membrilor 
ei, cred că în viitor accentual va fi pus pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Dinamica 
populaţiei este depăşită doar de dinamica informaţiilor care circulă în mediile online. Este necesară 
deci o nouă orientare, care să permit accesul rapid şi în siguranţă la acele informaţii care sunt cu 
adevărat relevante. Aici intervine educaţia nonformală, acel tip de educaţie care are loc în afara 
sistemului şcolar organizat şi care este bazat pe învăţarea prin practică.  

Educaţia nonformală este foarte importantă pentru tinerii din ziua de azi. Majoritatea 
angajatorilor cer experienţă iar tinerii care nu au facut niciodată parte dintr-o organizaţie de tineri 
pleacă din start cu un dezavantaj. 

Astfel.Şcoala Gimnazială Anton Pann a implementat în perioada 1 noiembrie 2017-31 
octombrie 2018 proiectul “START pentru învăţare nonformală”, realizat cu sprijin financiar al 
Comisiei Europene prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în 
domeniul educației școlare, număr de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036084. 
 Proiectul „START pentru învăţare nonformală" se adresează cadrelor didactice din 
Şcoala Gimnazială Anton Pann, ca parte a Planului European de Dezvoltare al şcolii. 
 Scopul proiectului a fost acela de a crește calitatea actului educativ din școală în context 
intercultural european, prin utilizarea bazei material existente și prin dezvoltarea şi dobãndirea de 
tehnici modern în procesul de predare – învățare.  Astfel, scopul principal al implementării acestui 
proiect a fost scăderea ratei de abandon şcolar în rândul elevilor Şcolii Gimnaziale “Anton Pann” 
prin motivarea lor şi cultivarea interesului faţă de şcoală. 

Prin participarea la acest proiect ne-am dorit să creştem dimensiunea europeană a şcolii şi să 
integrăm competenţele dobândite pe durata cursului în activităţi care să răspundă nevoilor 
instituţiei: prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, îmbunătaţirea frecvenţei, diversificarea 
actului didactic prin introducere de instrumente atractive media, creşterea motivaţiei elevilor pentru 
participarea constantă a acestora la activităţile şcolare. 

Având în vedere nevoia de asimilare de noi informaţii legate de metode de determinare a 
elevilor de a nu părăsi şcoala şi de a finalize învăţământul obligatoriu, s-a urmărit formarea şi 
perfecţionarea unui număr de 6 profesori  din Şcoala Gimnazială Anton Pann până la sfârşitul 
anului 2018 prin dezvoltarea abilităţilor de motivare a elevilor să îşi termine cele opt clase cu 
ajutorul unor tehnici interactive şi moderne ( role play, jocuri didactice, activităţi extracurriculare şi 
outdoor ). Se urmăreşte astfel crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru copiii proveniţi din 
comunităţi dezavantajate. 
 Fluxurile de mobilitate au fost după cum urmează:  
F1: "Creativity in the classroom in theory and practice"Praga, Cehia- 2 profesori, martie 2018 
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F2: "Coaching for disadvantaged backgrounds (refugees-asylum seekers), interculturality, 
tolerance and diversity in the classroom " , Alcala de Henares, Madrid, Spania - 2 profesori, mai 
2018 
F3: "Harmony and learning!– Promoting harmony through class management and mediation 
techniques to reduce early school leaving " , Senglea, Malta - 2 profesori, mai 2018 
 Prin implementarea acestui proiect şi participarea la fluxurile de mobilitate a avutl oc un 
proces de  dezvoltare personală, profesională şi social prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, 
abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe prin 
certificatele dobândite astfel. Deplasarea profesorilor români la mobilităţile internaționale a fost un 
prilej de formare a unui orizont multicultural, dar şi o ocazie de dezvoltare profesională, aceştia 
intrând în contact nemijlocit cu profesori care studiază şi lucrează în sisteme de învăţământ  de 
succes, care au contribuit la ridicarea standardului social în ţările dezvoltate. Astfel, în cadrul 
proiectului au fost formate în cadrul mobilităţilor 6 cadre didactice dar prinparticiparea la atelierele 
demonstrative, lecţii la nivelul comisiilor metodice şi consilii profesorale cu teme incluse din 
mobilităţile proiectului, am extins învăţarea dincolo de grupul ţintă , considerand că investiţia în 
resursa umană a şcolii e un mare câştig.  

Primul flux de mobilitate din Cehia a avut drept impact asupra participanților să înveţe să 
realizeze integrarea și incluziune aelevilor folosind metode creative, artistice și activități bazate pe 
joc, dezvoltarea comunicării, colaborării, rezolvării problemelor, a gândirii critice și creative. Prin 
urmare, încurajarea gândirii creative şi a abilităţilor de comunicare se doreşte a fi un demers 
constant, asumat cu plăcere de către elevi şi îndrumat cu ştiinţă şi dragoste de către profesor.  

Mai mult, acest curs şi-a propus ca prin abordarea intercultural și cross-curriculară a unor 
teme și activități menite a stimuli creativitatea, elevii să ajungă să își dezvolte abilitățile de a face 
corelații între disciplinele de studiu, de a lucre mai bine în echipă, de a găsi soluții noi, ingenioase 
pentru diverse sarcini de comunicare pe care trebuie să le îndeplinească, de a pune întrebări ca parte 
a procesului de învățare, de a înlătura blocajele mentale formate de prejudecăți sau idei 
preconcepute, de a fi deschiși permanent către diversitate și noutate în orice domeniu de activitate. 
Astfel, prin jocuri didactice, activități de proiect cross-curricular, discuții, redactări scurte și alte 
activități interactive dobandite de cadrele didactice în urma formării la curs şi disseminate în cadrul 
workshopurilor şi meselor rotunde organizate după sosirea în ţară, elevii vor dobândi o atitudine 
mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi ca vorbitori de limba engleză în particular 
dezvoltându-și totodată competențele digitale, cultura generală, adaptabilitatea și flexibiliatea, toate 
acestea contribuind la dezvoltarea competențelor transversal cheie în rândul elevilor, atât de utile ca 
viitori cetățeni europeni. 

Fluxul de mobilitate din Spania a avut drept scop familiarizarea cadrelor didactice cu noi 
tehnici de integrare şi incluziune a elevilor cu diferite problem în învăţământul de stat. Astfel, 
participanţii au dobândit informaţii cu privire la posibilitatea reducerii discriminării în clase prin 
abordarea unor metode de promovare a toleranţei şi diversităţii. 

În timpul cursului din Malta s-au discutat numeroase aspecte cum ar fi: învăţarea prin 
cooperare şi modalităţi de formare a grupurilor, gândirea lateral şi învăţarea prin cooperare, metode 
de dezvoltare a creativităţii, provocări şi tehnici de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor de lucru în 
echipă, diverse elemente care ar putea împiedica utilizarea învăţării prin cooperare în clasa şi cum 
pot fi acestea contracarate, metoda mozaic de lucru prin cooperare, planificarea activităţilor prin 
utilizarea învăţării prin cooperare, evaluarea activităţii în grup, abilităţi sociale necesare colaborării 
în echipă, beneficiile muncii în echipă și în stimularea creativităţii. 

Printre metodele prezentate în cadrul proiectului se numără: 
Metoda CLIM. Este o metodă activă de învăţare în grup care presupune anunţarea temei și 

realizarea a cinci activităţi diferite pe subiectul respectiv. Grupurile rămân neschimbate pe durata 
întregii activităţi, dar se rotesc de cinci ori până ce fiecare grup a îndeplinit cele cinci sarcini de 
lucru. Trebuie să se poarte o discuţie pe tema respectivă la nivelul grupului, să se facă cercetări şi să 
se găsească informaţii despre subiect. În cele din urmă, se realizează un raport asupra temei 
respective, un desen, un afiş etc. Această metodă poate fi aplicată cu succes la orele de civilizație 
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engleză pentru descoperirea orașului Londra prin intermediul a 5 monumente célèbre și a cartierelor 
sale.Titlul activității este Discovering London: 
Sarcina nr. 1: Buckingham Palace and its neighborhoods. 

Find information related to Buckingham Palace and make a presentation on how it was built. 
You can use the Internet. 
Sarcinanr. 2: Tower of London and its history 

Make a PPT presentation on the most important historical facts that took place at the Tower 
of London. 
Sarcina nr.3: British Museum 

Night at the museum. Imagine you were trapped inside the British Museum. What would 
you do? 
Sarcina nr.4: Madame Tussauds 

Imagine a dialogue with one of the wax statues inside the museum 
Sarcina nr.5: Hyde Park 

Imagine a love story which setting would be this famous park in London.  
Impactul proiectului asupra organizației (a scoliinoastre) s-a concretizat prin: 

-valoarea europeana adaugata prin metodele europene utilizate de către participanți în lecțiile 
proiectate, prin introducerea noilor metode nonfomale folosite în predare; 
-creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și internațional prin activitățile demonstrative în 
cadrul cercurilor pedagogice, parteneriatelor educaționale, parteneriatelor strategice Erasmus+, în 
care sunt aplicate achizițiile de la curs și de asemenea sunt disseminate activitati ale scolii; 
-relaţiile sistemice şi comunitare între ţări s-au îmbunătăţit prin continuarea atragerii de fonduri prin 
intermediul programului Erasmus+, prin realizarea unui nou proiect Erasmus+ KA 2, RA Ce for 
HumanISM pe perioada 2018-2020 dovedind imbunatatirea competentelor de comunicarea tat in 
limba romana cat si in limba engleza, precum si o atitudine deschisa fata de colaborare si lucru in 
echipa;  
-o mai bună colaborare a școlii cu părinții și comunitatea locală 
-reducerea abandonului şcolar şi implicit creşterea ratei de promovabilitate în randul elevilor de la 
73.5% în anul şcolar 2016-2017 la 76.6% în anul şcolar 2017-2018, pe parcursul implementării 
proiectului. 

Datorită noilor competențe și experiențe acumulate de către participanții la mobilitate, 
dimensiunea europeană a educației în școala noastră a fost sporită prin utilizarea metodelor de 
predare moderne aliniate standardelor europene, sporind calitatea orelor și implicit a interesului 
elevilor,  și prin creșterea motivației ca, un număr cât mai mare de cadre didactice să participe la 
mobilități europene și alte forme de cooperare. 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă 
numai punctul de vedere al autorului iar A.N.P.C.D.E.F.P. și Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.  
 
Bibliografie 
Ionescu, Miron, Radu, Ion. (coord.), Didacticamodernă, Editura Dacia, ClujNapoca, 2001. 
Oprea,C.,L. Pedagogie –alternative metodologice interactive, EdituraUniversităţii, Bucureşti, 2001. 
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245. MATEMATICA ȘI CALCULATORUL 

 
Prof. Dobrescu Gabriela 

Liceul Tehnologic ,,Constantin  Brâncuși”, Pestisani, Gorj 
 

Opţionalul integrat  ,,Matematica şi calculatorul” este o disciplină nouă, atractivă şi 
stimulantă  la nivelul clasei a V-a. Este structurat în jurul unei teme integratoare pentru două arii 
curriculare – ,,Matematica şi Ştiinţe” ∂ ,,Tehnologii”. L-am implementat în  anul scolar 2017-2018, 
1h/săptămână. 

Opţionalul urmăreşte formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de a utiliza 
calculatorul, precum şi aplicarea acestor cunoştinţe pentru facilitarea învăţării  matematicii.  

Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa 
cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru 
început.  

Deoarece profesorul trebuie sa găsească permanent soluţii pentru a face matematica  nu 
numai accesibilă, ci şi atractivă pentru toţi elevii săi, mi-am propus ca temele din cuprinsul 
opţionalului să fie atrăgătoare, să-i determine pe elevi să lucreze cu nerăbdare şi interes.  
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246. APLICAREA METODELOR MODERNE DE ÎNVĂŢARE, 

ÎN MATEMATICĂ 
 

Prof. Marinescu Nicoleta, Prof. Manea Paul Cosmin 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Miceşti, localitatea Miceşti, judeţul Argeş 

 
Prezentul rezumat cuprinde o serie de exerciţii şi probleme practice pe metodele de predare-

învăţare (cu notă personală în prezenatrea în PowerPoint). 
Apariţia noilor programe, centrate pe achiziţiile elevilor, impune anumite schimbări în 

didactica fiecărei discipline. Diversificarea metodelor de învăţare, a modurilor şi formelor de 
organizare a lecţiei, a situaţiilor de învăţare, constituie cheia schimbărilor pe care le preconizează 
noul curriculum.  

Asigurarea unor situaţii de învăţare multiple creează premise pentru ca elevii să poată 
valorifica propriile abilităţi în învăţare. Metodele de învăţare sunt scheme de acţiune identificate de 
teoriile învăţării; ele sunt aplicate conţinuturilor disciplinei studiate şi reprezintă acţiuni interiorizate 
de elev. 

Pasivitatea elevilor în clasă, consecinţă a modului de predare prin prelegere, nu produce 
învăţare decât în foarte mică măsură. De fapt, prelegerea presupune că toţi elevii pot asimila 
aceleaşi informaţii, în acelaşi ritm, ceea ce este departe de realitate. Pentru elevi, este insuficient 
dacă, în timpul unei ore, ascultă explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie sau un experiment.  

Este mult mai eficient dacă elevii participă în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, 
argumentarea, investigaţia, experimentul, devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi 
de durată.  

Metodele interactive de predare a matematicii au următoarele avantaje: 
 Învăţarea nu se bazează numai pe conţinuturi, ci şi pe abilităţi.  
 Principiile şi strategiile constructiviste susţin realizarea învăţării prin înţelegere.  
 Metodele  interactive implică elevul, care devine partener al cadrului didactic în actul de predare 

învăţare . 
 Metodele  interactive ajută la formarea deprinderilor practice, abilităţilor de comunicare, cultivă 

independenţa elevilor.  
 Cooperarea presupune atât învăţare şcolară cât şi învăţare socială.Stimularea imaginaţiei.  
 Stimularea interesului faţă de nou.  
 Dezvoltarea unei gâdiri divergente.  
 Optimizarea activităţii de predare prin diversificarea şi interactivitatea rezolvării unei probleme 

matematice. 
În cadrul orelor de matematica putem folosi cu succes următoarele metode de învăţare: 

 METODE CU VALENŢE CREATOARE:         
 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.) 

 Metoda ,,ciorchinelui” (este o metodă care presupuneidentificarea unor conexiuni logice între 
idei, poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor 
predate anterior, cât şi în cazul lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a 
cunoştinţelor. 

 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. 

 Metoda Phillips 6-3-6 (Este asemănătoare brainstorming_ului. Ideile noi însă se scriu pe foi de 
hârtie care circulă între participanţii la activitate si de aceea se mai numeşte si brainwriting). 

 Dezbaterea panel. 
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 Jocul de rol. 
 Copacul ideilor (Este o metodă asemănătoare cu metoda cirochinelui, numai că aici frunzele 

copacului vor fi formate din definiţii şi noţiuni importante detaliate, din cadrul temei de studiat). 
 Exerciţiul matematic 

 METODE CU VALENŢE DE ACTIVARE A ATENŢIEI: 
 Metoda cadranelor (Este o metodă de învăţare interactivă centrată pe elev, pe conţinutul 

învăţării. Reprezintă un demers didactic util mai ales pentru orele de consolidare şi de 
recapitulare, metoda putând fi folosită în diferite momente ale lecţiei, în care activitatea 
individuală se îmbină cu activitatea fontală a elevilor). 

 Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat/descopăr; 
 Mozaicul; 
 Discuţia; 
 Jocul didactic; 
 Cubul (Această metodă presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective, 

contribuind la o abordare complexă şi integratoare a temei. Se poate utilize la toate tipurile de 
lecţii, imprimând lecţiei un caracter dinamic şi relaxant, metoda stimulând gandirea logică). 

 Organizatorii grafici; 
 Problematizarea; 
 Studiul de caz.  
 Dominoul matematic (Această metoda didactică asigură participarea activă a elevului la lecţie,  
sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor, folosind elemente de joc în vederea 
realizării sarcinii propuse. În structura lecţiei, dominoul matematic poate să satisfacă nevoia de joc a 
copilului, dar poate în acelaşi timp să faciliteze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor matematice şi 
formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi joc). 

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.            
 
Bibliografie: 
1. Marin Manolescu, Mirela Frunzeanu, “Perspective inovative ale evaluării în învăţământul 

primar. Evaluarea digitală.”- Editura Universitară, Bucureşti 
2. www.didactic.ro 
3. https://invbc.files.wordpress.com/2013/02/metode-u015fi-mijloace-moderne-cartea-final-do-

cx.pdf 
4. http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/STRATEGII-METODE-SI-MIJLOACE-D34.php 
5. Ioan Cerghit ,“Sisteme de instruire alternative şi complementare”, Editura Polirom, 2008. 
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247. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

,,  NOUĂ NE PASĂ! ” 
 

Prof. itinerant Brebenel Vasilica 
Școala ,, Grigore Alexandrescu ” Târgoviște 

 
      Argument : 

Practica psihopedagogica consideră integrarea copiilor cu cerințe educative speciale , ca o 
necesitate obiectivă a vieții oricărei colectivitați , ca o succesiune de activitați ,ce își armonizeză 
conduita și interesele cu cerințele mediului sau de viața.  Contactul nemijlocit cu tot ceea ce îi 
înconjoara pe acesti copii - natura ,viața sociala ,contribuie la dezvoltarea lor , îi ajuta la formarea 
intelectuală și le ușurează drumul spre integrarea în societate . 

De aceea am căutat ca universul acestor copii să nu se limiteze doar la școala , să iesim cu ei 
în lume , să aratam ca acești copii există și ca lumea trebuie să îi primeasca la fel ca și pe ceilalți 
copii. 
          Scopul : 

Integrarea și socializarea copiilor cu C.E.S. prin activitați desfașurate cu elevi din   școlile de 
masă,licee.  
Obiectivul general al proiectului:  

Combaterea  marginalizării copiilor cu CES ca premisă a dezvoltării unor relaţii de  
toleranţă, întrajutorare, prietenie şi colaborare lipsite de prejudecăţi. 
     Obiective  specifice  : 
  - formarea/dezvoltarea deprinderilor  de socializare între elevii cu CES şi voluntari; 
  -  dezvoltarea cooperării între cadre didactice din unităţi de învăţământ implicate; 
  - înţelegerea importanţei prieteniei în viaţă şi a relaţiilor de întrajutorare; 
  - înlăturarea prejudecăţilor în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice faţă de  copiii cu CES; 
  - îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare şi relaţionare prin atragerea elevilor în  
  -organizarea   unor activităţi cu caracter extracurricular ;       
  - exersarea comportamentului tolerant, atent, civilizat, comunicativ, responsabil; 
  - cunoaşterea instituţiilor şcolare în care învaţă şi se dezvoltă copiii cu CES; 
  - incluziunea copiilor cu CES în învăţământul de masă, prin activităţi comune;  
  -  cunoasterea particularitaților diferitelor deficiente, pentru o mai buna socializare, integrare, 
acceptare a copiiilor cu CES; 
Grup ținta : 
      Direct:   -27 elevi cu CES din clasele V-VIII de la Școala ,,Grigore  Alexandrescu Târgoviște  ;   
                      - 34 elevi din clasele  a X -a , de la Colegiul Național ,,Constantin Carabella” 
Târgoviște ;  
                                   -coordonatorii proiectului . 
     Indirect:               -  reprezentanți ai Asociației de Părinți ; 
                                   -părinţii  elevilor cu CES implicaţi în proiect; 
                                  -  comunitatea locală. 
                  Durata:  Ani școlari : 2018-2019 , 2019-2020 . 
 
Calendarul activităţilor: 

• Pregătirea implementării proiectului - noiembrie 2018 
-Formarea echipei, organizarea echipei în conceperea proiectului; 
-Discuţii cu cadrele didactice din cele două unități partenere, cu bibliotecarii de la Biblioteca 
Judeteana , cu  reprezentanți ai Asociației de Parinți precum si cu voluntarii implicați în legătură cu 
necesitatea derulării acestui proiect şi a modului de desfăşurare; 
-Întocmirea proiectului educativ şi înaintarea lui spre analiză. 
Desfăşurarea propriu-zisă a proiectului - noiembrie 2018-iunie 2020 
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   -lansarea proiectului;  
   -implementarea proiectului. 
Activitatea de monitorizare, evaluare şi raportare 
-monitorizarea activităţii-noiembrie 2018-iunie 2020  
-evaluarea curentă-permanent 
-evaluarea finală-iunie 2020 
-întocmirea raportului de evaluare-iunie 2020 
Metode şi tehnici de lucru, forme de organizare:  
-întâlniri ale echipei de proiect, discuţii; 
-realizarea activităţilor creative, artistice, pe tematica propusă; 
-vizite, expoziţii cu lucrări ale copii; 
-jocuri de rol, dramatizări; 
-concursuri pe teme stabilite,program artistic; 
-vizionare D.V.D-uri cu poveşti, filme didactice. 
Rezultate: 

• Calitative: 
- dezvoltarea relatiilor afective și de întrajutorare; 
-interpretarea corectă a rolurilor din poveşti; 
-învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi; 
-crearea unui mediu cultural  activ şi stimulativ. 

• Cantitative: 
-îmbogăţirea  spaţiului instructiv-educativ cu imagini, fotografii,planşe etc.; 
-realizarea unui album la finalul proiectului. 
  Resurse materiale: 
Spaţiile de învăţământ din unităţile şcolare implicate, cărţile bibliotecii, lucrările copiilor, 
calculator,casete video și audio, postere, jurnale, albume, pliante, materiale consumabile (mape, 
cartoane, hârtie, materiale necesare activităţilor de educaţie plastică şi practică). 
 
Bugetul proiectului: 
Surse de finanţare: - sponsorizări , donaţii de carte  
 
Calendarul activităților 

Nr. 
crt. 

Perioada 
desfăşurării  

Denumirea 
activităţii 

Mod de realizare     Resurse alocate 

1. Noiembrie 
2018 

,,Să ne 
organizăm" 
 

Întâlnire între parteneri, discuţii 
despre modul de desfăşurare a 
proiectului . 
Întocmirea unui calendar al 
activităților  

-Scrisoare  de prezentare a 
proiectului , plicuri.  

2.  
Decembrie 
2018 

 
“Dăruind vei 
dobândi" 
 

-Centenarul Marii Uniri 
-Confectionarea unor podoabe de 
Craciun; 
-Interpretarea unor colinde. 
- Activitate caritabila 

 Daruri cu : rechizite , 
îmbracaminte , 
încalțăminte 
Jucării , dulciuri 

3. Ianuarie   
2019 

“Dor de 
Eminescu” 

-Memorizări de versuri din lirica 
eminesciană, concurs tematic din 
viața și activitatea poetului. 
Concurs de recitări . 

-Cărți de poezii.  
-Donţii de carte . 
-  Daruri oferite de 
voluntari elevilor cu CES. 

4. Martie      
2019 

„Cu drag pentru 
mama…” 

-Pregătirea și pezentarea unei 
program artistic. 
-Activitate caritabila. 

-Felicitări pentru mame . 
-  Daruri oferite de 
voluntari elevilor cu CES. 

5. Aprilie „Hristos a -Cunoașterea obiceiurilor de Paște; -  Daruri  
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2019 înviat!” 
 

-realizarea de expoziție cu lucrări 
ale copiilor. 
-Activitate caritabila 

oferite de voluntari 
elevilor cu CES. 
 
 

6. Iunie 
2019 

„1 Iunie – Ziua 
Copilului!” 
 

-Cântece, poezii, jocuri distractive, 
concursuri pe tematică adecvată 
-Activitate caritabila 

-Carti ,jocuri , mingi 
-  Daruri  
oferite de voluntari 
elevilor cu CES. 

7. Decembrie 
2019 

”Lumea 
sărbătorilor de 
iarnă" 
 

-Realizarea de felicitări și podoabe 
de pom; 
- Vizionarea programului de 
Crăciun. 
-Activitate caritabila 

-Daruri cu : rechizite , 
îmbracaminte , 
încaltaminte 
jucarii , dulciuri 

8. 
 
 
 

Martie 
2020 

„E ziua ta, 
mămico” 
 

- Realizarea de felicitări pentru 
mame, schimb de modele; - 
Vizionarea programelor artistice 

- Coli colorate ,carioci , 
lipici 
- Daruri oferite de 
voluntari elevilor cu CES. 

9. Iunie 
2020 

,,Ziua 
prieteniei” 
 

-Drumeție; 
 -Jocuri distractive în aer liber . 
-Activitate caritabila 

-Daruri oferite de 
voluntari elevilor cu CES. 
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248. DISCILINĂ OPȚIONALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 

DRAMA IN CLASS 
 

Profesor Miron Cătălina 
Școala Gimnazială Nr.2 Botoșani 

 
ARGUMENT 

Disciplina opțională  propusă sub denumirea DRAMA IN CLASS este o modalitate 
eficientă de dezvoltare a competențelor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză prin 
folosirea tehnicilor dramatice și a interpretării unor scenarii autentice sau adaptate, bazate pe 
asumarea unor roluri luate din viața de zi cu zi.  

Tehnicile dramatice îi implică activ pe elevi în procesul de learning by doing, existând un 
număr mare de posibilități pentru a exersa comunicarea în limba străină. Conform lui Penny Ur, în 
cartea Discussions that work, Cambridge University Press, 1981, elevii nu mai sunt limitați la 
limbajul standard/ redus/ îngrădit utilizat în timpul orelor de predare/învățare, ci pot fi orice 
personaje își doresc: vânzători sau spioni, bunici sau copii, figuri autoritare sau subordonați, pot fi 
îndrăzneți sau înspăimântați, nervoși sau amuzați; pot fi la Buckingham Palace sau peun vapor, pot 
fi pe lună, pot să amenințe, să sfătuiască, să felicite, să recomande. Limbajul poate varia în funcție 
de profesia, statutul, personalitatea, atitudinea sau dispoziția personajului interpretat. 

Termenul de dramă, în acest context, nu înseamnă spectacol de teatru în fața publicului. 
Deși nu exclude elementele unei adevărate piese de teatru sau de spectacol, această sintagmă este 
folosită aici pentru a aduce în atenție diversele aspecte ale dramei în procesul de predare, în special 
implicarea personală și stimularea sentimentelor și a  imaginației elevilor, îmbogățindu-le procesul 
de învățare cu experiențe noi, experiențe care exced sala de clasă prin explorarea unor dileme 
morale, probleme actuale de viață, situații în care oricine poate fi pus la un moment dat. 

Ca tehnici dramatice elevii vor folosi jocul de rol, monologul, sceneta, simularea, 
improvizația, pantomima. 

Consider căacestcurs optional estepotrivitșipentruelevii cu cerințe educative speciale de la 
școalanoastră, fiindadaptatcunoștințelorreale de vocabularșigramatică ale acestora. 
Sugestii metodologice/ activități de învățare 

- Exerciții de ascultare, pronunțare și repetare după model 
- Jocuri de cuvinte/ tongue twisters 
- Exerciții de reproducere verbală/ nonverbală a conținuturilor, de corelare a textului cu 

imaginea scenică 
- Exerciții de tip adevărat/ fals 
- Întrebări și răspunsuri simple pe marginea textului audiat sau citit 
- Ordonarea logică a desfășurării evenimentelor 
- Răspunsuri la comenzi 
- Activități de confirmare a înțelegerii: realizarea unui desen, aranjarea unor obiecte, etc. 
- Exerciții de asociere cu imagini 
- Vizionare de spectacol 
- Dialoguri profesor-elev, elev-elev 
- Interpretatre de joc de rol individual/ in perechi/ in grup 

Modalități de evaluare: 
- Observarea sistematică (pe baza unei fișe de observare/evaluare) 
- Concursuri de interpretare a unor jocuri de rol, monologuri, scenete 
- Expoziții cu lucrări ale elevilor: elemente de decor, costume, etc. 
- Programe artistice în limba engleză 
- Participare la manifestări culturale în funcție de oportunități 
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Conținuturi  
Competențe specifice 
 

Conținuturi 
 

1. Identificarea informațiilor esențiale din 
fragmente scurte referitoare la aspecte 
cotidiene previzibile, atunci când se 
vorbește rar și clar 

2. Identificarea semnificației generale a 
mesajelor orale curente, clar și rar 
articulate 

3. Realizarea unor expuneri scurte, 
exersate, asupra unui subiect familiar 

4. Participarea la scurte interacțiuni 
verbale cu sprijin din partea 
interlocutorilor 

5. Exprimarea unei păreri în legătură cu 
un subiect familiar/ o situație cunoscută 

6. Manifestarea interesului pentru 
participarea la schimbul verbal 

7. Extragerea informațiilor dintr-un text 
clar structurat, în care numerele și 
numele joacă un rol important 

8. Participarea la schimbul de mesaje 
scrise 

Teme: 
- Numere, date 
- Activități de interes 
- Personaje celebre 
- Anotimpuri, caracteristici, activități 

specifice, sărbători 
- Tradiții și obiceiuri 
- Protecția animalelor/ mediului 

Funcții comunicative: 
- A descrie activități 
- A descrie obiceiuri 
- A exprima acordul/ dezacordul 
- A dialoga pe teme cunoscute 
- A relata activități simple la timpul 

trecut 
- A relata activități simple la timpul 

viitor. 
Elemente de gramatică: 

- Countable and uncountable nouns 
- The ordinal numeral 
- The adjective 
- The present tense simple 
- The present tense continuous 
- The future tense 
- Tag questions 
- The past tense simple 

 
Bibliografie: 

- Învață limba engleză prin teatru, autori Viorica Luiuz/Anca Ciubotaru/Lorena Bujor, Editura 
Caba Educațional, 2007 

- 500 Activities or the Primary Classroom, autor Carol Read, Macmillan Books for Teachers, 
2007 

- 100+ Ideas or Children, autori Jackie Holderness, Annie Hughes, Macmillan-Heinemann, 
2004 

- Songs and Games for Children, autor  David Paul, Macmillan-Heinemann, 2006 
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249. REPERE METODOLOGICE - PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU 
DISCIPLINA OPŢIONALĂ ,,EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  

PRIN JOCUL DE BASCHET” 
 

Prof. Cristina Mihaela Lefter 
                                                                     Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

 
Programa școlară „Educație pentru sănătate prin sport” își propune să vină în întâmpinarea 

nevoilor fundamentale de educație ale copiilor, în dezvoltarea armonioasă a personalitații elevilor, 
prin transmiterea de informații, formarea de atitudini și deprinderi indispensabile unui 
comportament responsabil și sănătos.   

Programa vizează în principal: 
− promovarea sănătății și stării de bine a elevului, funcționarea optimă  din punct de vedere 

somatic, fiziologic, mental, emoțional, social și spiritual; 
− formarea unui stil de viață sănătos;  
− dezvoltarea motricității generale concomitent cu formarea abilităților pentru un regim de 

viata echilibrat; 
− dezvoltarea personală a elevului, autocunoașterea și construirea unei imagini pozitive despre 

sine;  
− comunicarea și relaționarea interpersonală;  
− controlul stresului;  
− dezvoltarea carierei personale; 
− prevenția: prevenirea accidentelor și a comportamentelor cu risc 

pentru sănătate; prevenirea atitudinii negative față de sine și viață; 
prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale și a 
situațiilor de criză; 

− fair-play-ul, formarea unor atitudini corecte în concursurile 
sportive, de  respect față de parteneri/adversari și față de cerințele 
regulamentelor sportive; 
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250. OPŢIONAL INTEGRAT „ŞTIINȚE” 

Prof. Arhire Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Lunca Banului 

Cât poţi şti despre lumea în care trăieşti, cum poţi descoperi şi înţelege atâtea neînţelesuri 
ale lumii materiale afli observând, studiind, experimentând. Ştiinţa reprezintă căutarea adevărului şi 
a cunoaşterii, este procesul descoperirii de informaţii despre lumea care ne înconjoară. Ea încearcă 
să răspundă la întrebările legate de modul de funcţionare a lumii. 

Toate acestea şi nu numai, înţelese în cursul opţional pe care-l propun, pot deveni convingeri 
incontestabile că, prin parcurgerea lui, necunoscutele lumii-n care trăim devin componente esenţiale 
în înţelegerea lumii universale. 

Cursul opţional de „ ŞTIINŢE ” se adresează elevilor din clasa a V-a. El a fost realizat 
pornind de la ideea că cel mai uşor şi eficient mod de a asimila cunoştinţe este observarea, 
modelarea şi propria documentare. 

Reforma învăţământului în ceea ce priveşte predarea ştiinţelor necesită o schimbare de 
esenţă: ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte, fenomene şi reguli care trebuie 
memorate, ci drept o cale de cunoaştere activă printr-o acţiune directă a lumii înconjurătoare. 

Prezentul opţional doreşte a fi un instrument util de studiu pentru toţi care încearcă să 
descopere tainele ştiinţelor naturii. Ea vine în sprijinul elevilor care doresc să-şi perfecţioneze 
pregătirea teoretică şi practică. Parcurgerea acestui curriculum permite elevilor să descopere, să 
observe şi să explice fenomene, să efectueze calcule şi să formuleze concluzii.    

Acest opţional conţine competenţe specifice şi continuturi noi, cross-curriculare, având la 
bază cunoştinţe din următoarele discipline: fizică, chimie, biologie, matematică, dar şi educaţie 
tehnologică şi geografie. 

În contextul provocărilor societăţii contemporane, când resursele naturale sunt din ce în ce 
mai mici, trebuie tras un semnal de alarmă în legatură cu utilizarea judicioasă a surselor de apă şi 
aerului. 

Prin acest opţional se urmăreşte şi 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 realizează astfel educaţia pentru o dezvoltare 
durabilă, venind in întâmpinarea unor nevoi ale comunităţii locale şi a întregii societăţi. 
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251. PROIECT DIDACTIC

Prof. Briciu Andreia – Elena 
Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu ”, Bârlad 

Clasa: a VI-a A 
Profesor: Briciu Andreia – Elena 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu ”, Bârlad 
Activitate extracurriculară desfăşurată la Centrul „Mihai Eminescu”, Bârlad 
Tema: „Mă mândresc că sunt român!” 
Tipul lecţiei: mixtă 
Scopul lecţiei: Dezvoltarea sentimentului mândriei patriotice şi admiraţiei pentru vitejia străbună, 
pentru istoria glorioasă a poporului nostru.           
Obiective operaţionale: 
O1: să cunoască simbolurile Statului Român; 
O2: să descrie evenimente istorice desfăşurate în trecut pe teritoriul ţării noastre; 
O3: să redea frumuseţea limbii române prin vers şi cânt; 
O4: să facă distincţia între limba literară şi limba populară;  
O5: să înţeleagă importanţa folosirii corecte a normelor limbii literare în comunicarea scrisă şi orală; 
O6: să folosească unele strategii de lucru cu textul/ cartea. 
Metode şi procedee: 
* conversaţia, exerciţiul, eseul de cinci minute, dezbaterea, problematizarea, brainstormingul;
Mijloace didactice:
* harta României, steagul României, laptop, videoproiector, CD cu melodia „Noi suntem români!”-

interpretată de Nicolae Furdui Iancu, portrete istorice cu Decebal, Traian, Mircea cel Bătrân, Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul, planşe care ilustrează frumuseţile ţării, compuneri ale elevilor, postere
realizate de elevi, pliante, markere, flip-chart.
Forme de organizare:
* frontal, individual, pe grupe;
Resurse temporale: 50 minute
Scenariu didactic
1. Evocarea (7')

• Manifestarea începe cu familiarizarea elevilor participanţi la această activitate cu Centrul
„Mihai Eminescu” din Bârlad, pentru cunoaşterea patrimoniului cultural. Responsabila
Centrului, doamna bibliotecară Geta Modiga, îi călăuzeşte pe elevi în periplul lor cultural. Ei
au acces la studierea fondului de carte existent. Elevii trebuie astfel pregătiţi încât să devină
nu numai beneficiarii limbii, ci şi creatori de limbă.

• Se ascultă melodia „Noi suntem români!” interpretată de
Nicolae Furdui Iancu.

• Se poartă o scurtă discuţie cu elevii pornind de la versul
din cântec: „Noi suntem urmaşii lui Traian!”

• Copiii vor dovedi pe parcursul acestei activităţi că sunt
buni români, că îşi cunosc ţara cu frumuseţile şi bogăţiile
ei, dar şi trecutul glorios al strămoşilor noştri.

• Se anunţă tema lecţiei: „Mă mândresc că sunt român!”
• Se adresează elevilor o serie de întrebări referitoare la: simbolurile Statului Român. Apoi li

se cere să descrie evenimente istorice desfăşurate în trecut pe teritoriul ţării noastre pentru ca
noi să trăim astăzi într-o ţară atât de frumoasă.
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• D-ra profesoară recită versurile:
„Dumnezeu prima oară 
Când a plâns printre astre, 
El a plâns peste ţară 
Cu lacrima limbii noastre.” (Grigore Vieru, Pentru Ea) 

• Se citesc apoi două compuneri realizate de elevi având ca
temă: Frumuseţea limbii române.

2. Realizarea sensului (33')
Elevii implicaţi în proiect susţin un moment poetic prin care redau frumuseţea limbii române.

• Ei intonează cântecul Limba românească, versuri Gh. Sion, muzica Ion Cortu, pentru a
pătrunde cu uşurinţă în atmosfera specifică activităţii.

• Sunt împărtăşite apoi câteva Gânduri despre limbă ale unor mari scriitori precum: Mihai
Eminescu, Vasile Alecsandri, Constantin Noica şi Nichita Stănescu.

• Se recită poezia Ţara mea, de Ioan Neniţescu.
• Sunt date citate despre limbă de: Fănuş Neagu, Dumitru Stăniloae, Lucian Blaga şi Ioan

Slavici.
• Se intonează apoi cântecul Limba noastră, de Alexe Mateevici.
• Sunt recitate poeziile: În limba ta şi Limba noastră cea română, ambele scrise de Grigore

Vieru. De acelaşi mare scriitor sunt citate câteva fragmente ce pun în valoare frumuseţea
limbii române:

- „Limba este creaţia omului prin Dumnezeu.”
- „Limba este focul veghetor al patriei, suflarea ei caldă, sănătatea ei liber ziditoare de

frumos.”
• Este recitată apoi poezia Cântec sfânt, de Ştefan Octavian Iosif.
• Unul dintre copii împărtăşeşte celor prezenţi la activitate Imnul lui Dimitrie Anghel.
• D-ra profesoară face următoarele completări:
- „Limba este tezaurul cel mai preţios pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel

mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrate cu sfinţenie de generaţiile
care-l primesc.”

- „Sufletul unui popor trăieşte în limba lui naţională. În ea se întipăresc, printr-un îndelungat
proces, istoric, preocupările, frământările, aspiraţiile, modul de a înţelege existenţa, adică
întreaga lui spiritualitate.”

• Copiii recită poeziile Limba română, de Emilia Plugaru şi Frumoasă-i limba noastră, de
Grigore Vieru.

• Sunt rostite câteva citate despre limbă de: Nichita Stănescu, Ion Pillat şi Ion Luca Caragiale.
• D-ra profesoară completează:
- „Fondul de aur al spiritualitatii unui neam îl creează limba, care e opera cea mai de preţ a

unui popor - în limbă şi prin limbă i se reflecta istoria, felul de a fi, a cugeta şi a simţi.”
- „Limba unui popor este istoria lui. Limba nu este a scriitorilor, a savanţilor lingvişti, a

învăţătorilor de limbă şi literatură, ea aparţine poporului, celor care au trudit la ea de-a
lungul veacurilor, înălţându-i strălucitoarea fiinţă.”

• Elevii au citit în continuare scurtele compuneri realizate de ei având ca teme: Români cu
care ne mândrim şi Noi suntem români!

3. Reflecţia (10')
• Toţi copiii prezenţi la această activitate au avut de realizat postere ţinând seama de textele

celor două poezii propuse spre studiere: Limba Românească, de Gh. Sion şi Limba noastră,
de Alexe Mateevici. Ei au reprezentat grafic limba românească ca fiind:

 „o comoară în adâncuri înfundată”
 „un şirag de piatră rară”
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 „numai cântec”
 „foc ce arde”
 „frunză verde”
 „graiul pâinii”

• Juriul alcătuit din cadre didactice prezente la activitate, membre în Comisia metodică
Limbă şi comunicare a premiat cele mai reuşite lucrări.

• A fost organizată o expoziţie cu lucrările elevilor.
• Unul dintre elevi adresează celor prezenţi îndemnul lui Grigore Vieru:

„Sculaţi-vă, sculaţi-vă,  
Din somnul cel de moarte! 
Salvaţi-vă, salvaţi-vă,  
Prin limbă şi prin carte!” 

• Elevii sunt cei care concluzionează spunând:
– Trebuie să căpătăm deprinderea de a folosi limba pentru a transmite corect cunoştinţele dobândite
şi a ne exprima propriile noastre idei şi sentimente!
– Suntem români pentru că vorbim româneşte. În momentul în care vom înceta să mai vorbim
această limbă, nu vom mai avea identitate.

• D-ra profesoară Briciu Andreia – Elena face aprecieri cu privire la activitatea desfăşurată
astăzi şi apoi completează:

- „Sufletul unui popor trăieşte în limba lui naţională. În ea se întipăresc, printr-un îndelungat
proces istoric, preocupările, frământările, aspiraţiile, modul de a înţelege existenţa, adică
întreaga lui spiritualitate.”

- „Limba română este o patrie a cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor. Ideile nu se pot naşte şi
nu pot exista decât în patria de cuvinte. Studiul temeinic al limbii române în şcoală creează
posibilitatea dezvoltarii copiilor în perspectiva unei vieţi spirituale bogate.”

• Pozele realizate în cadrul acestei activităţi au fost publicate pe site-ul educaţional
www.didactic.ro.

ROMÂNIA 

CENTENAR 
- 100 -
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252. PROIECT  DIDACTIC
EFECTELE ACTIVITĂŢILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI. PLANETA ÎN 

TRANSFORMARE 

prof. Iordache Elena Daniela 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Huși 
Liceul Tehnologic ”Ioan Corivan”, Huși 

Obiectul/ disciplina de studiu: Geografie generală 
Clasa : a VI-a  
Titlul lecţiei: Efectele activităţilor umane asupra mediului. Planeta în transformare 
Tipul lecției : sistematizare și consolidare a cunoștințelor 
Durata activităţii: 1 oră didactică (50 ‘) 
Locul de desfăşurare : sala de clasă 
   Motivația : 
• aceată lecţie face parte din cadrul proiectului Teoria inteligenţelor multiple
• se vizează promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale la disciplina geografie

acordând posibilitatea elevilor de a explora o gamă largă de inteligenţe
• din perspectiva interdisciplinară,se poate face apel la cunoştinţele din următoarele domenii:

limba şi literatură română, matematică, ştiinţele naturii, educaţie plastică, educaţie muzicală
• tipuri de inteligenţe vizate :

- inteligenţa lingvistică
- inteligenţa logico-matematică
- inteligenţa muzicală
- inteligenţa spaţială
- inteligenţa naturalistă
- inteligenţa kinestezică
- inteligenţa interpersonală
- inteligența intrapersonală

• lecţia este importantă deoarece, pornind de la teoria inteligenţelor multiple, dezvoltă elevilor
încrederea în ei înşişi, valorificând potenţialul creator al fiecăruia şi folosind mijloace de lucru
variate, de care elevii se simt atraşi.

COMPETENȚE GENERALE 
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine
3. Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă
8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltă-rii
durabile

COMPETENȚE SPECIFICE 
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici 
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţelegerea şi 
descrierea caracteristicilor planetei ca întreg 
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile 
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al pla-
netei 
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local 
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3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor naturii 
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate 
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la 
alte discipline școlare 
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate 

Competențe vizate: 
A. cognitive:   Pe parcursul acestei lecţii, elevii trebuie:

o să definească noţiuni precum: mediu înconjurător, elemente naturale, elemente antropice,
reliefosferă /litosferă, atmosferă, hidrosferă, biosferă, pedosferă, sociosferă /antroposferă

o să identifice principalele elemente componente ale mediului înconjurător
o să realizeze conexiuni între elementele componente ale mediului
o să perceapă diversitatea teritorială a tipurilor de mediu

B. atitudinale: Pe parcursul acestei lecţii, elevii trebuie:
o să efectueze o sarcină de lucru într-un timp dat
o să exerseze lucrul in echipă
o să sesizeze intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi colegi

STRATEGII  DIDACTICE 
a) Metode şi procedee : conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, jocul didactic, cititul,

observația dirijată 
b) Forme de organizare : elevii sunt împărţiţi pe grupe : fiecare grupă  va primi sarcini diferenţiate

în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune

c) Managementul resurselor şi a timpului de lucru :
• timp de lucru : 50 minute.
• materiale :
- cartea de lectură
- creioane colorate
- fişe de lucru
- proiector

d) Bibliografie :

• Ilinca Lucian, Ilinca I., Tătaru A.: Culegere de lecture geografice, Ed. Mustang
• Ilinca Nicolae : Didactica geografiei, Ed.Corint
• Şerban Cătălina şi colab.: Curiozităţi despre Terra, Ed.Nomina

 Aplicație Inteligențe multiple - lucru pe grupe - 25 minute
Se precizează elevilor că această activitate se va realiza pe 8 grupe care s-au format pe baza

inteligențelor multiple. Tema acestei activități: ,,Efectele activităţilor umane asupra mediului. 
Planeta în transformare”. Pentru această activitate, fiecare grup va avea o sarcină de lucru adaptată 
inteligenței specifice, timp de 10 minute, astfel:  

1. Grupul cu inteligență lingvistică / verbală: Elaborați două scrisori de mulțumire: prima scrisoare,
a unui copil către planeta Pământ,  iar a doua scrisoare, a planetei către oameni.

2. Grupul cu inteligență logico-matematică: Exprimați matematic (prin formule, grafice, numere
etc.) relația dintre cele 6 elemente ale mediului.
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3. Grupul cu inteligență spațial-vizuală: Realizați un poster / desen pe tema activității.

4. Grupul cu inteligență muzicală-ritmică : Creați un cântec care să redea tema activității.

5. Grupul cu inteligență corporal-kinestezică: Mimați relația dintre om și natură: o experiență
pozitivă și o experiență negativă.

6. Grupul cu inteligență naturalistă : Prezentați relația dintre om și natură găsind asemănări și
deosebiri cu lumea animalelor, păsărilor sau insectelor.

7. Grupul cu inteligență interpersonală: Prezentați trei sfaturi pentru îmbunătățirea relației dintre
societatea umană și natură.

8. Grupul cu inteligență intrapersonală: Prezentați fragmente din jurnalul personal din care să
reiasă sentimentele voastre în anumite situații, în relația dintre copii și natură.

Grupurile își vor reprezenta, în maxim trei minute, creațiile în fața celorlalți colegi. 

Ca o concluzie, profesorul explică copiilor că niciuna din cele opt inteligențe nu este mai 
bună decât celelalte și că cel mai important este ca fiecare să-și cunoască potențialul și să încerce 
să-și dezvolte o inteligență variată.  
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253. PROIECT DIDACTIC

Prof. Anghel Gabriela 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Laza 

Data:  
Obiectul: biologie; 
Clasa: a VI- a; 
Unitatea de învăţare: Funcțiile de nutriție în lumea vie 
Tema: Hrănirea la animale. Sistemul digestiv la om 
Scopullecţiei:dobândirea de către elevi a cunoştinţelor despre alcătuirea sistemului digestiv la om. 
Tipul lecţiei: mixtă; 
Timp: 50 min.; 
Locul de desfăşurare: sala de clasă; 
COMPETENŢE GENERALE:  

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode
științifice;

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale;
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gîndirii logice și a creativității.

COMPETENŢE SPECIFICE: 
1.1selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea 
unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice; 
1.2. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii; 
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu; 
3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie: 
O.1 să stabilească alcătuirea sistemului digestiv;
O.2 să prezinte particilarități/caracteristici ale unor organe digestive;
O.3 să recunoasă și să localizeze în organism organele sistemului digestiv.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, observaţia
macroscopică, descrierea, eseul de cinci minute;
Resurse materiale: fişe de lucru, planșe, mulaje, videoproiector, manuale;
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual şi pe grupe.
Bibliografie:

1. CosticăNaela, Didacticabiologiei.EdituraŞtef, Iaşi, 2008;
2. Olteanu Silvia, Ștefania Giersch, Biologie-Manual pentru clasa a VI-a, EDP, Bucureşti,

2018;
3. Programa școlară pentru disciplina biologie, clasele V-VIII, București, 2017.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele 
lecţiei O.O Activităţi de învăţare 

STRATEGIA DIDACTICĂ Eval
uare Metodeşi

procedee 
Mijloace
didactice 

Forma de 
organizare 

Moment 
organi-
zatoric 
1min. 

- se face prezenţa, se pregătesc
mijloacele de învăţământ;
- informare privind modul de
desfăşurare a lecţiei.

Verifica-
reacunoşti
nţelor din 
lecţiaanter
ioară 
10 min. 

- Verificarea cunoştinţelor din
lecția Hrănirea în lumea vie-
generalități, pe baza imaginilor
(Anexa 1)

Conversa-
ţia 
euristică 
explicaţia 

videoproi
ector 

Activitate 
frontală 
activitate 
individuală 

Itemi 
cu 
răspu
nsscu
rt 
porto
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foliu 

Captarea 
atenţiei 
1min. 

-pe baza materialelor existente li se cere
elevilor să deducă tema despre care vor
dobândi noi cunoștințe;

Conversa 
ţia 
explicaţia 

Videopro 
iector 
Planșe 
mulaje 

Activitate 
frontală 

Enunţa-
rea 
obiecti-
velor 
1min. 

- prezentarea pe scurt a obiectivelor de
realizat pe parcursul şi la finalul lecţiei;

explicaţia Activitate 
frontală 

Învăţarea 
noilor 
cunoştin-
ţe 
27 min 

O. 1
să
stabileas-
că alcătui-
rea
sistemu-
lui
digestiv la
om

O.2
să
prezinte
particulari
tăți/ca
racteris-
tici ale
onor
organe
digestive

- Distribuirea fiecărei grupe de
fișe cu întrebări privind
alcătuirea sistemului digestive,
imagine și text – manual pag. 30
(Anexa 2)

- Identificarea organelor care
alcătuiesc tubul digestive și a
glandelor anexe;

- Stabilirea traseului alimentelor
prin tubul digestiv;

- Discutarea elementelor de
topografie a organelor
sistemului digestiv;

- Selectarea informațiilor despre
particularități/caracteristici ale
unor organe ale sistemului
digestiv: dinți, stomac, intestine
subțire, ficat, pancreas, cu
ajutorul manualului și pe baza
imaginilor din fișă (Anexa 3);

- Prezentarea informațiilor ;
- interevaluarea activității 

realizate în cadrul echipelor. 

Observa 
ția 
conversa 
ţiaeuristic
ă
învățareap
rindescop
eri 
re 

Observa 
ția 
Învățarea
prin 
descoperi 
re 
descrierea 

Manual 
Planșe 
Mulaje 
videoproi
ector 

manual 
fișe 
imagini 
videopro 
iector 

Activitate 
pe grupe 
Activitate 
frontală 

Activitate 
frontală 
Activitate 
pe grupe 

Orală 

Itemi 
cu 
răspu
nsscu
rt 
orală 

O. 3
să
recunoa- 
scă și să
localize- 
ze în
organism
organele
sistemului
digestiv

- observarea pe planșă, mulaj a
organelor sistemului digestiv la
om și precizarea localizării
acestora în organism;

observaţia
conversa-
ția 
euristică 

Planșă 
mulaj 

Activitatein
dividuală 

orală 

Fixarea 
cunoș-
tințelor 
5 min. 

- Solicitarea elevilor de a scrie pe
caiete un lucru pe care l-au
învățat din lecție și de a formula
o întrebare pe care o mai au în
legătură cu sistemul digestiv la
om

Eseul de 
cinci 
minute 

individual scris
ă 
orală 
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Evalua-
rea 
performan
ţei 
5 min 

- Verificarea răspunsurilor date de
elevi în etapa de fixare a
cunoștințelor;

- Aprecierea activităţii
desfăşurate.

individuală orală 

ANEXA 1 

A B 

C           D 

E F 

G H 

I J 
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ANEXA 2 
Grupa nr. 1 
Cu ajutorul imaginii și a explicațiilor din manual, identificați organele care alcătuiesc tubul digestiv, 
urmărind culoarea verde. 
Grupa nr. 2 
Pe baza imaginii și a explicațiilor din manual, stabiliți care glandele anexe ale sistemului digestiv, 
urmărind culoarea galbenă. 
Grupa nr. 3 
Pe baza imaginii din manual, stabiliți traseul alimentelor prin tubul digestiv. 
Grupa nr. 4 
Precizați câteva organe ale sistemului digestiv și cavitățile corpului în care se află. 
Grupa nr.5 
Care sunt organele care secretă sucuri digestive? 

ANEXA 3 

Fișă de lucru 
GRUPA NR. 1. 
Pe  baza imaginilor și cu ajutorul textului din manual, precizați două particularități/caracteristici ale 
dinților (localizare, alcătuire externă, structură internă, rol etc.) 
GRUPA NR. 2. 
Pe baza imaginilorși cu ajutorul textului din manual, precizați câteva particularități/caracteristici ale 
stomacului (localizare, alcătuireexternă, structurăinternă, rol etc.) 
GRUPA NR. 3 
Pe baza imaginilor și cu ajutorul textului din manual, precizați câteva particularități/caracteristici 
ale ficatului (localizare, alcătuire externă, structură internă, rol etc.) 
GRUPA NR. 4 
Pe baza imaginilor și cu ajutorul textului din manual, precizați câteva particularități/caracteristici 
ale pancreasului (localizare, alcătuire externă, structură internă, rol etc.). 
GRUPA NR. 5 
Pe baza imaginilor și cu ajutorul textului din manual, precizați câteva particularități/caracteristici 
ale intestinului subțire (localizare, alcătuire externă, structură internă, rol etc.) 
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254. PROIECT DIDACTIC

prof. Flueran Camelia Adriana 
Colegiul Național Grigore Moisil 

DATA :  
UNITATEA ŞCOLARĂ : Colegiul Național Grigore Moisil 
PROFESOR : Flueran Camelia Adriana 
DISCIPLINA : Limba şi literatura română 
CLASA : a VI a 
SUBIECTUL LECŢIEI : Aprecieri personale referitoare la textele studiate 
TIPUL LECŢIEI : mixtă 
DURATA : 50 min 
COMPETENȚE GENERALE:  
C1: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris; 
C2: Dezvoltarea capacității de exprimare orală; 
C3: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris; 
C4: Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă; 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
C2.5: Participarea la diferite situații de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei 
comunicării; 
C3.3: Sesizarea valorii expresive a unităților lexicale în textele citite; 
C4.2: Utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate și la mijloacele 
de îmbogățire a vocabularului pentru exprimarea nuanțată; 
C3.2: Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a procedeelor de expresivitate artistică 
într-un text liric.
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE :  
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să : 
O1 – să înțeleagă noțiunea de apreciere personală; 
O2 – să formuleze aprecieri personale referitoare la textele citite; 
O3 – să își dezvolte capacitatea de argumentare a unui punct de vedere;  
O4 – să își susțină punctul de vedere prin argumente pertinente; 
STRATEGIA DIDACTICĂ : 
 METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE : lectura, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, joc-

rebus, gândirea activă
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : manualul, tabla, fişe de lucru.
 FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITAŢILOR ELEVILOR : activitate frontală,

individuală
 BIBLIOGRAFIE :
• Manualul de Limba și literatura română – clasa a VI-a, Florentina Sâmihăian, Sofia

Dobre, Marilena Șerban,  Ed. Art
• Limba şi literatura română – clasa a VI a, coord. Furdui Veronica –

Mirona Negrea Petru – Lupşa Alina, Negrescu Elena – Samson Ana-
Maria, Ed. Delta Cart Educaţional

• Să dezlegăm tainele textelor literare – clasa a VI a, Carmen
Iordăchescu, Ed. Carminis Piteşti
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Nr. 
crt. 

Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. 
Moment 
organizatoric 

 2' 
Profesorul salută clasa. Se verifică 
prezenţa elevilor. Se asigură 
condiţiile necesare desfăşurării 
optime a lecţiei. 

Elevii salută profesorul. Îşi 
pregătesc caietele pentru 
lecţie. 

2. Reactualizarea 
cunoştinţelor 
dobândite 
anterior 

 11' 

Se verifică tema pentru acasă. 
Profesorul trece printre bănci 
pentru a verifica tema,atât calitativ 
cât şi cantitativ. Se fac observaţiile 
de rigoare. 
Profesorul îi întreabă pe elevi care 
sunt operele literare studiate de ei 
anul acesta. 
Profesorul le cere elevilor să-și 
exprime părerea cu privire la opera 
literară îndrăgită și să-și motiveze 
răspunsul. 
Li se cere elevilor clasificarea 
operelor literare studiate în funcție 
de apartenența la un anumit gen 
literar. 
Se verifică frontal următoarele 
noțiuni: 

- Definiția operei 
literare;

- Definiția genului
epic și trăsăturile
unui text epic;

- Definiția genului
liric și trăsăturile
unui text liric;

Elevii prezintă caietele cu 
tema pentru acasă, iar câţiva 
dintre ei o citesc. 
Elevii răspund. 

3. Captarea 
atenției 

5' 

Profesorul îi ghidează pe elevi să 
descopere prin rezolvarea unui 
rebus titlul noii lecții. 

Elevii rezolvă rebusul 
îndrumați de către profesor. 

4. Anunţarea 
titlului lecţiei 
noi şi 
precizarea 
obiectivelor 
urmărite 

2' 

Profesorul scrie pe tablă titlul 
lecției: „Aprecieri personale 
referitoare la textele studiate” 
și enunță obiectivele. 

Elevii scriu în caiete titlul 
noii lecții și ascultă 
obiectivele. 

5. Asigurarea 
dirijării 
învăţării 

15' 
Profesorul le transmite elevilor 
noile cunoștințe. Profesorul scrie 
pe tablă aceste noțiuni. 
Moment de lectură: Profesorul le 
cere elevilor să citească textul (a ) 
din manual, de la pag. 223. 

Elevii sunt atenţi la profesor 
și își notează în caiete noile 
cunoștințe. 

Elevii citesc. 
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Moment ortografic: Profesorul le 
cere elevilor să explice rolul 
cratimei în structura „s-au” 
identificată în text. 
Li se cere elevilor să construiască 
un enunț cu structura  „sau”. 
Profesorul îi întreabă pe elevi dacă 
au cuvinte necunoscute. 
Se pun întrebări privind aprecierile 
personale față de textul citit. 
Profesorul pune întrebări privind 
aprecierile personale față de textul 
liric. 
Elevilor li se cere să-și exprime 
opinia cu privire la considerația 
autoarei: „cărțile de poezii cele 
mai leșioase”. 
Profesorul îi întreabă pe elevi dacă 
sunt de acord cu afirmația autoarei. 
Elevii sunt întrebați dacă sunt de 
acord cu afirmația autoarei care 
spune că:  „poeziile nu vorbesc 
despre nimic.” 
Profesorul le cere elevilor să dea 
exemple de poezii citite. 
Se cere opinia elevilor cu privire la 
tema morții, ca temă predominantă 
a poeziei. 
Profesorul le cere elevilor să dea 
exemple de alte teme întâlnite în 
poezii. 
Elevii sunt întrebați dacă ei 
consideră că valoarea unui text 
poate fi sporită de modul în care 
este recitat sau citit? În ce mod 
erau recitate poeziile în textul 
nostru? 
Profesorul le cere elevilor să 
identifice personajele din text. 
La ce persoană sunt narate 
evenimentele? 
Li se cere elevilor să identifice ce 
fel de limbaj este  folosit în text. 

Elevii răspund și construiesc 
un enunț cu structura „sau” 

Elevii răspund. 

Elevii sunt atenţi la profesor 
şi cooperează. 
. 

6. Intensificarea 
procesului de 
retenţie 
(fixare) şi 
transfer 

5' 

Profesorul le împarte elevilor câte 
o fișă de lucru și le cere să o
rezolve independent.

Elevii sunt atenți la profesor 
și rezolvă cerințele indicate 
de acesta. 

7. Evaluarea 
performanței 8' 

Profesorul face aprecieri privind 
modul de participare al elevilor la 
lecție. 

Elevii ascultă. 
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8. Precizarea şi
explicarea
temei pentru
acasă

1' 
Profesorul le comunică și explică 
elevilor tema pentru acasă: Să 
alcătuiască o compunere de 15-20 
rânduri în care să formuleze 
aprecieri personale referitoare la 
romanul Tabăra sau un alt text 
citit. 

Elevii îşi notează tema în 
caiete şi sunt atenţi la 
indicaţiile date de către 
profesor. 

9. Încheierea 
activității 1' 

Profesorul îi salută pe elevi. Elevii răspund la salut. 
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255. „Spune un NU hotărât violenței!”
PROIECT  EDUCAȚIONAL  DE  COMBATERE  A  VIOLENȚEI 

(proiect realizat cu sprijinul părinților și al psihologului școlar) 

prof. Bordianu Cristina 
Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

Motto: „Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te... dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă!” 

Coordonator proiect, prof. diriginte Bordianu Cristina 
Colaborator, psihologul școlii 

ARGUMENT 
Violența umană este una dintre problemele majore ale societății contemporane; se întâlnește zilnic, 

atât în spațiul public, instituționalizat, la școală, cât și în spațiul străzii și al familiei. Aspectele contrastante 
de la toate nivelurile societății, inechitățile sociale, dramele familiale alimentează comportamentele violente, 
pe fondul unei diminuări a gradului de empatie socială. 

Narcisiști, hipersensibili, cu toleranță scăzută la frustrare, incapabili să accepte nici cea mai „palidă” 
critică și cu abilitate redusă de a face față momentelor dificile care apar în viață, elevii noștri sunt mai curând 
preocupați de imagine și de popularitate, valorile autentice fiind plasate în plan secund. Ceea ce e este mai 
trist e faptul că acești tineri reacționează vehement la adresa lucrurilor pe care le consideră ofensatoare, dar și 
față de semenii care au opinii diferite de ale lor. De aici, episoadele de violență verbală sau comportamentală 
din clasă, de pe stradă, din familie. 

În acest context, eradicarea actelor de violență care apar în școală sau măcar reducerea incidenței lor 
în rândul tinerilor rămâne un deziderat pentru educatori, pentru părinții elevilor, dar și pentru societatea 
însăși, în care ei, ca viitori cetățeni, vor trebui să conviețuiască în armonie cu ceilalți, să manifeste respect 
pentru drepturile omului. 
SCOPUL PROIECTULUI 

Proiectul își propune ca, prin activități diferite cu elevii și cu părinții acestora, să atragă atenția 
asupra semnelor violenței și asupra consecințelor ei, asupra modurilor de prevenirea situațiilor de violență în 
spațiul școlii, dar și al familiei. 

Ne propunem ca, beneficiind de sprijinul părinților, al psihologului școlar și al specialiștilor din 
cadrul CCD Botoșani, să întreprindem un demers pentru diminuarea nivelului general de violenţă şi a 
manifestărilor necorespunzătoare în interiorul şcolii, sprijinirea elevilor în dezvoltarea competenţelor sociale 
care să-i ajute în oferirea unui răspuns adecvat în cazul în care au de-a face cu un conflict.  
OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• să definească conceptele de violență, agresivitate, bullying,
• să clasifice tipurile de violență;
• să identifice cauzele violenței, formele de manifestare, semnele acesteia și consecințele lor;
• să cunoască modalitățile de a evita și de a combate violența în școală/familie;
• să realizeze o ierarhie a manifestărilor violente care se produc la nivelul clasei;
• să înțeleagă rolul comunicării în soluționarea episoadelor violente, indiferent de circumstanțele

producerii lor;
• să învețe să solicite ajutor;
• să conștientizeze că un comportament indezirabil se poate transforma, beneficiind de sprijin, într-

unul pozitiv;
• să se implice activ în dezbateri și studiile de caz;
• să-și dezvolte competențele interpersonale, empatice și de cultură antiviolență;
• să ipostazieze prin desen sau scriere de scurte eseuri chipul violenței și starea pe care o generează

aceasta
GRUPUL ȚINTĂ: elevii claselor a V-a A și a VIII-a A; 
Perioada de derulare a proiectului: 11 aprilie 2018 – 25 mai 2018 
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Resursele proiectului:  
• resurse umane: elevi, părinți, dirigintele și psihologul școlii; 
• resurse materiale: contribuții ale părinților pentru organizarea activităților, computer, videoproiector, 

aparat foto, filme, CD-uri; 
• resurse informaționale: internet, reviste etc.; 

 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE: sondaj de opinie,  
PROMOVARE, MEDIATIZARE: poster proiect la afișierul clasei, site-ul școlii; expoziţie la CCD 
Botosani  
SUSTENABILITATE: parteneriate și proiecte educaționale în anul școlar următor; 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

Nr. 
crt.  

Activitatea 
desfășurată 

Obiective Materiale Data 

1. „Care este opinia 
ta?” - vizionarea unui 
filmuleț pe  tema 
violenței, urmată de o 
dezbatere la care vor 
participa atât elevii 
cât și părinții; 
 
 
 
 
 
Activitate de 
formare cu părinții 
elevilor: „Tu știi ce 
face copilul tău la 
școală?” 
Răspund: diriginții 
claselor, psihologul 
școlii, documentarist 
CCD 
  

*să definească 
conceptele de 
violență, 
agresivitate, 
bullying;  
*să clasifice 
tipurile de violență; 
*să identifice 
cauzele violenței, 
formele de 
manifestare, 
semnele acesteia și 
consecințele lor; 
*pentru părinți: să 
se implice în relația 
cu școală, pentru o 
cunoaștere 
autentică a 
derapajelor 
comportamentale 
ale copiilor lor și 
pentru găsirea unor 
soluții în 
parteneriat cu 
dirigintele clasei;  

*https://www.youtube.com/watch?v=Cbdnu_R9G4); 
*PPT-uri;  

 

11 
aprilie 
2018 

2. „Spune un NU 
hotărât violenței în 
clasă și în școală!!!” 
– mărturii triste din 
partea celor care au 
fost victime ale unor 
episoade de violență 
în școală, în clasă; 
soluții de a preveni 
sau combate 
asemenea manifestări 
- Răspund: prof 
coordonatori, 
psihologul școlar; 

*să realizeze o 
ierarhie a 
manifestărilor 
violente care se 
produc la nivelul 
clasei, 
* să comunice 
pentru soluționarea 
episoadelor 
violente, indiferent 
de circumstanțele 
producerii lor;  
*să solicite ajutor;  
 

*PPT-uri pe tema celor mai frecvente manifestări 
violente; 
 

 
23 
aprilie 
2018 

3. „Schimbă destinul 
personajelor!” – 
studiu de caz urmat 
de  ateliere de lucru, 
pe echipe (descrierea 
comportamentului 
violent; consemnarea 
cauzelor; persoanele 

*să identifice 
cauzele 
comportamentului 
violent; 
* să descrie 
comportamentul și 
să identifice 
strategii de 

*povești de viață care cer un alt deznodământ; 
*foi flipchart, markere 

 
7 mai 
2018 
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implicate și 
împrejurările; 
modalitățile de 
rezolvare a 
conflictului; 
schimbarea 
deznodământului 
întâmplării) 
(fiecare echipă va 
analiza pe rând un caz 
propus şi va completa 
un tabel) 
 
Activitate de 
formare cu părinții 
elevilor: Strategii de 
prevenire a violenței. 
Rolul comunicării în 
familie și la școală 
- Răspund: diriginții, 
psihologul 
școlar;documentarist 
CCD  

soluționare a lui; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*pentru părinți: să 
comunice empatic, 
asertiv cu copiii;  
 
 

4. „Fii tu schimbarea pe 
care ți-o dorești, în 
relațiile cu semenii 
tăi!” – mesaje 
nonviolență cuprinse 
într-o expoziție la 
CCD. 
- Răspund: diriginții, 
documentarist CCD  
 
 
 

* să-și dezvolte 
competențele 
interpersonale, 
empatice și de 
cultură 
antiviolență; *să 
descrie prin scurte 
eseuri chipul 
violenței și starea 
pe care o generează 
aceasta; *să 
redacteze mesaje 
PRO comportament 
nonviolent, PRO 
toleranță, empatie 
etc.(lucrările se vor 
afișa în cadrul unei 
miniexpoziții) 

*acuarele, foi, markere, computer   
 
mai 
2018 
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256. PROIECT PROGRAMĂ
CURS OPŢIONAL- CREATIVE ENGLISH 

Profesor Chiriac Erika-Karina 
Şcoala Gimnazială “C. Parfene” Vaslui 

În  contextul începutului de mileniu, societatea românească se găseşte într-o  etapă de 
deplină afirmare europeană, sistemul educaţional adaptându-se continuturilor noilor standarde.  

Astfel, limba engleză capătă o importanţă deosebită fiind considerată o condiţie“ sine – que 
– non “ a desăvârşirii personalităţii adolescentului în mileniul al III – lea.

Prezentul opţional a fost conceput pentru a veni în sprijinul sustenabilității  proiectelor 
europene ale școlii: Creative European School C.L.I.C.K. , FLIP: Finding Learning Innovative 
Paths, Proiect Erasmus+ Mobilități individuale de învățare -Spre școala secolului XXI prin 
învățarea centrată pe competențe cheie, prin utilizarea  produselor finale ale acestora. 

Profesorului îi va fi oferită libertatea de a selecta între diverse sugestii de teme pentru  acasă, 
încurajându-și elevii să producă texte cu care se vor intâlni, cu siguranță, în diverse situații concrete 
dincolo de orele de curs. Astfel, monitorizarea permanentă a elevilor va înlesni acumularea unei 
experiențe cu adevărat utile. Prin întregul său format, acest curs opțional prezintă avantajul că poate 
completa ,cu succes, orice manual selectat spre studiu,  devenind un material auxiliar agreabil  si 
instructiv. 

Acest curs urmăreşte să menţină interesul şi plăcerea elevilor din clasa a V-a pentru limba 
engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje diverse în contexte diverse în această limbă, 
precum şi spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate sunt 
menite să-i plaseze pe elevi în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală, stimulându-le 
astfel apetitul de a interacţiona verbal cu cei din jur şi totodată încrederea în sine. Prin urmare, prin 
povestiri, jocuri, concursuri, poezii, cântece si dialoguri, redactări cu structură simplă elevii vor 
dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi ca vorbitori de limba 
engleză în particular. 

De asemenea, elevii vor fi încurajaţi să manifeste curiozitate despre diverse locaţii cu 
renume şi tradiţii din Anglia și țările partenere. Astfel, cunoştinţele lor generale legate de spaţiul de 
cultură şi civilizaţie  vor fi mult îmbunătăţite. 
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257. MODALITĂŢI PRACTICE DE FOLOSIRE A METODELOR
DIDACTICE  

ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

                                                                         Prof. Suciu Iulia 
Școala Gimnazială Căpușu Mare, jud. Cluj 

Scopul  lucrării este de a prezenta modalităţi practice de folosire a metodelor didactice, 
schimbând astfel accentul de pe predarea centrată pe memorare, pe predarea centrată pe formarea 
capacităţii de transmitere aplicativă a informaţiilor.  

Descrierea, demonstrația, observația și problematizarea constituie metodele de bază folosite 
în orele de educație fizică cu  scopul formării unei percepții, a unei reprezentări clare asupra 
mișcării ce trebuie executate. Învăţarea prin cooperare implică  procedee de colaborare într-o 
activitate comună, pentru explorarea unei teme noi, rezolvarea aceleaşi probleme, responsabilizând, 
dezvoltând autonomia copiilor, încrederea în forţele proprii, capacitatea de a lucra în echipă, 
modalități ce promovează totodată şi principii şi valori democratice: responsabilitate, diversitate, 
egalitate, toleranţă,  libertate  şi  dreptate. 

Pentru a ajunge la formarea competențelor practice de predare se impune cunoașterea 
strategiilor de folosire a metodelor didactice. Acest lucru presupune pentru fiecare metodă în parte 
cunoașterea și respectarea structurii, a modalităților de organizare, a strategiei (tehnicii) de lucru, a 
situației de folosire, a avantajului, a dezavantajului și a eficientei. Eficiența unei metode crește 
atunci când: 

• este însoțită de altă metodă prin care se subliniază anumite aspecte;
• se conștientizează scopul urmărit;
• se reactualizează cunoștintele;
• se realizează într-o formă dinamică, atractivă;
• are un ritm corespunzător de prezentare, dând posibilitatea elevilor să vizualizeze, să

perceapă, să înțeleagă, să rețină informațiile.
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258. ERASMUS+ - KEY ACTION 2 - CAPACITY BUILDING IN THE FIELD
OF YOUTH 

STAND AGAINST DRUGS 
SADs 

Prof. Obreja Mirela 
Școala Gimnazială “ Ștefan cel Mare”, Vaslui 

Prof. Zepiși Simona-Valinda 
Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”, 

Târgoviște, Dâmbovița 

În perioada 01.12.2017-31.05.2019, Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”și Clubul 
Kiwanis Vaslui, iar Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, Vaslui (partener local)sunt  partenere în 
proiectul de parteneriat strategic (KA2)  -  “Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului 
Erasmus +,  Acţiunea centralizată –Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul tineretului în 
țările ACP, America Latină și Asia (aplicat la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi 
Cultură de la Bruxelles), cu numărul de referinţă 589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA. 
Proiectul a fost elaborat în colaborare cu ceilalţi parteneri  :Terram Pacis – Norvegia, Comitato 
d'Intesa – Italia, Clubul Kiwanis Vaslui - Romania, Youth Services Coordinator Within Ministry 
For Gozo , Maltatashkent Davlat Pedagogika University -  Uzbekistan, Tashkent State University of 
language and literature – Uzbekistan şi este coordonat de organizaţia TERRAM PACIS – Norvegia. 
           Proiectul  promovează cooperarea strategică între organizaţiile partenere pe de o parte şi, pe 
de alta parte,  cooperarea între organizaţiile consorţiului şi alte organizaţii în domeniul 
educaţiei/formării, autorităţi locale/regionale/naţionale interesate de problematica proiectului  ( 
instituţii de învăţământ superior, biserica, centre de asistenţă socială, alte organizaţii,poliţie, centre 
de prevenire, etc), în scopul: profesionalizării lucrătorilor de tineret/profesorilor/potenţialilor viitori 
lucrători de tineret   şi dezvoltării aptitudinilor, competenţelor tinerilor voluntari pentru o participare 
şi o implicare activă în prevenirea consumului de droguri ( prin intermediul învăţării non- formale şi 
a activităţilor de formare şi învăţare reciprocă). 
          Efectele abuzului de substanţe (alcool, tutun etc.) şi consumul ilegal de droguri (în special 
cele noi), asupra educaţiei, dezvoltării de sine, capacității de angajare etc. necesită un efort comun și 
unificat pentru: 
- a ne asigura că tinerii sunt conștienţi de dimensiunile reale ale fenomenului şi de consecinţele
acestuia în perspectivele pe termen lung;
- a încuraja  un comportament preventiv între aceștia formând o atitudine de responsabilitate în
menținerea sănătății proprii și a altora;
- dezvoltarea spiritului civic şi a competenţelor voluntarilor pentru a contribui la creșterea gradului
de conştientizare a situaţiei;
- crearea de oportunități de formare pentru lucrătorii de tineret implicați în domeniul prevenirii
consumului de droguri.
            Prin urmare, scopul acestui proiecteste de a întări și de a dezvolta capacitatea de intervenție 
în prevenirea consumului de droguri legale și ilegale în rândul tinerilor și de a le învăța cum să 
reziste influențelor asupra consumului de droguri. Parteneriatul este construit în jurul a patru 
organizații de tineret, două universităţi  şi un colegiu național pentru a crea oportunități de 
cooperare, consultare, comunicare şi colaborare pentru a atinge obiectivul comun. Activitățile 
proiectului vor pregăti lucrătorii / profesorii de tineret care vor acționa în comunitatea școlară 
comunitară și locală / regională, tinerii voluntari care vor fi implicați în organizațiile actuale și 
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comunitatea locală, elevii și studenții care vor acționa în comunitatea școlară și în viitor ei vor 
practica în propriul lor mediu. 
Obiectivele specifice proiectului sunt, în principal, îmbunătățirea instrumentelor de măsuri de 
prevenire a consumului de droguri ale lucrătorilor din domeniul tineretului, profesorilor și tinerilor 
din țările implicate pentru prevenirea și reducerea eficientă a consumului de droguri prin: 
a. Creșterea abilităților profesionale a 60 de lucrători pentru tineret și profesori din țările implicate
pentru prevenirea și reducerea eficientă a consumului de droguri în rândul tinerilor;
b. Stimularea atitudinii de responsabilitate față de riscurile consumului de droguri şi
comportamentul pozitiv al acțiunii în domeniul prevenirii a 48 de tineri voluntari din organizațiile
partenere (13-25 ani) din țările partenere în timpul schimbului de tineri;
c. Identificarea grupurilor vulnerabile și a persoanelor fizice și dezvoltarea de programe "selective"
și "indicate" pentru a răspunde nevoilor lor complexe la nivel local;
d. Dezvoltarea capacității organizațiilor partenere prin cooperare strategică, schimb de experiență și
abordări educaționale non-formale în prevenirea consumului de droguri, de a acționa la nivel
comunitar în prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.
Dacă tinerii sunt bine educați în ceea ce privește răul real cauzat de abuzul de substanțe, aceștia pot
lua decizii mai bune. Prin urmare, tinerii vor avea abilitățile necesare pentru a deveni lideri
competenți în rândul colegilor lor și vor juca un rol activ în combaterea abuzului de substanțe.
Activităţile localedeimplementare a proiectului realizate până în prezent
 Târgoviște

- Activităţi de informare a profesorilor realizate cu ajutorul partenerilor locali din Dâmboviţa
- Activităţi de informare cu elevii/ ateliere de lucru, întâlniri interactive realizate cu sprijinul
partenerilor locali din Dâmboviţa
-ResearchOn Drug Abuse Among Young People And Drug Abuse Prevention Through Youth
Work.
    La Târgovişte, aceste activităţi au fost realizate cu cu sprijinul partenerilor locali şi al instituțiilor 
implicate în prevenirea consumului de droguri.:Inspectoratul De Poliţie Judeţean Dâmboviţa- 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, Centrul De Prevenire, Evaluare Şi 
Consiliere Antidrog Dâmboviţa. În cadrul workshop-ului - Reflactând Asupra Experienţei-  au fost 
discutate următoarele aspecte: probleme despre consumul de droguri de către tineri (1. Care sunt 
problemele? Care sunt consecinţele? Cine este afectat cel mai mult? Cum sunt ei afectaţi şi de ce? 
Care sunt factorii? Care sunt indicatorii?), bariere în calea intervenţiilor prevenţiei consumului de 
droguri în comunitate (1. Ce ar putea să se opună eforturilor de a preveni sau rezolva problema? 
Care sunt celelalte limite asupra tratamentului/ preveţiei efective? Ce resurse sunt necesare?Ce 
grupuri locale pot contribui? Care sunt materialele necesare?) 
-Vizită la Penitenciarul de femei – Târgşorul Nou cu scopul de a informa tinerii cu privire la
situaţiile de risc care conduc la comiterea de fapte antisociale, prin valorificarea potenţialului
educative şi a experienţei de viaţă a persoanelor care execută pedepse privative de libertate şi de a
identifica la nivelul persoanelor care execută pedepse privative de libertate, a cauyelor conduitei
impulsive a acestora, în vederea propunerii unor modalităţi de intervenţie  care să reducă
comportamentele agresive.
- Elaborarea de materiale cu character preventiv
- Activități de prevenire la nivel comunităţii  şi activităţi de prevenire cu grupurile vulnerabile
identificate (campanie stradală- cu prilejul Zilei Mondiale Antitutun).

 Vaslui
Prima  activitatea fost de de informare cu privire la problematica consumului de droguri, la nivel

local/naţional, despre contextul naţional, legislaţia în domeniu, estimări ale prevalenţei şi incidenţei 
consumului problematic de droguri, cauze, prevenţie universală şi selectivă pe zone/grupuri de risc, 
consecinţe asupra sănătăţii, excluderea socială, statistici etc., realizată cu sprijinul 
reprezentatuluiCentrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui.  
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Această activitate a avut ca scop, în primul rând,  formarea în domeniul de prevenire a 
consumului de droguri a  lucrătorilor de tineret implicaţi în proiect. S-a  susţinut o sesiune de 
informare a lucrătorilor de tineret şi a tinerilor voluntari prezenţi cu privire la riscurile consumului 
de droguri. Au fost informări  despre tipurile de droguri mai des folosite în rîndul tinerilor români, 
despre efectele consumului acestor substanţe şi despre modul cum trebuie susţinute activităţile de 
prevenire a consumului de droguri în faţa tinerilor. S-au discutat aspecte despre psihologia 
adolescenţilor şi a tinerilor, despre modul de abordare a acestei teme în faţa unui grup de tineri. 

Partea a doua a activităţii a fost dedicată tinerilor voluntari. Activitatea a început cu un joc 
de “spargerea gheţii”, în care tinerii au avut posibilitatea de a interreacţiona, de a se cunoaşte mai 
bine. Membri ai clubului Tikiro au prezentat cîteva PPT-uri despre Viaţa unei vedete înainte şi după 
consumul de droguri. 

Obiectivele acestei activităţi au fost: să cunoască influenţa nocivă a drogurilor, să-şi formeze 
deprinderile de a combate sub orice formă drogurile, să afle despre cazuri reale ale efectelor 
distructive ale consumului de droguri şi acceptarea unor norme de conduită în societate. La sfîrşitul 
activităţii, tinerii voluntari au reuşit  să evalueze critic, efectele consumului de droguri, să-şi 
formeze convingerea că dezvoltarea sănătoasă a organismului este primordială pentru sănătatea 
viitorului adult, pentru păstrarea unei stări optime de muncă şi studiu intellectual, să discearnă şi să 
evalueze corect şi obiectiv efectele negative pe care consumul de droguri le determină la nivel 
individual şi social. Cel mai important lucru care l-au învăţat tinerii este să fie capabil de a rezista 
tentaţiei şi presiunii anturajului de a consuma droguri. 

Seara s-a încheiat cu deviza „Viața este prea frumoasă pentru a fi transformată într-un 
coșmar creat de consumul de droguri!”sau Viața este prea frumoasă ca să te lași condus de droguri! 
sau Fă-ți timp să trăiești liber! 

În februarie, Club Kiwanis TiKiRo Vaslui a avut prima întâlnire pentru proiectul "Stand 
Against Drugs" și a avut ca oaspete reprezentantul Centrului de prevenire a drogurilor. Au fost 
explicate  efectele dăunătoare ale medicamentelor asupra aspectului corpului uman și asupra 
sănătății acestuia. Pe baza acestor exemple rele, tinerii au discutat despre efectele negative ale 
consumului acestor substanțe atât din punct de vedere mental cât și fizic.De asemenea, în cadrul 
acestei întâlniri, participanții au putut afla despre alte proiecte care au avut ca personaje principale 
celebrități care au consumat droguri într-un moment al vieții lor. În concluzie, scopul primei 
activități a fost acela de a răspândi în rândul tinerilor modalități de prevenire a consumului de 
substanțe interzise și de importanța familiilor, a prietenilor și a instituțiilor specializate pentru a 
păstra o gândire corectă. 

O altă activitate a avut loc la Gimnaziul "Ștefan cel Mare" unde elevii au început sesiunea 
interacționând cu unele jocuri în care au aflat despre ce înseamnă să fii parte a unui grup. Lucrătorii 
de tineret care au prezidat această activitate au explicat studenților că participarea la un grup este 
necesară dezvoltării lor personale și, de asemenea, modul în care acestea își pot schimba 
comportamentul, deoarece sunt mai ușor de influențat într-un grup. Momentul cel mai afectiv  a fost 
când elevii trebuiau să fie eliminați din grup și să se gândească la această experiență și la modul în 
care se simțea această situație. 

S-a continuat cu o altă sesiune despre efectele fumatului și modul în care acestea își pot 
schimba viața, modul de a face lucrurile și cel mai important, mediul lor. În timpul prezentării 
lucrătorilor de tineret tinerii  au fost foarte preocupați de ideea principală că "rezultatele așteptate nu 
reflectă realitatea" și că au pus în mod activ mai multe întrebări.  

În perioada martie-iunie s-au  desfăşurat activităţi de prevenire a consumului de droguri în 
rândul tinerilor, întâlniri cu foşti consumatori de droguri/deţinuţi ( pentru o înţelegere a realităţii 
prin confesiunile lor). Activităţile s-au  desfăşurat în şcolile şi liceele partenere (Şcoala Gimnazială 
“Ştefan cel Mare”, Şcoala Puşcaşi, LMK, LSP, CAR, LER), în parteneriat cu CPECA Vaslui şi 
Penitenciarul Vaslui.  

 La nivel internationalsunt prevăzute activităţile: 
-Vizita preliminară de planificare pentru implementarea activităților proiectului - Uzbekistan
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-Conferința "Prevenirea consumului de droguri în România, Norvegia, Malta, Uzbekistan și Italia".
La conferință vor participa tineri, studenți, lucrători de tineret, reprezentanţi ai organizaţiilor
partenere, alți participanți motivați din țările partenere – Târgovişte- România
- Formarea lucrătorilor de tineret în domeniul prevenirii consumului de droguri – Malta
- Formarea lucrătorilor pentru tineret în educația non-formală – Italia.
          Ca urmare a acestui proiect, dincolo de atingerea obiectivelor propuse, această colaborare va 
permite lucrătorilor din domeniul tineretului, cadrelor didactice și voluntarilor să își elaboreze 
propriile inițiative menite să combată consumul de droguri la nivel local, regional și national, să 
continue să desfășoare programe de prevenire a abuzului de droguri în organizațiile de tineret, în 
școli, în centrele de asistență socială sau în zonele de risc cu grupuri vulnerabile. Elevii vor 
desfășura activități de "educație între egali" în școlile din care provin, dar și în alte școli, implicând 
şi mai mulți elevi. Organizațiile partenere vor continua campania de prevenire a consumului de 
droguri prin diferite proiecte și programe și vor atrage o cofinanțare suplimentară pentru activitățile 
de prevenire pe termen lung. 

Stand Against Drugs project has been funded with support from the European Commission. It was 
granted funds by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, for Erasmus+ Key 
Action 2 - Capacity Building in the field of youth with reference number: 589583-EPP-1-2017-1-
NO-EPPKA2-CBY-ACPALA. 
All publications related to SADs-Project reflect the views only of the author, and the Commission 
can’t be held responsible for any use which may be made of the information contained within those 
publications. 
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259. UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof.  Grecu Roxana-Daniela - Şcoala Gimnazială ,,General Nicolae Şova” Poduri 
Prof. înv. primar Busuioc Ioan - Şcoala Gimnazială ,,General Nicolae Şova” Poduri 

În şcoala de astăzi, procesul de învăţământ se axează pe modelul interactiv, ce presupune 
interacţiunea reciprocă predare-învăţare-evaluare. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, 
profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează 
copilul pe drumul spre cunoaştere. 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 formativă asupra personalităţii elevului. 

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. 
În acest context, foarte importantă este strategia de instruire, deoarece ea reprezintă modul în care 
profesorul reuşeşte să aleagă cele mai potrivite metode, materiale şi mijloace, să le combine şi să le 
organizeze într-un ansamblu, în vederea  atingerii obiectivelor propuse. 

Din perspectiva profesorului, metoda se constituie într-un instrument didactic de motivare şi 
stimulare a elevilor de a asimila activ cunoştinţe noi şi forma competențe. 

„Într-o şcoală modernă, predarea se sprijină, în mare măsură, pe activitatea independentă şi 
productiv-creativă a elevilor. Aceştia sunt îndrumaţi să întreprindă propriile căutări şi să elaboreze 
idei, astfel de acţiuni constituind o sursă puternică de continuă dezvoltare a competenţelor”.1 

Pentru reuşita demersului instructiv-educativ, profesorul trebuie să plaseze în centrul 
preocupărilor beneficiarul acţiunilor sale, adică elevul, iar apoi să aibă în vedere câteva aspecte: 

 posibilităţile intelectuale;
 nivelul învăţării (experienței) anterioare;
 posibilităţile de angajare în activităţi a copiilor;
 înclinaţiile acestora;
 formele de activare a elevilor;
 tipul de lecţie;

Pentru a reuşi să pătrundem mai adânc în tainele subiectului, vă propun cinci metode de 
activare ale elevilor şi anume: 
1. Cubul
          Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai  multe perspective. Are 
avantajul ca se poate desfășura individual, în perechi sau în grup. 
Aplicație: Limba și literatura română - ,,Degețica’’ de H. Ch. Andersen.   

• Descrie cum arată ,,Degețica’’;
• Compară acest personaj cu broasca;
• Asociază numele fetiței cu un alt personaj cunoscut de tine;
• Povestește despre Degețica;
• Spune ce crezi despre faptele ei;
• Argumentează de ce a început să plângă fetița.

2. Metoda cadranelor
 se stabileşte tipul de activitate (individual, în perechi, pe grupe);
 se trasează două axe perpendiculare;
 se stabileşte durata sarcinii de lucru;
 se propune câte un criteriu pentru fiecare cadran;

1 I. Albulescu, M. Albulescu, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată, Editura 
Polirom, Iaşi, p.69. 
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 se citeşte textul;
 se formulează răspunsurile, în formă cât mai scurtă, pentru fiecare cadran;
 se evaluează rezultatele în funcţie de forma de activitate propusă.
Exemplu: Dimineaţa, de Vasile Alecsandri

Ideile textului Sentimente  
1. Primăvara natura se înveseleşte. Sosirea primăverii aduce bucurie pe 
2. Soarele sărută florile. chipurile tuturor. 
3. Oamenii se pregătesc de muncă.

Legătura cu experienţa Mesajul textului 
 1 Martie, Ziua Mărţişorului.  Poezia înfăţişează un tablou frumos de  
 Ghiocelul, vestitorul primăverii.   primăvară, surprins de lumina blândă a 
 Sosesc păsările călătoare.   dimineţii. 
 Natura se trezeşte la viaţă.

3. Diamantul
Este o metodă care stimuleză interacţiunea între elevi, dezvoltă abilităţile de comunicare şi 

gândirea critică a acestora. Are la bază împletirea activităţii individuale cu cea de cooperare în grup. 

4. Explozia stelară Metoda stimulează atât creativitatea individuală, cât şi cea de grup, spiritul
de cooperare şi cel de competiţie. Etape:

1. Se scrie problema în centrul unei steluțe cu 5 colțuri;
2. În vârful fiecărui colț al steluței se scriu întrebări de tipul: ce?  cine?  unde?  de ce?   când?
3. Se împarte clasa în grupuri;
4. Se lucrează la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu întrebări;
5. Se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup.

 De ce? 

Când?             Ce?

Unde?                   Cine? 

speriat zgribulit

Iepurele 

plătește plânge înșeală

El ciuboțelelfură ogarului

Personaj
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Exemplu: La cireşe, de Ion Creangă.        
1. De ce se duce Nică la moş Vasile?
2. De ce nu coboară  din cireş?
3. De cine îi era ruşine?

1. Ce o întreabă pe mătuşa Mărioara?
2. Ce face Nică după ce-şi ia rămas bun?
3. Ce pedeapsă primeşte?

1. Cine era fratele tatei?
2. Cine era mătuşa lui Nică?
3. Cine îl obligă pe tatăl lui Nică să plătească stricăciunea?

5. Brainstormingul  numită și ,,asaltul de idei“
Metoda constă în formularea mai multor întrebări succesive menite să faciliteze gândirea 

elevilor şi emiterea spontană a răspunsurilor. 
Când aplicăm această metodă trebuie să respectăm câteva reguli: 

- toate ideile sunt „cunoştinţe“;
- nici o sugestie nu se critică;
- membrii grupului vor fi încurajaţi să construiască pe căile altora;
- ideea-finală e „produsul“ întregului grup;

Aplicație:  Limba și literatura română – ,,Plecarea cocorilor” 
La  ce vă gândiți când auziți cuvântul ,,toamnă“? 
Elevii vor scrie cuvinte/sintagme legate de acest anotimp: frunze ruginii,  vânt şi ploi, 

brumă, ceață, păsări  călătoare, roade bogate, ţările calde. 
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. 

Bibliografie: 
1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 
Editura Aramis, Bucureşti, 2002. 

1. Când fură cireşe?
2. Când scapă Nică de mătuşa Mărioara?
3. Când este chemat tatăl său la poartă?

1. Unde era dus vărul Ion?
2. Unde îndesa cireşele?
3. Unde sare din cireş?
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260. PROIECT DIDACTIC

Prof. Urucu  Mariana 
Școala Gimnazială Răzvad, Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Răzvad 
Profesor: Urucu Mariana 
Aria curriculară:  Limbă şi comunicare 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Clasa: a V –a  
Data: 17. 10. 2018 
Unitatea de învăţare: Album de familie 
Subiectul: Sinonime. Antonime  
Tipul lecţiei: predare - învǎțare – evaluare 
Competenţe generale:  
2. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct 
de vedere gramatical 
4.2 precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte 
date;  
 4.2 identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de 
context; 

- Categorii semantice: sinonime,
antonime

Competenţe derivate Activități de învățare 

C1 Identificarea sensului cuvintelor în funcție de 
context (corelare cu C.S. 4.2 ) 
C2 Precizarea sinonimelor ṣi  antonimelor unor cuvinte 
date (corelare cu C.S. 4.2 ) 
C3 Completarea spațiilor libere dintr-un dialog pe teme 
familiar (corelare cu C.S. 2.3 ) 

A1 Exerciții de identificare a sensurilor 
pe care le poate avea același cuvânt în 
context diferite  ( corelare cu C.S. 4.2. ṣi 
C1) 
A2 Exerciții de identificare a 
sinonimelor unor cuvinte dintr-un text 
dat ( corelare cu C.S. 4.2. ṣi C1) 
A3 Exerciții de identificare a 
antonimelor prin folosirea prefixelor ( 
corelare cu C.S. 4.2. ṣi C2) 
A3: Exerciţii de alcătuirea unor 
propoziţii şi fraze corecte din punct de 
vedere gramatical, respectând anumite 
cerințe (corelare cu C.S. 2.3. ṣi C3) 

STRATEGII DIDACTICE 
Metode şi procedee: Forme de organizare a 

activităţii: 
Forme de evaluare 

conversația euristi; 
jocul didactic; 
explicația;  
învățarea prin descoperire; 
exercițiul.  

- activitate frontală;
- activitate individuală;
- activitate în perechi.

- aprecierea verbal;
- autoevaluarea.
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Resurse umane:  28 de  elevi ai clasei a V-a A; 
Capacităţi de învăţare: grup relativ omogen, cu ritmuri apropiate de învăţare; 
Materiale / mijloace de învăţământ: fişe de activitate individuale, în perechi, fișe de evaluare; 
Timp de lucru: 50 de minute. 
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE 
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia

a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Polirom;
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti, EDP R.A;
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,

ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti, Editura Paralela;
4. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi, Polirom;
5. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII,  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU

CURRICULUM, 2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi
literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, Bucureşti, ARAMIS PRINT.

FIȘĂ DE LUCRU 

ANEXA 1 

1. Unește cuvintele din coloana A cu cele care au același sens cu cele  din coloana B:
A                                       B

a. zăpadă a sosi 
b. folositor lin 
c. a  veni nea 
d. domol util 

2. Înlocuiește spațiile punctate cu sinonimul corespunzător:
a. Merge în față. ............................... 

Are o față tristă astăzi. .............................................. 
Descoperim că: 
Sinonimele sunt cuvinte ............................................................................... 
Sinonimele se stabilesc în funcție de context. Același cuvânt poate să aibă înțeles diferit. 

3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
a. bun –
b. a urca –
c. tânăr-  
d. agitat-

4. Înlocuiește spațiile punctate cu antonimul  corespunzător:
b. Acest picior drept mă doare mereu .................................. 

Drumul este drept . ...........................................................   
5. Notați antonime pentru cuvintele:

a. (document) legal -
b. (om) normal- 
c. (gândire ) logică- 
d. a compune-  
e. atent -

Descoperim că: 
- Antonimele se stabilesc în funcție de context. Același cuvânt poate să aibă înțeles diferit.
- Se pot forma antonime și cu ajutorul unor litere sau grupuri de litere ca: a-, i-, ne-, in-

/im-, des-/dez-
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FIȘĂ DE LUCRU 

ANEXA 1 

1. Încercuiește litera corespunzătoare seriei în care toate cuvintele sunt sinonime:
• isteţ, deştept, inteligent, aspru;
• a înţelege, a pricepe, a uita, a se lămuri;
• stimă, respect, merit, preţuire, consideraţie

2. Încercuiește  antonimele primului cuvânt subliniat, pentru fiecare din seriile de mai jos:
• harnic –cuminte, deștept, leneș, orgolios;
• prieten – amic, duşman, frate, a se împrieteni;
• a umple –a deşerta, a desprinde, a umfla, a goli;

ANEXA 1     -  ARITMOGRIF  

PE VERTICALA A- B A  ARITMOGRIFULUI, VEȚI DESCOPERI TITLUL LECȚIEI 

A 

1. Obiect de bază al unei biblioteci
2. Metal  prețios
3. Sărbătorim la 8 martie ( ziua...)
4. Sinonim pentru amic
5. Vocabularul se mai numește și................ 
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6. Animal masiv cu trompă
7. Face multe copii
8. Anotimpul cu zăpadă
9. Grup de copii care cântă
10. Cuvintele cu sens opus
11. Prima zi din săptămână

ANEXA 2 

CITEȘTE CU ATENȚIE TEXTUL DE MAI JOS, APOI IDENTIFICĂ CEL PUȚIN PATRU 
CUVINTE – CHEIE. 

A-nceput de ieri să cadă     1________________________ 
Câte-un fulg, acum a stat,     2____________________________ 
Norii s-au mai răzbunat     3____________________________ 
Spre apus, dar stau grămadă     4____________________________ 
Peste sat. 
Nu e soare, dar e bine, 
Şi pe râu e numai fum. 
Vântu-i liniştit acum, 
Dar năvalnic vuiet vine 
De pe drum. 

    ( Iarna pe uliță, de George Coșbuc) 
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261. EDUCAŢIA NONFORMALĂ

Prof. Voinia Elena 
Școala Gimnazială Timișești 

Educaţia nonformalăare un rol important în desăvârşirea personalităţii preadolescenţilor, 
lăstari ce mâine trebuie să înflorească. 

Alegem calea Cuvântului, încărcat de sensuri, de putere şi de iubire, pentru că tot ceea ce 
este trainic începe de aici. 

A educa înseamnă a cultiva buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, a-i modela inteligenţa. 
Educaţia este activitatea de disciplinare, de cultivare a omului, iar scopul educaţiei este de a 

dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil. 
Nonformalul tinde să încurajeze educatul să devină autonom, analitic, să problematizeze, să 

pună întrebări şi să caute sensuri. 
Aceste scopuri se intersectează cu principiile noii paradigme a educaţiei – accentul punându-

se pe învăţarea învăţării permanente. 
Familia, şcoala, biserica, mass-media şi instituţiile culturale reprezintă factorii educaţiei. 
Familia are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului, de a-i forma primele 

conduite. Copiii imită comportamentele părinţilor. 
Şcoala asigură educaţia sistematică şi continuă. Situaţiile de învăţare sunt construite 

premeditat de factorii responsabili. Raportul dintre educaţia formală şicea nonformală este unul de 
complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi sub aspectul formelor de realizare.  

Educaţia nonformală a existat dintotdeauna, dar astăzi se impune prin organizarea ei, prin 
caracterul planificat.  
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262. BINE-AI VENIT ÎN CLASA A V-A! - PLIANT

Prof. Paul Alexandru 
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman, jud.Neamţ 
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263. PROIECT DIDACTIC

Prof. Panaet Anca-Elena 
Școala Gimnazială M. Eminescu, Laza, Vaslui 

Clasa: a V-a A 
Profesor: Panaet Anca-Elena 
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe 
OBIECTUL: Matematică- Algebră 
SUBIECTUL: Criterii de divizibilitate  
TIPUL LECŢIEI: de fixare a cunoştinţelor 
COMPETENŢE GENERALE  
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
COMPETENȚE SPECIFICE
2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

• să definească relația de divizibilitate în mulțimea numerelor naturale ;
• să dea exemple de divizori, respectiv de multipli ai unui număr natural;
• să utilizeze correct criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9 în rezolvarea de exerciții și probleme;
• să identifice dintr-o mulțime numere naturale divizibile cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9;

să verifice corectitudinea unor calcule utilizând criteriile de divizibilitate. 
Strategia didactică:  
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
 Forme de organizare: activitate pe grupe, frontală și  individuală
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, manualul, culegere.

Resurse: capacitatea de învăţare a elevilor. 
Timp: 50 de minute. 
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Nr. 
crt 

Secvenţele 
instruirii 

Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Forme de 
evaluare Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Resurse 

procedurale 
Resurse 
materiale 

Forme de 
organizare 

1. 

2. 

3.  

4. 

Moment 
organizatoric  

Verificarea temei 

Enunţarea temei 
şi  a obiectivelor 
propuse 

Captarea atenției 

       Asigură ordinea şi   
pregăteşte materialele necesare 
pentru lecţie . 

    Verifică tema cantitativ şi 
calitativ, solicitând elevilor, 
prin sondaj, să citească 
rezolvarea temei, să facă 
observaţii şi corectările ce se 
impun. 

   Face aprecieri asupra 
modului de realizare a temei. 

Profesorul propune rezolvarea 
anagramei ce este scrisă pe 
tablă :  TERCIIRI  ED 
VIIIDITETALIBI. După 
rezolvarea anagramei propuse 
se scrie titlul lecției pe tablă: 
CRITERII DE 
DIVIZIBILITATE- 
Consolidarea cunoștințelor  

Profesorul face verificarea 

Se pregătesc pentru 
lecţie. 

Expun modul de 
realizare a temei. Fac 
observaţii, aprecieri, 
corectări. 

Ascultă cu mare interes 

Elevii notează titlul 
lecţiei pe caiete şi 
ascultă cu atenţie 
obiectivele propuse. 

Elevii răspund 

Conversaţia 
Discuţia 

Conversaţia 

Conversaţia 

Conversaţia 

Catalogul 

Caietele 
elevilor 

Tabla, creta 

Activitate 
frontală 

Activitate 
frontală şi 
individuală 

Activitate 
frontală 

Aprecieri 
verbale 

Aprecieri 
verbale 

Aprecieri 
verbale 

Aprecieri 
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5.  
Dirijarea 
învățării 

frontal a cunoştinţelor 
anterioare: 
Inițial, recurge la întrebări care 
să le reamintească elevilor 
noţiunile studiate: 
Când spunem că un număr 
natural a este divizibil cu un 
număr natural b? 
Ce este divizorul unui număr 
natural? 
Ce este multiplul unui număr 
natural? 
În ce condiții putem spune că 
un număr natural este divizibil 
cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9? 
Pentru activitate elevii au fost 
anuntati sa aduca :carlige de 
rufe ,coli pentru scrierea 
numerelor(pare,impare). 
GHICITOAREA  
-se imparte clasa in 4 grupe
-avem nevoie de un leader
pentru fiecare grupa căruia să i
se  prindă numărul cu carlige
pe spatele si care să adreseze
întrebări colegilor pentru a
descoperi numărul de pe spate
-numerele sunt prinse pe spate
,cu ajutorul carligelor,copiii
vad numerele colegilor dar nu
le pot vedea pe cele
proprii.Intrebări posibile :este
un numar divizibil cu...este
divizibil cu...

întrebărilor  
profesorului , notează 
pe caiete   

Elevii răspund 
întrebărilor leaderului 
pentru a-l ajuta să 
ghicească numărul de 
pe spate 

Jocul 

Fişe de lucru  
Tabla, creta 
Caietele de 
clasă 

Caietele de 
clasă 

Activitate 
frontală 
și 
individuală 

Activitate pe 
grupe  

verbale 

Aprecieri 
verbale 

681



6. 

7. 

8.  

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului  

Asigurarea 
feedback-ului 

Tema  

este mai mare decat... 
-daca au ghicit trec in fata.
Câștigă grupa al cărei lider
ghicește primul numărul de pe
spate .

      Profesorul împarte fişele 
de lucru, explică cerințele, 
anunţă timpul de lucru şi 
precizează că în timp ce un 
elev va scrie pe tablă 
rezolvarea unui exercițiu, 
ceilalţi vor nota în caiete și vor 
rezolva sarcinile de lucru 
individual. 

Profesorul propune spre 
rezolvare fișele cu labirintul 
multiplilor  din fișă     

 Face aprecieri asupra gradului 
de participare a elevilor la 
lecție, evidenţiind şi notând 
elevii care s-au remarcat prin 
corectitudinea şi 
promptitudinea răspunsurilor. 

Tema pentru acasă 

Elevii rezolvă la tablă și 
pe caiete exercițiile din 
fișă 

Elevii rezolvă fișa 
propusă  

Ascultă şi notează tema 
pentru acasă, precum şi 
precizările 
suplimentare, dacă este 
cazul 

Explicaţia 
Exercițiul 
Conversația 

Exercițiul, 
Conversația, 
Explicația 

Conversația 

Conversația 

Caietele de 
clasă 
Manual 
Culegere  

Activitate 
individuală 

Activitate pe 
grupe  

Frontal 

Observare 
sistematizată 
a elevilor 

Aprecieri 
verbale 
 Notare 
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264. PROIECT DIDACTIC
prof. Miron Dumitru 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani 

Clasa    I   B  Teme și obiective : 
Data :    Viteza – dezvoltarea vitezei de reacție și deplasare ; 
Efectiv : 27 elevi        Minibaschet – învățare-dribling cu mâna îndemânatică; 
Loc de desfășurare : sala de sport        Forța explozivă- dezvoltare . 
Materiale :  3 mingi de baschet    
COMPETENȚE GENERALE: 
Valorificarea achizițiilor psiho-motrice în menținerea sănătății și a dezvoltării fizice armonioase. 
Exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică individuală. 
Participarea la jocurile și activitățile motrice organizate sau spontane 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ : 
Să adopte poziții corecte în desfășurarea activităților fizice ; 
Să aplice în activitățile practice deprinderile motrice de bază și pe cele utilitar-aplicative; 
Să selecteze diferite exerciții fizice pentru practicarea lor independentă ; 
Să recunoască regulile simple de organizare și desfășurare a activităților practice ; 
Să manifeste initiațivă în colaborarea cu colegii pe parcursul activităților practice ; 
Obiective afectiv-atitudinale : 
O.A.1.- să educe spiritul de echipă, prin participarea cât mai activă la îndeplinirea sarcinilor ; 
O.A.2.-  să respecte indicațiile pentru a-și îmbunătăți performanța ; 
 Obiective cognitiv-formative : 
O.C.1 - să cunoască regulile jocului desfășurat ;
Obiective psiho-motorii :
O.PM.1.- să execute corect tipurile de exerciții indicate;
O.PM.2.- să consolideze actele motrice;
O.PM.3. - să execute corect extensii și ridicări.
Obiective sociale:
O.S.1. – să-şi dezvolte spiritul de echipă.
Obiective estetice:
O.E.1- să aprecieze mişcările reuşite ale sale și ale colegilor;
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Nr. Verigi și 
durata 

Conținutul verigilor Dozare 
Strategii didactice 

Formații Metode Indicații 
metodice 

1. Organizarea 
colectivului de 
elevi 
2’30’’ 

- adunarea, alinierea ;
- salutul ;
- verificarea stării de sănătate și a

echipamentului;
- comunicarea temelor lecției ;
- întoarceri de pe loc

- 20’’
- 10’’
- 40’’
- 10’’
- 20’’
- 40’’

- linie pe 2
rânduri

- conversaţia;
- explicaţia;
- exersarea.

- să răspundă
la comenzi;
- să păstreze
distanţa ;

2 Pregătirea 
organismului 
de efort 

7’30’’ 

- mers normal ;
- mers pe vârfuri ;
- mers pe călcâie ;
- mers cu ridicarea alternativă a coapsei ;
- alergare ușoară , alergare șerpuită ;
- joc de gleznă ;
- alergare cu genunchii la piept ;
- alergare cu pendularea gambei înapoi ;
- alergare cu pas ascuțit ;
- pas adăugat, coordonare brațe – picioare.

- 1l
- 1L
- 1L
- 1L

- 2T
- 1D
- 1D
- 1D
-1D
- 1D

- coloană câte 1

- coloană câte 2

- exersarea;
- demonstraţia;
- observaţia.

- să răspundă
la comenzi;
- să păstreze
ritmul de
execuţie ;

3 Influențarea 
selectivă a 
aparatului 
locomotor 

7’ 

 Stând depărtat: aplecarea capului înainte (1)
arcuire (2), aplecare înapoi (3), arcuire (4),
răsucire stânga (5), arcuire (6), răsucire
dreapta (7) arcuire (8);

 Stând depărtat, palmele pe umeri: rotări de
brațe simultan înainte (1-4), rotări de brațe
simultan înapoi (1-4);

 Stând depărtat: brațele îndoite, mâinile la
piept (1) arcuire (2) întinderea brațelor lateral
(3 ) arcuire (4);

 Stând depărtat: br.stg.sus, brațul drept pe
lângă corp(1), arcuire (2), schimbăm (3),
arcuire (4)

- 2 x 8

- 4x4

- coloană de
gimnastică câte 4

- exersarea;
- demonstraţia;
- explicaţia;
- aprecierea.

- să păstreze
locul în
formaţie;
- să execute
corect
exerciţiul;

- să menţină
spatele drept;
- să
urmărească
direcţia de

684



 Stând depărtat: îndoire lateral stânga a
trunchiului(1) arcuire (2), îndoire lateral
dreapta (3), arcuire (4).

 Stând depărtat, mâinile la ceafă: răsucirea
trunchiului spre stânga(1)arcuire(2), răsucirea
trunchiului spre dreapta(3), arcuire (4);

 Așezat apropiat: aplecarea trunchiului(1)
arcuire(2) extensia trunchiului și a brațelor
(3), arcuire (4);

 Stând apropiat: sărituri ca mg.

execuţie; 

- la extensie
bratele trebuie
sa fie perfect
intinse,
- să păstreze
locul şi
distanţa,  între
ei;

4 Viteza 

10’ 

- la semnal sonor, parcurgerea unor distanțe cu
viteză maximă, cu plecare din diferite
poziții : cu spatele pe direcția deplasării,
ghemuit, culcat dorsal cu picioarele ridicate
la 90º, culcat facial ;

- ”Plasa cu pești” ;
- ”Șoarecele și pisica”

2x 

2x 

2x 

- coloană câte 4

- cerc

- explicaţia;
- aprecierea.

- să păstreze
locul şi
distanţa între
ei;
- să ocolească
jaloanele ;
- să cunoască
regulile 

5 Minibaschet 

9’  

- Dribling cu mâna îndemânatică. 5x - cerc
- exersarea;
- demonstraţia;
- observaţia;
- aprecierea.

- să  realizeze
o execuţie cât
mai corectă
pentru
evitarea
accidentărilor.

6 Forță 
8’ 

-
-  ”Ceasul”  1x -cerc - explicația

-observația

- să  realizeze
o execuţie cât
mai corectă
pentru
evitarea
accidentărilor.
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7 Revenirea 
organismului 
după efort 
4’ 

- mers cu relaxarea brațelor și a picioarelor ;
- exerciții de respirație ;

- 1 min.
-30’’
-1 ‘

- coloană    câte 1 - exersarea
- demonstraţia

- să efectueze
corect
exerciţiile de
respiraţie.

8 Concluzii 
2’ 

- adunarea, alinierea ;
- recomandări ;
- salutul.

- 20’’
- 1’
- 10’’

-linie pe 2 rânduri - conversaţia
- aprecierea.
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265. PROJET  DIDACTIQUE

Prof. Barbu Mihaela Larisa  
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Lunca Banului 

Discipline: Langue française 
Date: le 22 novembre 2018 
Classe: la IV e (Ve année d’étude) 
Niveau: A1 
Sujet: Le portable à tout faire 
Type de leçon: Leçon de révision et de systématisation 
Compétences générales:  

- La réception des messages oraux simples;
- L’expression orale en situations de communication courante;
- La réception des messages écrits simples;
- La rédaction des messages simples en situations de communication courante.

Objectifs spécifiques: 
- Systématiser le vocabulaire de la technologie;
- Revoir la structure du présent des verbes du premier groupe;
- Revoir les numéraux (0-60).

Objectifs opérationnels: À la fin de l’activité didactique, les élèves seront capables de: 
   O1 – lire correctement; 
   O2 – répondre aux questions; 
   O3 – nommer des objets; 
   O4 – identifier correctement les nombres entendus dans une série; 
   O5 – calculer en lettres; 
   O6 – mettre les verbes au présent 
   O7 – recomposer les phrases 
Stratégie didactique: 
Méthodes et procédés: la conversation, l’explication, l’observation, le jeu didactique, l’exercice, la lecture 
Moyens d’enseignement : les livres, les cahiers, le tableau noir, les feutres, les fiches de travail, la présentation Slideshow Creator, les vidéos, les 
photos, les bâtons de colle, les feuilles de papier, l’œuf d’autruche, l’œuf de poule, la plume d’autruche, les images, le flipchart,  l’ordinateur portable, 
le vidéoprojecteur 

687



Forme d’organisation: frontale, individuelle, en équipes 
Durée: 45 minutes 
Bibliographie: 
1. Apicella, M. A., Vișan, M., Limba modernă franceză, clasa a IV-a, S.C. Centrul de carte străină Sitka S.R.L.,  București, 2016.
2. Programa şcolară pentru disciplina limba modernă, clasele a III-a și a IV-a , MEN, 2014.
3. Roman, D.,  La didactique du français, Editura Umbria, Baia Mare, 1994.
Sitographie:
https://www.youtube.com/watch?v=VH8J-8sP8nw
http://www.techniquesdelevage.fr
https://www.youtube.com/watch?v=MgyxHKubVZc

SCÉNARIO   DIDACTIQUE 
Les séquences 
de   la 
leçon 

Objectifs 
opération
nels 

Le travail  du 
professeur 

Le travail 
des  élèves 

La  stratégie 
didactique 

1. Mise
en train
   (1’) 

Salut, conversation situationnelle. On 
crée en classe une atmosphère 
favorable au travail. 

Les élèves répondent aux questions. 
 la conversation 

2. Vérification
du devoir
   (4’) 

On fait le contrôle quantitatif et 
qualitatif du devoir. 

Les élèves lisent le devoir. 
l’exercice 

3. Vérification
         des 
connaissances 
    (30’) 

O1 

O2 

O3 

Je présente le titre de la leçon et les 
objectifs.    
Le professeur demande aux élèves de 
lire la leçon Le portable à tout faire. 
Le professeur demande aux élèves de 
répondre aux questions concernant le 
texte. 

Le professeur présente aux élèves 
quelques images. Il demande aux 
élèves de nommer les objets qui 
apparaissent dans la présentation.  

Les élèves lisent la leçon Le portable à 
tout faire. 
Les élèves répondent aux questions. 
Les élèves ont pris des photos. Un élève 
les présente.   
Les élèves ont réalisé des vidéos: La 
ferme d’autruches, Deux garçons, Notre 
musée et Mes copains.  Ils les présentent.   
Les élèves nomment les objets. 

la lecture 

le travail 
collectif 
la conversation 

l’observation 
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O4 

O5 

O6 

Le professeur donne aux élèves des 
fiches de travail. Il propose 
l’exercice no. 1. (fiche de travail) 
Le professeur établit les couleurs des 
feutres.  
Le professeur demande aux élèves de 
calculer en lettres. 
Le professeur a quelques 
informations pour ses élèves. 

Le professeur montre aux élèves un 
œuf d’autruche et un œuf de poule. Il 
offre quelques explications.  

Le professeur propose l’exercice no. 
2. (fiche de travail)

Les élèves doivent écouter et entourer les 
nombres entendus avec des feutres. 
Ils chantent la chanson Pour t’apprendre 
à bien compter. 
Les élèves calculent en lettres. 
Calculez en lettres: 
L’équipe no. 1 
Combien pèse un œuf d’autruche ? 
38 : 19 = ? kilos 
L’équipe no. 2 
Combien pèse un autruchon ? 
42 + 18 = ? kilos 
L’équipe no. 3 
Combien mesure une plume d’autruche ? 
30 × 2 = ? centimètres 
Les élèves écrivent. Ils présentent les 
informations. 
Les élèves doivent mettre le verbe au 
présent de l’indicatif.  

le  travail 
individuel 

la conversation 
l’explication 
l’exercice 

le travail en 
équipes 

l’exercice 

l’explication 

la conversation 
l’explication 

4. 
L’évaluation 
de la
performance 
    (9’) 

O7 Le professeur demande aux élèves de 
recomposer quatre phrases. Il 
propose un concours.  

Le professeur fait des remarques sur 
l’activité des élèves. Il note les 
élèves qui ont répondu. 

Les élèves collent les étiquettes sur des 
feuilles de papier. Ils écrivent les phrases 
au tableau noir.  
Recomposez les phrases: 
Vous aimez prendre des photos. 
Mon frère déteste la musique classique.  
Tu cherches un cadeau pour ta mère. 
Les autruches mangent des légumes et 
des plantes.        
Les élèves gagnent des prix.  

l’explication 
le jeu didactique 
la conversation 
le travail en 
équipes 

5. Devoir
(1’)

Le professeur annonce le devoir - 
l’exercice no. 3. (fiche de travail). Il 
explique l’exercice. 

Les élèves notent le devoir. l’explication 
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266. K LA NOI
REVISTA ŞCOLII SUPERIOARE COMERCIALE “N. KRETZULESCU” 

Prof. Adriana Teodorescu 
Prof. Carmen Cristina Şerbănescu 

Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” 
Bucureşti 

Revista Şcolii Superioare Comerciale “N. 
Kretzulescu” are o tradiţie ȋndelungată, oglindind 
viaţa efervescentă şi de succes a unui liceu cu o 
vechime de 154 de ani.  

Prima revistă a elevilor din liceul nostru a 
apărut ȋn anul 1930 şi s-a numit “Progresul 
economic”. De atunci, titlurile revistei s-au 
schimbat: “Ramuri fragede”, “Revista noastră”, 
“Mercur”, “Zona kretzuleştilor”, iar de 15 ani se 
intitulează “K la noi”.  

Indiferent de numele purtat sau de 
colectivul de redacţie, revista s-a vrut a fi o 
imortalizare a unor momente importante din viaţa 
liceului, o prezentare a activităţilor creative 
desfăşurate ȋn clase sau ȋn afara lor, o incursiune ȋn  
sufletul elevilor aflaţi la  vârsta adolescenţei. 

Diverse numere ale revistei au cuprins 
articole de specialitate (economice, finanţe, 
geografie, chimie, matematică română, limbi 
străine), articole despre actualitate, impresii de 
călătorie şi din proiecte, maxime, glume, cuvinte 
ȋncrucişate, ȋncercări literare, teste de verificare a 
cunoştinţelor, teste psihologice, chestionare şi 
interpretarea lor, recenzii, rezultate ale elevilor la 

diverse competiţii. 
Revista “K la noi” este de tip caleidoscop şi se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor, 

pentru că suntem de părere că există o simbioză eficientă ȋntre cadrele didactice şi ȋnvăţăceii lor, iar 
toate rezutatele deosebite apar atunci când comunicarea şi cooperarea au la bază principii cum ar fi: 
respectul reciproc, egalitatea de şanse, democraţia, munca de calitate, deschiderea.  

Elevii sunt ȋncurajaţi să se exprime liber şi să publice ȋn revistă părerile lor cu privire la 
aspecte de interes general din viaţa liceului, impresii despre activităţii la care au luat parte, 
chestionare, poezii, pagini de proză. 

Profesorii doresc să transpună pe hârtie rezultate ale unor proiecte, studii de caz, feedbackuri 
de la activităţile şi proiectele  la care au luat parte. 

Revista este făcută vizibilă prin publicarea şi pe site-ul liceului, iar părinţii sprijină prin 
sponsorizări apariţia fiecărui număr, dovedind că procesul comuncării şi cooperării eficiente nu se 
realizează doar ȋntre pereţii liceului.  

Toate numerele se păstrează ȋn arhiva liceului, chiar şi cele care mai au puţin şi ȋmplinesc 
frumoasa “vârstă” de 100 ani, ele reprezentând sursa de inspiraţie pentru numărul aniversar, scos cu 
ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de ȋnvăţământ economic de către Şcoala Superioară Comercială 
“Nicolae Kretzulescu”. Numărul 14 pe care vi-l trimitem este un “strănepot” din anului 2018 şi ni-l 
dorim demn de ȋnaintaşii lui de la ȋnceputul secolului al XX-lea. 
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                    Prof.Belu Marilena-Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu-Târgovişte 
              Înv. Muşoiu Gheorghe-Şc. Prof. Ilie Popescu -Şotânga 

OBIECTIVUL  GENERAL : Antrenarea  elevilor  în  activităţile  de  cercetare ştiinţifică  realizate 
prin  cooperare , inovare  educaţională  şi  creaţie  ştiinţifică  , în  vederea  atin gerii  performanţei 
şcolare. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

- dobândirea  unui  comportament  ecologic  , a  unei  gândiri  ecologice  , în  aşa  fel , încât
ecovoluntariatul  să  devină  o  realitate pentru  elevii  şcolii , iar  ecoterapia  remediul  sigur pentru 
sănătate şi  reducerea stresului  ; 

- dezvoltarea  sensibilităţii  faţă  de  mediul  înconjurător  şi de problemele  lui , prin
formarea  unei  atitudini de  respect  faţă  de mediu, pentru  că  starea  de  sănătate a  fiecăruia( 
fizică  şi  psihică)  este  legată  de  caracteristicile  mediului  în  care  trăim ; 

- promovarea  principiilor  fundamentale  de  dreptul  mediului şi  a  egalităţii  de şanse  , de
gen  şi  a  nediscriminării , prin  promovarea noii legislaţii europene  în  domeniu; 

- stimularea  excelenţei în  biologie  , pentru  a  nu  uita că  educaţia  face  diferenţa .

GRUP ŢINTĂ : 
-maxim  20  de  elevi .În  fiecare  an , pe  parcursul  celor  4 ani  ai  proiectului , elevii

,cuprinşi  în  acest  proiect, vor  fi  aleşi  dintre  cei  care  vor  dori  să  participe  la  aceste  activităţi 
, dând  dovadă  de  deschidere  şi  de  aptitudini  reale  pentru  cercetare.  

Gustul pentru  frumosul  şi  pitorescul  din  natură  , dorinţa  de  a  afla  , de  a  fi  ancorat  in  
realitate , adoptarea  unei  gândiri  ecologice  şi  a  unei  conştiinţe  ecologice  vor  creiona, în  final 
, personalitatea  celor  din  acest  grup . 

ARGUMENT : 
Interesele, preocupările şi  idealurile  pot  fi  canalizate, îndrumate , şlefuite  şi  prin 

munca în  afara  clasei, în  aşa  fel  încat elevii de azi , chiar  dacă  în viitor  nu  vor  realiza  strict în 
domeniul ecologic ceva deosebit, pot  fi ajutaţi  să-şi  dezvolte  ,,eul”  şi  să  se  formeze  ca  oameni  
cu  opinii  , idei  sănătoase, ancorate  în  realitate. Dacă  natura  este  omul, atunci omul  nu  este 
natura  , ci beneficiarul ei .Astăzi  , atâta cât  este timp şi  se  poate incă , trebuie să ne  reîntoarcem 
la  natura , la mediul  de  viaţă  al  fiinţei umane , să  ne apropiem acest  mediu  , în  interesul 
ambelor  părţi: al omului  şi  al  naturii.  ,,Împăcarea  cu  natura!”-iată  dezideratul  acestui  timp  pe 
care-l  trăim.    
DURATA  PROIECTULUI :    4 ani 
CATEGORIA  ÎN  CARE  SE  ÎNCADREAZĂ : tehnico - ştiinţifice 
ACTIVITĂŢI  PROPUSE  ŞI  REZULTATELE  ANTICIPATE : 
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- Realizarea  de  sondaje  de  opinii, postere , afişe, lucrări  plastice  cu materiale din
natură, legate  de  subiecte  de  actualitate  şi  de  calendarul  ecologic.            (SEMESTRIAL)

- Continuarea  activităţilor   în  cadrul  cercului de  ecologie, sanitarii  pricepuţi  şi  editarea
unui  nou  număr  al  revistei  de educaţie  ecologică ,,Ecoterapia” .    (SEMESTRIAL)

- Realizarea , în colaborare , a  unei  lucrări  de  cercetare metodică  şi  ştiinţifică  privind
implementarea principiilor de  dreptul  mediului  de  la  clasa  pregătitoare  până la  liceu, pe 
secvenţe  de  vârstă: preprimar,  gimnazial  şi  liceal.   (ANUAL) 

- Participarea  directă  la  activităţi  de  voluntariat şi  realizarea unui  ,,MIC  DICŢIONAR
ECOLOGIC”     ( SEMESTRIAL) 
  Indicatori  de  performanţă: - numărul  participanţilor  şi  gradul lor  de implicare  efectivă;
- colaboraea cu profesorii  implicaţi  în proiect ;
- intersul  pentru proiect ,motivarea  şi  soluţionarea problemelor;

- impactul  acestuia  asupra  elevilor  din  şcoala  noastră  şi  din  şcolile  colaboratorilor;
- impactul  lucrărilor , proiectelor , micului  dicţionar asupra  promovării  experienţei pozitive

dobândite . 

  BENEFICIARII  PROIECTULUI : 
- direcţi : elevii  implicaţi  şi  cadrele didactice  colaboratoare ;
- indirecţi : elevii din  şcolile colaboratorilor şi  comunitatea  locală.

            BIBLIOGRAFIE: Belu M.,Ionescu E.;Eco-educaţia şi dreptul la un mediu 
sănătos;Ed.Macarie,2008 
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268. A PROTEJA NATURA ÎNSEAMNĂ A MENȚINE VIAȚA PE PĂMÂNT
ACTIVITATE NON-FORMALĂ PE  TEMATICA  EDUCAȚIEI 

PENTRU MEDIU 

Profesor Săvescu Cornelia Mariana 
Colegiul Național “ Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dobândirea cunoștințelor legate de degradarea mediului 
înconjurător, a cauzelor ce determină acest proces și conștientizarea necesității protejării mediului 
pentru menținerea vieții pe Pământ. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă având la dispoziție calculator, film și 

videoproiector. 
Li s-a prezentat elevilor un film cu titlul ”Un grad contează” din care reies cauzele ce duc la 

încălzirea globală și efectele acestui proces aflat în continuă creștere asupra vieții pe Pământ. 
Pe baza prezentării informațiilor și a interrelației dintre factorii abiotici și cei biotici 

(prezentare ppt), elevii au fost invitați să menționeze și alte cauze care duc la degradarea mediului și 
efectele  acestor procese asupra organismelor. Astfel ei au menționat procese precum ploile acide, 
efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, distrugerea habitatelor ca urmare a defrișărilor și 
înlocuirii ecosistemelor naturale cu cele antropice, poluarea chimică,etc. Elevii au fost impărțiți pe 
grupe  și fiecare grupă a fost invitată să-și aleagă unul dintre aceste procese, să-l definească, să 
precizeze cauzele, sursele generatoare și modul de manifestare. Totodată au menționat modul în 
care sunt afectate organismele (plante, animale, om) de procesele mai sus menționate. 

Cunoscând cauzele ce duc la degradarea mediului,  li s-a cerut elevilor să propună soluții 
pentru reducerea sau prevenirea acestor procese cu impact negativ asupra vieții pe Pământ. 

Fiecare grupă a avut de realizat o machetă/ un colaj/ un poster/ un desen care să reprezinte în 
paralel un ecosistem degradat și unul nedegradat. 

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR a vizat: 
• Conştientizarea impactului pe care îl au acţiunile omului asupra naturii.
• Dezvoltarea deprinderilor de păstrare a unei lumi verzi, ecologice.
• Stimularea participării la activităţile de protecţie a mediului înconjurător
• Implicarea activă in activităţile nonformale
• Perfecţionarea competenţelor digitale și abilităților practice
• Valorificarea potenţialului elevilor.
• Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (spirit persuasiv, responsabilitate, abilităţi

interpersonale, leadership).
• Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a conştiinţei civice.
• Formarea deprinderilor si abilităţilor de cetăţenie activă.
• Cizelarea tehnicilor de învăţare independentă prin investigaţie, selecţie prezentare,

problematizare

PRODUSE ALE ACTIVITĂȚII: Machete/ colaje/postere/fotografii 
REFLECȚII ASUPRA ACTIVITĂŢII: 
Puncte tari:  
 observarea interacțiunii elevilor în cadrul grupului / individuală
 folosirea creativității / experienței personale în dezvoltarea ideilor
 învățarea unii de la ceilalți / dezvoltarea personală
 încurajarea elevilor mai emotivi de a-și exprima ideile prin creațiile lor
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 opțiune individuală/în grup pentru tipul produselor finale

Puncte slabe: 
 timpul limitat al activității

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: S-a realizat o interevaluare a activității fiecărei grupe atât din 
punct de vedere a intervențiilor pe care le-au avut pe parcursul lecției cât și a produselor finale. 

COMPORTAMENTUL SI INTERESUL ELEVILOR: Elevii au manifestat interes față de tema 
propusă spre discuție, au fost deschiși în a afla mai multe informații și de a găsi împreună soluții la 
problemele evidențiate în cadrul lecției. 

ACTIVITATEA ELEVILOR: Elevii au participat activ, au colaborat în realizarea sarcinilor de 
lucru și în realizarea produselor finale. 

REZULTATELE ELEVILOR: Fixarea,aprofundarea unor cunoștințe și reprezentarea sub diferite 
forme a mediilor de viață. 

PRODUSELE ACTIVITĂȚII 
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269. MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS

Prof. Diaconu Diana Elena, 
Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

„A Healthy Mind In A Healthy Body” este un proiect Erasmus+ 2017-1-TR01-KA219-
045758_5, de Pateneriat Strategic (Actiunea Cheie 2), care se desfășoară în perioada 2017-2019. 
Coordonatorul proiectului este școala Alaşehir Fen Lisesi din Manisa, Turcia și are ca parteneri: 
-Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, Czech Republic (Cehia)
-Rigas 31. Vidusskola, Latvia (Letonia)
-Kėdainių profesinio rengimo centras, Lithuania (Lituania)
-Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, România
-Salihli Bilim ve Sanat Merkezi, Turcia

În perioada 7-13 octombrie 2018, în România, la Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” s-
a desfășurat cea de-a patra întâlnire transnațională a proiectului. 
Activitățile desfășurate au urmărit 
conlucrarea între instituții din țările 
participante la programul Erasmus+, 
dezvoltarea abilităților lingvistice într-o 
limbă de circulație internațională, 
promovarea dialogului intercultural, 
conștientizarea cu privire la importanța 
unui stil de viață sănătos prin 
alimentație sănătoasă, sport, gândire 
pozitivă. 

Prima vizită de învățare din 
cadrul proiectului a fost la Ferma 

„Cocoșu Roșu” din Giurgiu, în care elevilor și 
profesorilor li s-a prezentat modul cum sunt 
produse legume sănătoase și cum sunt crescute 
animalele în 
fermă, înainte de 
a fi consumate. 
Colegiul a fost 
prezentat în 
cadrul festivității 
de deschidere, de 

către doamna 
director Pîrvulescu 

Dana și domnul inspector Stancu Valentin din cadrul Inspectoratului 
Școlar Județean Dâmbovița. Vizita la Primăria municipiului 
Târgoviște a făcut ca domnul primar Stan Cristian și doamna 
viceprimar Monica Ilie să prezinte în limba engleză orașul și să 
dezbată problemele curente ale municipalității împreună cu grupul de 
parteneri. 
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Activitățile culturale desfășurate au conținut expunerea despre Mihai Viteazul realizată de 
către Cîrstea Dorin, vizita la Muzeul Revoluției, vizita la Curtea Domnească din Târgoviște, vizita 

la Biserica Neagră din Brașov, la Castelul Bran 
și seara cultural artistică adusă la îndeplinire 
cu ajutorul grupului vocal folcloric de la 
Liceul de arte „Bălașa Doamna”. 

O viață sănătoasă înseamnă și o respirație 
corectă, iar pentru a ne îmbunătăți modul 
de respirație am efectuat exerciții în aer 
curat la 1000 de metri altitudine. 
Exercițiile au fost realizate sub îndumarea 
profesorului Matei Bogdan. 

În amfiteatrul colegiului s-au 
desfășurat prezentări despre stil de viață 

sănătos bazat pe alimentație sănătoasă, au fost prezentate tipurile de alimente acide și alcaline și 
efectele lor asupra organismului. Prezetarea a fost realizată de către doamnele profesor Leontescu 
Georgiana și Tănase Ofelia și susținute de Sivache Alessandra și Sergiu Filip. 

Pentru că bicicleta a fost o temă importantă realizarea proiectului, domnul profesor State 
Gabriel a prezentat specificațiile tehnice ale bicicletelor în funcție de rolul lor, dar și beneficiile unei 

vieți în care bicicleta este preponderent folosită în 
viața de zi cu zi în beneficiul sănătății și al unui 
mediu curat. Împreună cu trei elevi a prezentat 
funcționalitățile bicicletelor. 

Pentru atingerea obiectivului ce privește 
conștientizarea asupra importanței unui stil de 
viață sănătos bazat pe sport, am organizat activități 
sportive atât în parc la aparatele fitness, cât și în 
Parcul Chindia. În ultima zi am organizat activități 
de ciclism în care toți elevii au avut biciclete, 

atletism cu probe de ștafetă și 
alergare liberă, dar și 
concursuri pe echipe cu 
sarcini specifice. 
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Bibliografie 
http://ccd-dambovita.ro/doc/Graiul_Dambovitei_nr_2_mai_2018.pdf 
http://www.ienachita.com/wp-content/uploads/2018/05/HMHB-diseminare-mobilitate-in-Republica-
Ceha.pdf 
https://padlet.com/dianaelenadiaconu/HMHB 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană. Această publicaţie reflectă numai punctul de 
vedere al autoarei, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

270. PROIECT EDUCAȚIONAL
,,ÎMPREUNĂ CU SFINȚII SPRE DUMINICA ÎNVIERII” 

Prof. Nechita Adrian-Viorel 
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 

MOTTO:   
,, Cu sângiuirile mucenicilor Tăi, celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și cu vison fiind 

împodobită Biserica Ta, printr-înșii grăiesc către Tine, Hristoase Dumnezeule: Poporului Tău 
trimite-i îndurările Tale, pace obștii Tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă!” 

1. Titlul Proiectului: Concursul de creație plastică religioasă ,,ÎMPREUNĂ CU SFINȚII SPRE
DUMINICA ÎNVIERII”

2. Coordonatorul proiectului:  Prof. Nechita Adrian-Viorel
3. Colaboratori: profesorii de religie ortodoxă și profesorii pentru învățământ primar de la

clasele a III-a din cadrul Colegiului Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău
4. Tipul proiectului: de educație religioasă

ARGUMENT 

În fiecare dintre religiile lumii, până la ivirea creștinismului ca și după aceea, se poate 
urmări cu interes atenția acordată sfinților și sfințeniei. Nu există religie fără ideea de sfânt și 
sfințenie. Iar dacă ar exista vreuna fără aceste două noțiuni, cu siguranță că aceea nu s-ar mai putea 
numi religie. Căci dacă în antichitate toate religiile erau convergente exact în acest punct, al 
sfințeniei, prin diverse căi și metode, odată cu ivirea creștinismului noțiunea de sfânt și de sfințenie 
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nu numai că nu a dispărut, dar ea s-a clarificat și s-a purificat, astfel încât să fie exprimată deplin 
realitatea noțiunii cu ajutorul termenului sau termenilor care o indică și o denumesc. Se poate spune 
că ideea de sfânt și sfințenie străbate ca un fir roșu toate religiile lumii și că în toate religiile 
noțiunea de sfânt și sfințenie a îndrumat gândul credincioșilor către acea sublimă treaptă de 
desăvârșire la care se ajunge greu - daca nu imposibil - prin puterile omenești, dar care este aproape 
de starea divină. 

Biserica Ortodoxă trăiește în lume, prin credincioșii ei, sfințenia dată de Hristos oamenilor 
prin lucrarea Sa mântuitoare, prin Cruce și Înviere. Calea sfințeniei este calea desăvârșirii în 
dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, într-o continuă luptă cu nenumărate ispite și greșeli. 
Sfințenia este o realitate. Ea este starea de desăvârșire la care sunt chemați nu doar câțiva aleși, ci 
toți credincioșii, toti câți ne-am îmbrăcat cu Hristos, la Botez, prin moartea și învierea împreună cu 
El la întreita cufundare. Pecetea harului Duhului Sfânt imprimată pe trupul nostru în pruncie, îndată 
după Botez, ne definește toată viața ca mădulare vii ale Trupului lui Hristos - Biserica - și ne zidește 
ca pietre vii în același edificiu divino-uman, pe care porțile iadului nu-l vor birui. Iar pe acest drum 
sfinții sunt modelele pe care le putem urma, pentru a ajunge și noi la ,,starea bărbatului desăvârșit, 
la măsura vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 4, 13). 

5. Scopul proiectului:
 Formarea sentimentului de preţuire şi respect faţă de sfinți și față de sărbătorile și

tradițiile închinate lor;

6. Obiectivele proiectului:
 Să conştientizeze, pe baza informaţiilor primite şi a experienţei proprii, importanţa

sfinților ca mijlocitori pentru mântuirea noastră;
 Să identifice rolul sfinților de a fi modele spre desăvârșire;
 Să observe în viaţa lor influenţa ajutorului sfinților;
 Să dezvolte deprinderea de a se ruga sfinților;
 Să cunoască viețile sfinților, precum și tradițiile legate de sărbătorile lor;
 Să stimuleze expresivitatea şi  creativitatea elevilor.

7. Resurse:
 Umane: 50 de elevi ai claselor a III-a din cadrul Colegiului Național Pedagogic ,,Ștefan

cel Mare” Bacău, profesorii îndrumători;
 Materiale: lucrări plastice, hârtie, creioane colorate, acuarele, panouri de afişaj, cameră

foto, icoane, diplome
 Temporale: 50 minute/activitate

8. Bugetul proiectului – este asigurat de profesorul coordonator din surse proprii; pentru
organizarea concursului nu se percepe nicio taxă de participare pentru elevi

9. Calendarul activităţilor:
 Lansarea proiectului: 28 Februarie 2018
 Mediatizarea proiectului: până la 16 Martie 2018
 Organizarea expoziţiei ,,ÎMPREUNĂ CU SFINȚII SPRE DUMINICA ÎNVIERII”: 16

Martie 2018
 Evaluarea şi aprecierea lucrărilor: 20 Martie 2018
 Premierea elevilor: 21-28 Martie 2018

10. Evaluare:
 Acordarea premiilor  I, II, III și a unei mențiuni pentru elevii din fiecare clasă

participantă, premii constând în icoane, cărți religioase și diplome pentru lucrările
plastice deosebite;

699



 Analiza activităţilor independente ale elevilor;
 Fotografii;
 Articol în revista ,,Diaconia” a Asociației Profesorilor de Religie ,,Sfânta Paraschiva”

Bacău
 Analiza schimbului de experienţă şi de opinii între profesori și elevi
 Diseminarea activității în cadrul Catedrei de Religie din Colegiul Național Pedagogic

,,Ștefan cel Mare” Bacău .

271. PROIECT EDUCAŢIONAL INTERŞCOLAR 
PRIETENIA ŞI VALENŢELE EI FORMATIVE

PENTRU SOCIETATEA ACTUALĂ 

  Prof. Roman Maria 
Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 

1. MOTIVAREA PROIECTULUI
Democratizarea este o stare de spirit şi o stare de fapt care se instituie atât în interiorul

instituţiei şcolare cât şi în afara ei, în societate, în general. În măsura în care societatea înaintează 
spre democraţie, şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-
se să realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale 
copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. 

În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o 
activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei 
generaţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 
elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

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 creaţie plastică. Ilustrând 
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realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă, respectiv 
paşaportul către Europa.  

Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca parteneri! 
2. COORDONATOR PROIECT: Dir. adj. Prof. ROMAN MARIA, Liceul Tehnologic

Forestier Sighetu Marmației
3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE:   Martie – Iunie 2017
4. PARTENER ÎN PROIECT: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației
5. GRUP ŢINTĂ:

• Elevii Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmației
• Elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

6. OBIECTIVE GENERALE:
• lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări  sociale  a copiilor;
• cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare  şi întrecere;
• promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două instituţii implicate în

proiect;
• dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele  didactice din cele două unităţi de

învăţământ;
• exersarea deprinderilor elementare de comportament social;
• exersarea aptitudinilor estetice, sportive şi creative;
• obţinerea de fonduri financiare pentru susţinerea proiectului.

7. OBIECTIVE SPECIFICE:
• Să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor

desfăşurate de fiecare clasă de elevi în parte;
• Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular,

conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi;
• Să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la

anumite teme de interes comun (creaţii literare sau cele picturale/plastice şi de abilitare
manuală);

• Să se desfăşoare activităţi educative în comun (în parteneriat), la fiecare din cele două
şcoli;

• Să fie atraşi şi implicaţi şi alti factori educativi, pentru buna desfăşurare a activităţilor;
• Să se motiveze elevii celor două clase, prin stimulente atractive şi imediate, pentru a

participa la concursuri/întreceri cu tematică variată.
8. RESURSE UMANE:

• Elevi;
• Profesori;
• Părinţi.

9. LOCUL DE DESFĂŞURARE:
• Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației
• Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

10. ACŢIUNI:
• Intercunoaştere indirectă şi directă;
• Prezentarea localităţii din care provine fiecare  clasă;
• Expoziţii comune cu lucrările elevilor;
• Întreceri sportive între elevii claselor IX-XII;
• Vizite la muzeele din Sighetu Marmației;
• Activităţi în domeniul ecologiei;
• Concursuri de creaţie plastică, de reviste şcolare sau  tematică stabilită de comun acord.
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10. PĂRŢILE PARTICIPANTE ÎN PROIECT SE OBLIGĂ, ca în timpul acţiunilor 
comune, să asigure:
- o bună colaborare între personalul celor două instituţii;
- suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv–educative;
- supravegherea  copiilor în timpul desfăşurării activităţilor;
- supervizarea interacţiunilor între elevi în plan socio-educaţional şi afectiv.

11. MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
• în şcoli;
• în revistele şcolilor participante la proiectul interșcolar.

12. EVALUAREA IMPACTULUI: (cadre didactice, elevi, părinţi)
• schimburi de impresii, prin corespondenţă sau direct;
• chestionare;

• realizarea unei prezentări în PowerPoint cu acţiunile desfăşurate.

272. PROGRAM  DE  EDUCAŢIE  INTELECTUALĂ
“STRESUL  CAUZAT  DE SUPRASOLICITARE” 

Prof. Trandafir Carmen Daniela 
Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte 

Argument 

Stresul apare ca răspuns al organismului uman la o noua provocare aparută in viata noastră. 
El ne ajuta, până într-un punct, prin mobilizarea “energetică” a organismului, să facem faţă cu 
succes unei schimbări (trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial) şi/sau presiunii apărute 
in mediul nostru imediat (volumul mare de teme pentru acasă, lecţiile predate prea “academic” - 
într-o manieră neadecvată pentru elevi). 

Stresul creează probleme doar atunci când devine patologic, când se permanentizează. 
Atunci motivaţia dispare, moralul e la pământ şi se poate instala chiar boala. 

Consider că stresul datorat suprasolicitării poate fi evitat dacă: elevii dispun de informaţii 
referitoare la metode şi tehnici de învăţare eficientă, încurajăm folosirea metodelor de predare 
interactive in desfaşurarea lecţiilor din cadrul diferitelor discipline. Deşi este posibil ca profesorii să 
simtă că pierd ceva din “puterea” pe care o au, o abordare interactivă a predării-învăţării va ajuta 
elevii să-şi îmbunătăţească performanţele. 

Perioada de desfăşurare : octombrie 2017 – mai 2018  
Loc de desfăşurare : Colegiul Naţional « Ienăchiţă Văcărescu » 

Obiectivele proiectului 

• Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală privind localizarea, selectarea, organizarea
şi evaluarea informaţiilor; interpretarea  şi operarea cu informaţiile însuşite
• Formarea unor priceperi şi deprinderi de cercetare – proiectare
• Insuşirea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă în funcţie de disciplină /
arie curriculară
• Conştientizarea importanţei unui program de activitate personalizat
• Dezvoltarea capacităţilor  cognitive operaţionale prin: gândire logică, analitică, critică şi
interpretativă; gândirea convergentă, divergentă şi operatională; combinarea şi recombinarea
cunoştinţelor în forme noi
• Creşterea randamentului şcolar cu 20 %
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elevi 
Grupul ţintă   

părinţi profesori 

Fiind vorba de 3 grupuri diferite (elevi, prof. si părinţi) şi activităţile vor fi variate de 
la un grup la altul. 

Activităţi destinate grupului de elevi 
În fiecare lună se va programa o şedinţă de 1h, iar pentru a nu încărca programul 

elevilor, această ora poate fi desfăşurată în ora de dirigenţie. 

Activitatea 1. – Evaluarea iniţială a grupului de elevi  - care se va realiza prin 
administrarea unui chestionar din care să reiasă dacă elevii dispun de anumite tehnici de învăţare, 
felul în care îşi petrec timpul liber, felul în care ar dori să se desfăşoare o oră de curs, tipul de 
activităţi pe care ar dori să le presteze în cadrul şcolii. 

Activitatea 2. - Insuşirea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă în 
funcţie de disciplină / arie curriculară 

Conţinut tematic - învăţarea situatională 

Activitatea 3. – Cunoaşterea unor modalităţi alternative de studiu 
Conţinut tematic  
- învăţarea prin diferite forme de expresivitate umană  (scris, vorbit, mişcare)

- Raportul calitate / cantitate în învăţarea şcolară
- Posibilităţi de utilizare a computerului

Activitatea 4. – Conştientizarea importanţei unui program de activitate personalizat 
Conţinut tematic – Planul de acţiune (pe termen imediat, mediu si lung) 

- Programul de activităţi al elevului eficient
- Modalităţi de înlăturare a caracterului rutinier / repetitiv al unor

activităţi
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Activităţi destinate grupului de profesori 

Aceste activităţi vor fi programate câte una pe lună, în zilele metodice ale profesorilor  sau 
sâmbăta  

 Activitatea 1. – Seminarii pentru fiecare specialitate prezentate de profesori formatori, 
titulari ai colegiului 

Conţinut tematic – Metode şi tehnici activ- participative folosite în procesul de predare - învăţare. 

 Activitatea 2. – Iniţierea cursului “Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice 

Conţinut tematic  - Metode şi tehnici activ-participative utilizate în procesul de predare-învăţare. 

Activităţi destinate părinţilor 

Aceste activităţi vor fi aceleaşi ca şi în cazul grupului de elevi, axate mai mult pe 
modul în care elevii îşi petrec timpul acasă. Părinţii vor fi chestionaţi atât la începutul 
programului cât şi la sfârşitul acestuia.    

Metode folosite: 
• Dezabatere
• Brainstorming
• Discuţie colectivă
• Exerciţiu individual şi în perechi
• Joc de rol
• Simularea
• Problematizarea
• Studiu de caz
• Linia valorii
• Turul galeriei

Evaluarea 

Evaluarea programului, atingerea obiectivelor propuse în program, se poate face sub diferite 
forme: 

• Utilizarea conştientă şi eficientă a unui tip mnemotehnică la o disciplină / arie curriculară
• Denumirea unor activităţi pe care individul le poate realiza mai bine cu computerul
• Intocmirea unui plan de activitate personalizat, conform criteriilor de eficienţă discutat în

cadrul şedinţelor
• Realizarea unei liste de priorităţi pe termen imediat, scurt, mediu şi lung
• Gradul de participare al elevilor la activităţile propuse de şcoală
• Evaluarea produselor finale ale elevilor (afişe, proiecte, programe)
• Programul are succes dacă notele elevilor, rezultatele la concursuri au crescut cu 20%
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Resurse cerute 
Disponibile Necesare 

1. Personal Profesori formatori, psiholog 
2. Echipament (resurse 
materiale)

Flap-chart, videoproiector Markere, casete video, casete 
audio, coli xerox, pliante, afişe, , 
cărţi de specialitate, tipuri de 
chestionare  

2. Editare Computer, imprimantă, xerox Tuş pentru imprimantă si xerox 
3. Spaţiu Săli modern amenajate cu 

mobilier, amfiteatru 

Programarea paşilor 
Diagrama generală a programului 

273. EVALUAREA  DIDACTICĂ

Prof. Șerban Maria Mădălina 
Colegiul Național “ Ienăchiță Văcărescu” -Târgoviște 

         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 
măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm.” (Etienne Brunswic) 
1. Din punctul de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii:
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor;
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor
probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi
apreciere întreprinse;
2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi
erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă
cauzele care au generat neajunsurile constatate);
♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să
răspundă pe viitor unui program de instruire;
3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei
strategii:

1. Obţinerea
resurselor umane 

şi materiale 

2. Activităţi
destinate elevilor 

3. Activităţi
destinate

profesorilor 

4. Activităţi
destinate
părinţilor
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♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul
la care se situează elevii;
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în
rândul tuturor elevilor din toată materia;
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;
Evaluarea sumativă
Criterii:
Scopul urmarit:
♦stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse (fie dobândirea unei atitudini
sau a unei capacităţi), comparându-i pe elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând
performanţele manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea criterială).
Principiul temporalitatii:
♦este finală şi, de regulă, externă, având loc după învăţare;
♦regrupează mai multe unităţi de studiu, face bilanţul.
Modalitati de realizare:
♦examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice);
♦portofoliul;
♦proiectul.
Avantaje:
♦rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte serii de cursanţi;
♦permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de instruire, a
programelor de studii;
♦oferă o recunoaştere socială a meritelor.
Dezavantaje:
♦nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care elevii şi-au însuşit
conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile esenţiale predate;
♦are efecte reduse pentru ameliorarea/reglerea şi remedierea lacunelor, efectele resimţindu-se după
o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare;
♦deplasează motivaţia elevilor către obţinerea unui rang mai înalt în ierarhia grupului, punând
accent pe competiţie;
♦nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
♦nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare;
♦generează stres, teamă, anxietate.
Din punct de vedere al notarii:
♦Evaluarea sumativă se traduce printr-un scor. Prin scor desemnăm rezultatele obiective obţinute în
urma unui test sau a oricărei alte forme de evaluare prin adunare sau scădere de puncte după reguli
fixe.
♦constată performanţele şi clasifică (ierarhizează) elevii în funcţie de acestea.
Concluzie:
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare
necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor
elevului în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii
elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se
urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării
preconizate şi al devierilor posibile. În sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă,
cuprinzătoare a comportamentului elevului.

TEST DE EVALUARE SUMATIV 
Instrumentul a fost proiectat pentru unitatea de invatare,,Initierea si derularea unei afaceri”,la clasa 
a a X a B , ca test sumativ  pentru 50 de minute. 
Competente specifice: 
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1.3. Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială 
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor pieţe 
2.3. Identificarea oportunităţilor pieţei 
1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului 
4.2. Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri 
4.3. Utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului economico-
social 

Competente(obiective) de evaluare 

Elevul va fi capabil: 
O1.Sa precizeze continutul specific antreprenoriatului al unor termeni. 
O2.Sa identifice rolul firmei ca prevedere legislativa in activitatea antreprenoriala 
O3.Sa mentioneze o modalitate de plata a datoriilor 
O4.Sa analizeze caracteristicile planului de afaceri 
O5.Sa construiasca exemple de comportament antreprenorial 
O6.Sa utilizeze in mod adecvat conceptele specifice antreprenoriatului. 

TEST DE EVALUARE 
CLASA A X-a.Educatie Antreprenoriala 

Subiectul I(30 puncte) 

I.Răspunde la următoarele întrebări:
A. Care sunt principalii indicatori economico- financiari? . 20 puncte
B. In ce consta contabilitatea de gestiune? . 10 puncte

Subiectul II (20 puncte) 
Finanţarea unei afaceri se referă la totalitatea modalităţilor prin care întreprinzătorul 
reuşeşte să dispună în timp util de resursele financiare necesare realizării proiectelor 
propuse în condiţii de eficienţă maximă. 
a) Menţionaţi un instrument de plată prin care firma îşi poate achita datoriile faţă de
creditori la un moment dat. 10 puncte
b) Enumeraţi două modalităţi de obţinere a resurselor financiare necesare pentru
derularea cu succes a unei afaceri. 10 puncte
Subiectul III(40 puncte)
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar, din perspectiva studierii pieţei. 10puncte
2. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii resurse umane şi afacere de succes, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 30
puncte

TEST DE EVALUARE  
Clasa a X-a.Educatie antreprenoriala 

Barem de corectare si notare 
-Nu se acorda punctaje intermediare,altele decat cele precizate explicit prin barem.Nu se acorda
fractiuni de punct.
-Pentru orice solutie corecta,chiar daca este diferita de cea din barem,se acorda punctajul maxim
corespunzator.
-Se acorda 10 puncte din oficiu.Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.
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Subiectul I 
Se noteaza doar rezultatul astfel: 
Pentru fiecare raspuns corect se acorda punctajul maxim(2 puncte),iar pentru raspunsul incorect 0 
puncte.Nu se acorda punctaje intermediare. 

A )- Indicatori de eforturi(capital fix,capital circulant,fondul de salarii ch de productie) 
-Indicatori ai eficientei productiei (productivitatea muncii, rata profitului)
-Indicatori ai utilizarii factorilor de productie(factorul munca si factorul capital)
-Indicatori de efecte (capacitatea de productie cifra de afaceri, profitul)

         (4x5=20 puncte) 

B. Contabilitatea de gestiune consta in :
Inregistrarea cheluielilor de productie de exemplu pentru materiale consumate ,forta de munca
utilaje si mijloace de transport utilizate.
Incasarile intreprinderii de exemplu pentru activitati comrerciale de livrare de produse si servicii
precum si din articole de comert vandute.
Calcularea costurilor
Rentabilitatea activitatii de productie.
(2x5=10 puncte)

Subiectul II 
Se noteaza raspunsul astfel: 
a)Pentru mentionarea corecta a unui instrument de plata prin care firma isi poate plati datoria catre
creditori-10 puncte
b)Pentru enumerarea corecta a doua modalitati de obtinere a resurselor financiare necesare derularii
afacerii-10 puncte
Raspuns corect:
a)Bani numerar,cec,bilet la ordin,cambie,ordin de plata.(oricare dintre aceste raspunsuri)
b)Banci, credite externe,leasing,fonduri nerambursabile,rude ,prieteni,cunostinte(oricare doua dintre
aceste raspunsuri)
Subiectul III
1.Pentru precizarea corecta se acorda punctajul maxim(10 puncte),iar pentru raspunsul incorect 0
puncte.Nu se acorda punctaje intermediare.
Raspuns corect:Chestionarul consta intr-o succesiune de intrebari,majoritatea cu raspunsuri oferite
in variante multiple,cu ajutorul carora se culeg datele intr-o cercetare selectiva de marketing.
2.Se noteaza rezultatul astfel:
Pentru precizarea continutului termenului de ,,resurse umane”-10 puncte
Pentru precizarea  conceptului de ,,afacere reusita”-10 puncte
Pentru precizarea unui argument in sustinerea faptului prezentat-20 puncte
Raspuns corect:
Succesul unei afaceri depinde decisiv de calitatea resurselor umane utilizate.Rolul resurselor umane
poate fi ilustrat prin faptul ca numai munca creaza valoare,omul este singurul creator de
inovatii,resursele umane determina utilizarea eficienta a resurselor financiare ,materiale si
informationale.
Bibliografie:
Șerban Maria Mădălina
Evaluarea didactica
Tărgoviște -2018
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274. KAHOOT ȘI STUDIUL CHIMIEI
PROIECT DIDACTIC 

Prof. Adumitroaei Mona Diana Gina, 
Colegiul Național,,Cuza Vodă,, Huși 

Kahoot este un instrument informatic creat pe o platformă gratuită de învățare bazată pe joc 
și tehnologie educațională. Lansată în august 2013 în Norvegia, în prezent platforma Kahoot! este 
folosită de milioane de oameni din foarte multe  țări. Aceasta platformă a fost proiectată pentru a fi 
accesibilă la clasă  dar și în alte medii de învățământ. 

Aplicațiile / Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine (professor sau elev/student), 
pe orice subiect al unei discipline de studiu și pentru elevi de toate vârstele. Se poate accesa 
folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop, tabletă, telefon mobil, care dispune de un browser 
Web.  

Platforma Kahoot! este folosită în mod obișnuit pentru a revedea cunoștințele 
elevilor/studenților și pentru evaluarea formativă, sau ca o modalitate de a schimba activitățile 
tradiționale ale clasei. Utilizarea Kahoot! în activitatea proprie cu elevii, la clasă, va avea un impact 
atât în procesul învățării și evaluării, cât și în motivarea elevilor/studenților pentru a-și îmbogăți 
permanent modalitățile de învățare. 

Aplicația Kahoot! este una dintre aplicațiile pe care le folosesc cu success în activitatea cu 
elevii, la disciplina de studiu – chimie, în orice moment al activității: 
 în etapa de predare, la recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor,
 ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă,

Utilizarea aplicației Kahoot presupune respectarea următorilor pași inițiali:
1. Crearea  un cont gratuit pe platforma https://kahoot.it
2. Crearea unui nou Kahoot (test), https://create.kahoot.it/
Exemplific folosirea acestei metode în lecția Căldura de dizolvare

Tipul lectiei: Comunicare de noi cunoștinte 
Competențe specifice  

- Interpretarea caracteristicilor , fenomenelor/sistemelor studiate,în scopul identificării
aplicaţiilor acestora

- Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea
fenomenelor şi proceselor

- Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice, care denotă
informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică

- Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică
Obiective operaționale 

- Să definească căldura de dizolvare
- Să realizeze experimental dizolvarea NaOH și NH4Cl în apă
- Să determine experimental căldura de dizolvare a hidroxidului de sodiu
- Să indice importanța practică a  determinării căldurii de dizolvare
- Să își imbunătățească modul de lucru experimental

Metode didactice: conversația, problematizarea, descoperirea dirijată, experimentul de laborator. 
Mijloace de învățământ: creta, tabla, calorimetre, balanță, NaOH, NH4Cl  termometre, 

baghete, retroproiector, laptop, ecran. 
Desfășurarea lecției: 
Moment organiatoric: prezența și pregătirea suportului material pentru desfășurarea lecției. 

Se anunță lecția nouă și se scrie titlul pe tablă. 
Pentru început voi distribui elevilor o fișă de lucru. Prin completarea fișei voi putea să determin 
care sunt cunoștințele elevilor cu privire la subiectul lecției. 
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Fișă de lucru 
Precizați valoarea de adevăr a afirmațiilor : 
1. Dizolvarea este un proces chimic     F
2. În apă se pot dizolva doar substanțe solide     F
3. Există substanțe care nu se dizolvă în apă      A
4. Variația temperaturii în cazul unui process fizic sau chimic poate fi apreciată numai cu ajutorul

termometrului   F
5. Determinarea precisă a căldurii de dizolvare se realizează utilizând calorimetrul , un vas special

ce nu permite schimb de căldură cu mediul exterior. A
Lecția se continuă discutând și dezvoltând afirmațiile din fișa de lucru. 

Dizolvarea este un proces fizic. În acest proces  moleculele substanței dizolvate se amestecă 
cu moleculele de solvent având loc simultan si procese de hidratare a ionilor formați. 
În apă se pot dizolva substanțe aflate în toate stările de agregare cu condiția ca din punct de vedere 
structural sa se asemene cu aceasta( compuși ionici si molecule polare) 
Substanțele cu molecule nepolare sunt insolubile în apă: Cl2, CH4, CS2, C6H6 etc 
Experimental s-a detrminat că majoritatea proceselor de dizolvare au loc cu transfer de caldură , 
transfer fie de la sistemul reactant la mediu fie de la mediu la sistemul reactant. 
Pentru exemplificare se vor realize dizolvările hidroxidului de sodiu și a clorurii de amoniu în apă. 

• În două pahare Berzelius se adaugă câte o liguriță de hidroxid de sodiu respectiv clorură
de amoniu.

• Se adaugă apoi aproximativ 50 ml apă și se agită soluția.
• Ținînd paharele în mână se va putea constata că cel cu hidroxid de sodiu se încălzește iar

cel cu clorură de amoniu se răcește ceea ce inseamnă clar că are loc un schimb de căldură
În acest caz am folosit senzorii  de temperatura existenți la nivelul palmelor pentru a depista 
modificarea de temperatură și nu termometrul. 
Determinarea exactă a căldurii de dizolvare se realizează cu ajutorul calorimetrului. 
Calorimetrul este un vas cu pereți termoizolanți. Capacul calorimetrului este prevazut cu două 
orificii: unul pentru termometru și altul pentru agitatorul soluției. 
Determinarea căldurii de dizolvare. 
     Căldura molară de dizolvare  (∆H )reprezină caldura obtinută /necesară la dizolvarea unui 
mol de substanță într-o cantitate mare de solvent. 
 Pentru un mol de substanță dizolvată Q și ∆H au valori numerice egale dar semn contrar deoarece 
Q se referă la mediu și ∆H la sistemul reactant 
 Într-o reacție exotermă Q> 0 si ∆H <0
 Într-o reacție endotermă Q< 0 si ∆H >0

Mod de lucru: 
• Se cântăresc 4-5 g NaOH
• Se măsoară cu un cilindru gradat sau pahar Berzelius 100-150 ml apă
• Se toarnă apa în calorimetru și i se determină cu ajutorul termometrului temperatura inițială

( Ti)
• Se adaugă peste apă hidroxidul de sodiu.
• Se pune capacul calorimetrului și cu ajutorul baghetei se agită soluția.
• Se urmărește constant termometrul  pentru a se putea determina valoara maximă a

temperaturii.
• Căldura de dizolvare se calculează cu relația

Q=ms*c*DT 
ms =masa de soluție 
c= căldura specifica a apei, c=4,184 j/g.K 
DT= diferența de temperatură ( Tf-Ti) 
Căldura molară de dizolvare se calculează cu relația  ∆H= Q/n 
n=numarul de moli 
    Elevii vor lucra pe cinci grupe. Cu datele obținute se completează tabelul: 
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Grupa m(g) mH2O(g) ms(g) DT(K) Q n ∆H J/mol 
1 4,5 100 104,5 3 1311,68 0,1125 11659,7 
2 4,3 120 124,3 3 1560,21 0,1075 14513,5 
3 4,5 100 104,5 4 1748,91 0,1125 15545,8 
4 5 110 115 5 2405,8 0,125 19246,4 
5 4 130 134 2 1121,31 0,1 11213,1 

Diferențele de valori se datorează erorilor de măsurare și cântărire. 
În practică determinarea acestor călduri ajută mai cu seamă la alegera vaselor în care se vor 
desfășura reacțiile chimic 

Pentru fixare se va rezolva un Kahoot iar la finalul acestuia se poate obține un feed-back 
foarte bun. 
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275. BUILDING TEAM SPIRIT IN THE CLASSROOM

Prof. Luca Diana 
Liceul,,Ștefan Procopiu’’Vaslui 

Cursul la care am avut ocazia să particip ȋn perioada 25-29 iunie 2018 s-a desfășurat la 
Valencia,Spania,și s-a intitulat  Building Team Spirit in the Classroom. Este vorba despre prima 
mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+ - Acţiunea K1 intitulat O şcoală prietenoasă (nr. de 
referintă 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui. La acest 
curs au participat 12 profesori atât din România cât și din alte ţări cum ar fi:Polonia, Lituania și 
Slovenia. De la liceul nostru au participat un număr de șase cadre didactice. Acest curs a pus accent 
pe modul de abordare, obiectivele şi etapele dezvoltării unui grup, structura acestuia, distribuirea 
rolurilor şi modalităţile de management. Au fost abordate la acest curs două subiecte esenţiale în 
crearea unei echipe de succes, comunicarea cu cele trei stiluri ale sale, importanţa comunicării 
verbale şi a comunicării nonverbale, ascultarea activă şi relevanţa feedback –ului şi motivaţia 
individuală şi în echipă, modalităţi de stimulare a motivaţiei şi a progresului ca proces, identificarea 
factorilor şi a obstacolelor care o influenţează. Teme pe care le-am abordat la clasa la care sunt 
dirigintă dar și la alte clase la care predau ȋn acest an școlar. 

Prima activitate a fost la clasa a XII-a F,clasă la care sunt dirigintă. Titlul activităţii a 
fost :Comunică asertiv , nu agresiv !Scopul acestei activităţi a fost : dezvoltarea abilităţii de 
comunicare asertivă. Dintre obiectivele activităţii am putea enumera :să descrie comportamente 
pasive, agresive și asertive ; să numească aceste tipuri de comportamente ȋntr-o situaţie dată ; să 
definească noţiunile prezentate.Ca metode și procedee am folosit : conversaţia, explicaţia, 
dramatizarea, jocul de rol, chestionarul. Resursele materiale au fost :fișe de lucru, markere, foi A3, 
planșa ,,Balanţa’’. La sfârșitul lecţei elevii mei au reușit să-și achiziţioneze cunoștinţe și să-și 
formeze competenţe utile ȋn dezvoltarea unui comportament asertiv. 
Câteva aspecte din timpul activităţii : 

Cea de-a doua activitate a fost susţinută la clasa a XI-a A cu tema :Ce mă motivează să 
ȋnvăţ?Scopul lecţiei a fost: de a identifica și stimula componentele motivaţionale ale elevilor ȋntr-o 
manieră mai creativă și de a dezvolta ȋncrederea elevilor ȋn forţele proprii. Metodele și procedeele 
folosite au fost:lectura, chestionarul, vizionare (clip educaţional). Pe parcursul ȋntregii activităţi 
elevii au ȋmbinat armonios noţiunile teoretice cu cele practice ȋn perechi sau ȋn echipă, prin jocuri 
de rol sau chiar simulări. La sfârșitul orei elevii au fost capabili să definească conceptul de ȋnvăţare, 
să-și conștientizeze necesitatea motivaţiei interioare a ȋnvăţării și să-și dezvolte creativitatea. 
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Fotografie din timpul activitatii : 

Ultima activitate cu elevii a fost cea de la clasa la care sunt dirigintă. Tema lecţiei a fost : 
Tehnica lucrului ȋn echipă-o metodă eficientă ȋn ȋnvăţare. Scopul activităţii a fost de informare și 
sensibilizare privind regulile pe care trebuie să le respecte elevul ȋn cadrul grupului. În cadrul 
activităţi s-a pus accent pe identificarea rolului de lider în vederea construirii spiritului de echipă, 
a avantajelor şi dezavantajelor diferitelor tipuri de lideri, atitudini şi competenţe cheie necesare în 
crearea şi conducerea unui grup. 

Iată câteva aspecte din cadrul activităţii: 
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În concluzie pot afirma că ȋn cadrul acestui curs am avut  prilejul  de a relaţiona cu profesori 
din alte ţări, de a face schimb de idei şi de bune practici şi de a recunoaşte diferenţele culturale 
dintre cursanţi. Această mobilitate mi-a oferit posibilitatea de a descoperi totodată cultura şi 
civilizaţia spaniolă şi obiceiurile specifice locuitorilor din împrejurimile Valenciei. 

276. PROIECT DIDACTIC

Profesor Coman Mihaela Ionela 
Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Brăila 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
CLASA A X-A 
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Textul narativ  
TEMA LECȚIEI: Tema iubirii în romanul " Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război" de Camil Petrescu 
TIPUL LECȚIEI: MIXT 
COMPETENȚE GENERALE: 

• Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor
texte literare şi nonliterare

• Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
COMPETENȚE SPECIFICE: 

• Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului
narativ

• Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate
• Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate
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OBIECTIVE 
La sfârșitul lecției, elevii trebuie: 
a. Cognitive:

• Să delimiteze gradual etapele iubirii dezvoltate în romanul camilpetrescian
• Să identifice citate potrivite pentru fiecare etapă a iubirii
• Să analizeze diferite citate din romanul studiat
• Să precizeze cauzele care au dus la ruperea relatiei dintre cei doi

b. Afective:
• Să dovedească receptivitate  afectiv-intelectuală față de substanța estetica a textului literar
• Să-și dovedească preferențial atenția asupra unor fragmente din textele date și să-și motiveze

alegerea
RESURSE 

• Capacitățile de învățare ale elevilor
• Timp: 50 de minute
• Materiale didactice : textul suport; fișe de lucru;

STRATEGIA DIDACTICA 
Metode și procedee: brainstorming, ciorghinele, conversația euristică,  problematizarea   
Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală  
Bibliografie: 
Manolescu, Nicolae- Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura Gramar, București, 
2000 
Matei Mușat, Carmen- Romanul românesc interbelic, Editura Humanitas, București, 1998 
Petraș Irina- Camil Petrescu. Schițe pentru un portret, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 
2003 
Sâmihăian, Florentina-O didactică  a limbii și literaturii române, Grupul Editorial Art, București, 
2014 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC: notarea absențelor; pregătirea materialelor didactice;
asigurarea climatului adecvat desfășurării lecției. (2 minute)
2. CAPTAREA ATENȚIEI ELEVILOR (5 minute)

Profesorul propune elevilor un exercițiu de imaginație și de memorie. Îi roagă pe elevi să 
închidă ochii  și să -și imagineze o zi caniculară de vară. Vântul  adie ușor, iar în aer se simte 
mirosul sărat al mării. Picioarele se afundă în nisipul cald, pașii purtându-i spre albastrul infinit al 
mării. Valurile se spărgeau de mal, chemându-i. În acest moment, profesorul îi întreabă pe elevi ce 
amintiri le -a declanșat această situație. Rolul exercițiului este de a le trezi memoria afectivă. 
3. ACTUALIZAREA IDEILOR ANCORĂ (10 minute)

Se verifică tema pentru acasă, cantitativ și calitativ: Concepția despre dragoste a lui Ștefan 
Gheorghidiu. Elevii vor preciza în ce condiții personajul principal și -a exprimat această concepție. 

Elevii vor avea de completat matricea semantică de mai jos cu sintagme care să reflecteze 
relația dintre Ștefan Gheorghidiu și Ela. 

  CUPLUL 

4. COMUNICAREA TITLULUI  LECȚIEI ȘI ENUNȚAREA OBIECTIVELOR (2 minute )
Se comunică titlul lecției: Tema iubirii în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 

de război de Camil Petrescu. 
Se enunță oral obiectivele cognitive ale lecției. 
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5. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII ( 20 de minute )
Elevii vor fi orientați spre identificarea etapelor iubirii din roman, extrăgând câte un bilețel 

reprezentativ fiecarei etape a dragostei dintre Ela si Ștefan.  
GENEZA:  "începusem totuși să fiu măgulit de admirația pe care o avea mai toată lumea pentru 
mine, fiindcă eram atât de pătimaș iubit de una dintre cele mai frumoase studente, și cred că acest 
orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri" 
PRIMELE FISURI: "Aș fi vrut-o mereu feminină, deasupra discuțiilor acestea vulgare, plăpândă și 
având nevoie să fie ea protejată, nu să intervină atât de energic, interesată." 

APARIȚIA GELOZIEI ȘI SUFERINȚA: "Niciodată nu m-am simţit mai descheiat de mine însumi, 
mai nenorocit. Am crezut atâta vreme că eu sunt singurul motiv de durere sau de bucurie pentru 
femeia mea, iar azi descopeream că ochii ei sunt gata să plângă pentru altul, că suferea şi ea, 
plăpândă, ceea ce eu înduram ros în adânc, de două zile, dar ea pentru un om care mie mi se părea 
cel dintâi venit” 

SENTIMENTUL ÎNSTRĂINĂRII : „I-am scris că-i las absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preţ, 
la cărţi… de la lucruri personale, la amintiri. Adică tot trecutul”. 

După ce vor identifica corect etapele, elevii primesc o fișă cu întrebări ajutătoare în analiza 
fiecarei etape. De asemenea, vor trebui să selecteze citate semnificative și să le comenteze.(Anexa) 

Pentru a stabili tipul de dragoste trăit de cele două personaje, profesorul supune atenției 
elevilor triunghiul iubirii propus de psihologul Robert Sternberg. Acesta este un model descriptiv și 
explicativ al iubirii, al formelor pe care acest sentiment le poate lua în viețile noastre. Elevii vor 
trebui să propună și să argumenteze ce tip de iubire  au experimentat personajele. 

6. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI
Elevii sunt solicitați să indice care sunt din perspectiva fiecărui partener al cuplului, 

motivele care au dus la destrămarea mariajului. 

7. TEMA PENTRU ACASA
Redactează un eseu argumentativ de 1-2 pagini în care să prezinți evoluția 

unui cuplu de personaje dintr-un roman subiectiv studiat. 
8. ASIGURAREA FEEDBACKULUI
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Se va realiza pe tot parcursul lecției, la sfârșit fiind notați elevii care și-au adus contribuția la 
buna desfășurare a lecției. 
ANEXĂ 

ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI de CAMIL PETRESCU 
FIȘĂ DE LUCRU 

I GENEZA 
1.Când și cum se naște sentimentul de iubire al protagonistului pentru Ela?
2. Cum se desfășoară, în prima fază a căsătoriei, relația lor de familie?
3. Cum o vede Ștefan pe Ela la începutul iubirii?
4. De ce Ela este descrisă în acest mod?

II PRIMELE FISURI 
1. Indică momentul și motivul care schimbă căsnicia lui Ștefan și a Elei.
2. Prezintă pe scurt scena testamentului, atitudinea și reacțiile membrilor familiei atunci când află că
Ștefan este moștenitorul.
3. Cum se manifestă Ela în împrejurarea încercării lui Nae Gheorghidiu de a-l deposeda de avere pe
Ștefan și cum reacționează acesta când își descoperă soția altfel decât a știut-o el până atunci?
4. Ștefan începe să perceapă schimbarea Elei. Ce provoacă această schimbare? Este o schimbare
reală sau se schimbă percepția soțului despre ea?
5. Comentează afirmația lui Ștefan: Aș fi vrut-o feminină, deasupra discuțiilor acestea vulgare,
plăpândă și având nevoie să fie protejată, nu să intervină atât de energic, interesată.

III APARIȚIA GELOZIEI ȘI SUFERINȚA 
1. Cum se raportează Ștefan la viața mondenă?
2. Comentează atitudinea Elei față de viață și față  de Ștefan, după primirea moștenirii.
3. Ștefan intuiește o deosebire relevantă între el și ceilelti bărbați. Motivați-o.
4. Ce semnificație imprimă naratorul- personaj gestului Elei de a-i cumpăra cravate și batiste noi?
5. Enumeră motivele care generează suferința lui Ștefan în secvența excursiei de la Odobești. Cum
explici această suferință? Crezi că gelozia sa are o motivație reală, este doar încă o dovadă a
imposibilității de a pătrunde în sufletul celui de lângă tine sau trădează poate o plăcere a suferinței?
Justifică-ți răspunsul cu referiri concrete din text.
6. Există o relație între Ela și d-l G.?
7. Cine este infidel? De ce?
8. Influențează comunicarea/noncomunicarea relația de cuplu?

IV SENTIMENTUL ÎNSTRĂINĂRII 
1. Exprimă-ți opinia cu privire la vinovăția / nevinovăția Elei față de soțul ei.
2. Motivează în ce fel experiența războiului  va contribui la vindecarea rănilor sufletești ale lui
Ștefan.
3. Comentează finalul romanului.
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277. PROIECT ENGAGE
DEȘEURILE DE BATERII ȘI ACUMULATOARE (DBA) 

Prof. Trandafir Marius Vasile 
Liceul Tehnologic ,,Goga Ionescu,, Titu, jud. Dâmbovița 

Deșeurile de baterii și acumulatoare (DBA) este un exemplu de proiect ENGAGE pentru 
care sunt necesare câteva lecții. Elevii sunt îndrumați de o lecție pregătită de profesor în care le este 
prezentată o dilemă și întrebări de cercetare care îi vor ajuta pe aceștia să descopere mai multe 
informații. Apoi, elevii vor lucra independent, folosindu-și abilitățile de analiză a surselor pentru 
rezolvarea dilemei. În cadrul ultimei lecții, elevii își vor prezenta decizia. 

În cadrul acestui proiect elevii își vor folosi cunoștințele despre baterii/acumulatori precum 
și cunoștințele despre resursele Pământului asimilate la orele de fizică și de chimie și vor aplica 
abilități de lucru științific pentru a identifica modalități de convingere a oamenilor de a recicla 
deșeurile de baterii și acumulatori, precum și identificarea unor tehnologii de fabricare a bateriilor 
BIO. 

1. Pregătirea proiectului:
Elevii joacă un joc pentru a ridica probleme care decurg din fabricarea și scoaterea din uz a

bateriilor și acumulatoarelor, precum și reciclarea unora dintre materialele din care acestea sunt 
realizate. Se adresează întrebarea  ”Poți convinge oamenii să recicleze deșeurile de baterii și 
acumulatoare?” Elevii notează întrebările lor de cercetare. 

Resurse: Prezentarea ”Deșeurile de baterii și acumulatoare (DBA)” și copii ale foilor de 
lucru pentru elevi  

Se proiectează obiectivele învățării (slide-ul 2 ). Apoi profesorul prezintă pe scurt 
problemele legate de producerea și scoaterea din uz a bateriilor și acumulatoarelor (slide-urile 3-
5). 

Se adresează elevilor întrebarea ”Care sunt consecințele reciclării deșeurilor de baterii și 
acumulatoare asupra mediului și omului ?”( slide-ul 6 ) și li se cere să discute pe scurt, în 
pereche, despre cunoștințele lor anterioare.  

Profesorul prezintă ”jocul consecințelor”, și creează grupuri de câte patru elevi pentru a juca 
jocul, urmând instrucțiunile din foaia SS1 și folosind tabla de joc (SS2) și cartonașele de joc 
(SS3). 

Ca urmare a jocului, profesorul conduce o discuție despre problemele care decurg din joc, 
folosind întrebări cum ar fi: 

• Care sunt efectele potențiale ale deșeurilor de baterii și acumulatoare asupra sănătății
noastre și asupra mediului ?

• Care sunt avantajele reciclării bateriilor și acumulatoarelor ?
• Care sunt soluțiile problemei ?
Acest joc îi va ajuta, pe elevi, să rezume unele dintre consecințele problematice asociate cu

deșeurile de baterii și acumulatoare. 
Se afișează întrebarea pe care elevii o vor investiga (slide-ul 11). Profesorul evidențiază că, 

pentru a putea convinge oamenii să recicleze deșeurile de baterii și acumulatoare, vor avea 
nevoie de mai multe informații.  Profesorul conduce o scurtă discuție pentru a trasa în linii mari 
ceea ce elevii ar putea avea nevoie să afle despre: producerea bateriilor și acumulatoarelor, 
utilizarea acestora, influența deșeurilor de baterii și acumulatoare asupra mediului și omului, 
legislația (UE și românească) în domeniul deșeurilor de baterii și acumulatoare, noile materiale 
și tehnologii pentru realizarea unor baterii BIO. 

Elevii primesc o copie a grilei SDCÎ (SS5) și discută despre modul de utilizare (slide-urile 
11-12). Elevii își pot alege: un potențial efect al deșeurilor de baterii și acumulatoare asupra 
mediului și omului ; un avantaj al reciclării deșeurilor de baterii și acumulatoare sau o posibilă 
tehnologie de realizare a unei baterii BIO și lucrează individual pentru a completa secțiunea S – 
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ceea ce știu despre acestea. Apoi discută în pereche despre posibile întrebări care le-ar putea 
ghida investigația (secțiunea D). În urma feedback-ului oferit de elevi se ia o decizie la nivel de 
clasă asupra întrebărilor cele mai utile.  

Sugestii pentru întrebări: 
• Care sunt cele mai periculoase materiale pentru mediu și sănătatea omului, care intră în

componența bateriilor și acumulatoarelor ?
• Ce spune legislația românească și cea europeană cu privire la deșeurile de baterii și

acumulatoare ?
• Ce spun specialiștii (doctorii) despre intoxicația cu aceste metale ?
• Aceste materiale sunt regenerabile ?
• Cum pot fi colectate, depozitate și reciclate deșeurile de baterii și acumulatoare ?
• Care sunt centrele autorizate de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și

acumulatoare ?
• Care sunt posibilele tehnologii și materiale pentru confecționarea unor baterii BIO ?
Elevii pot scrie întrebările în coloana D a grilei. Profesorul le explică că vor completa

coloanele C și Î mai târziu (slide-ul 13). Profesorul le arată diferite surse: surse reale, surse adaptate 
și ghiduri. Explorați câteva surse astfel încât elevii să vadă gama disponibilă. Explicați elevilor că 
majoritatea ar trebui să folosească surse adaptate, dar unii ar putea să se uite și la surse reale. 
Ghidurile sunt utile în analiza surselor. 

2. Analiză și rezolvare
Elevii interoghează surse pentru a răspunde la întrebarea  ”Poți convinge oamenii să recicleze 

deșeurile de baterii și acumulatoare?” 
Această secțiune e condusă de elevi. Elevii trebuie să aibă acces la website-ul Engage pentru a 

descărca și utiliza surse. Alternativ, profesorul poate tipări copii ale surselor.  
Resurse: 
Ghiduri: Ghiduri care interoghează surse  
Legislația românească și cea europeană cu privire la DBA (interogarea surselor) 
Surse reale: articole web 
Efectele nocive ale DBA asupra mediului și sănătății omului (interogarea surselor) 
Surse reale: articole web 
Reciclarea DBA (interogarea surselor) 
Surse reale: Legături web către filme, articole web 
Baterii BIO (Interogarea surselor) 
Surse reale: Legături web către filme, articole științifice și articole web 
Surse adaptate:  Articole științifice, articole web 

Fiecare elev accesează sursele corespunzătoare: efectelor nocive ale deșeurilor de baterii și 
acumulatoare asupra mediului și sănătății omului ; avantajelor care decurg din reciclarea 
deșeurilor de baterii și acumulatoare; legislației românești și europene în vigoare cu privire la 
deșeurile de baterii și acumulatoare; noilor tehnologii sau materiale pentru realizare unor baterii 
BIO. Elevii folosesc ghidurile pentru a-i ajuta în analiza surselor. Elemente ce trebuie 
evidențiate: 

• Legislația românească și cea europeană în domeniul DBA;
• Efectele nocive ale DBA asupra mediului și sănătății omului;
• Avantajele reciclării DBA;
• Bateriile BIO
După ce au cercetat individual materialele din sursele web, elevii ar putea împărtăși ceea ce

au aflat cu alții, în grupuri de câte trei 
3. Comunicare
Elevii își reamintesc despre consecințele care decurg din reciclarea deșeurilor de baterii și

acumulatoare. Apoi elevii vor planifica modul în care vor comunica rezultatele către un grup de 
oameni. Această secțiune e condusă de elevi, profesorul având doar o introducere.  
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Resurse: Prezentarea comunicării deșeurile de baterii și acumulatoare și foile de lucru pentru 
elevi 

În această parte a activității, elevii folosesc ceea ce au învățat pentru a comunica informațiile 
colectate către un grup de oameni. Se proiectează sarcina privind comunicarea (slide-urile 3 și 4). 

Elevii lucrează individual sau în pereche, folosind SS1, pentru a planifica comunicarea – 
cele mai potrivite modalități de prezentare sunt: afișele/posterele; pliantele ; materiale PowerPoint. 
Ei vor trebui să includă informații pentru a convinge oamenii:  

• de necesitatea reciclării deșeurilor de baterii și acumulatoare;
• de efectele nocive pe care le au aceste deșeuri asupra mediului și sănătății oamenilor;
• de necesitatea unui comportament ECO cu mediul.
Elevii vor prezenta comunicarea lor, restului clasei.

Bibliografie: 
1. Asociația ENVIRON - http://environ.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie
2. Articol ”Intoxicația cu plumb” - http://www.mymed.ro/intoxicatie-plumb.html
3. Articol ”Intoxicația cu mercur” - http://www.romedic.ro/intoxicatia-cu-mercur
4. Articol ”Intoxicația cu cadmiu” - http://www.mediculmeu.com/afectiuni-cauzate-de-

muscaturi-de-reptile-si-inocularea-de-venin-de-catre-vietati-marine/pericole-specifice-
din-mediul-ambiant-si-ocupationale/cadmiul.php

5. http://blog.letsdoitromania.ro/noutati/romanii-recicleaza-doar-8-din-bateriile-folosite-
iar-in-2016-tinta-este-de-45/?gclid=COnmw4qe0tACFRMz0wod2H8MMg

6. https://www.youtube.com/watch?v=EprnTmOlvJk
7. https://www.youtube.com/watch?v=IHh8EicoAaA
8. https://www.youtube.com/watch?v=zMvpFAbsIlI
9. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kappsule.apps.environharti
10. Baterii bazate pe sodiu și potasiu - https://ecoprofit.ro/bateriile-na-ion-si-k-ion-pe-baza-

de-sodiu-si-potasiu-marile-rivale-pentru-li-ion/
11. Bateria nemuritoare (bazată pe nanofire) –

http://www.snrb.org/oamenii-de-stiinta-au-inventat-bateria-nemuritoare/ ; 
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsenergylett.6b00029 (articolul original)

12. O baterie litiu-ion mai bună - http://www.scienceinschool.org/ro/content/o-baterie-litiu-
ion-mai-bun%C4%83#refs

13. Science of SLAC Bateriile viitorului: ”Este posibil?”
https://www.youtube.com/watch?v=ISEzvNevyck
https://www.youtube.com/watch?v=xMnTOpJScpg

14. Titaniul reprezintă o nouă alternativă pentru bateriile Li-ion - http://ecoprofit.ro/titaniu-
baterii-litiu-ion-autonomie-incarcare-fiabilitate/

15. Science of SLAC – reinventăm bacteria
https://www.youtube.com/watch?v=5kjixld5W3E

16. Pagina proiectului ENGAGE - http://www.engagingscience.eu
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278. OUR CULTURE AND HISTORY THROUGH ACTIVE
PARTICIPATIVE METHODS 

 (OCHAP) 

Prof. Zepiși Simona-Valinda 
Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”, 

Târgoviște, Dâmbovița 

În perioada decembrie 2017-decembrie 2019, Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”, 
coordonează  un nou  proiect de parteneriat strategic  (KA2) - Domeniul Educaţie Şcolară, cu 
numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037129_1. Proiectul reuneşte şcoli din Spania, 
Portugalia, Letonia, Cipru şi Grecia, trei dintre ele, cele din Portugalia, Cipru, Grecia, aflându-se 
pentru prima oară în programul Erasmus +. 
              Cunoaşterea istoriei UE, cunoaşterea istoriei proprii şi comune europene, conştientizarea 
valorilor istorice şi culturale, a valorilor de patrimoniu UNESCO naţionale si europene ne ajută să 
analizăm trecutul, să înţelegem prezentul şi să gestionăm  eficient problemele sociale, culturale şi de 
identitate cu care se confruntă societatea actuală,  pentru a ne construi un viitor mai bun. În acelaşi 
timp, cunoaşterea istoriei actuale  ajută elevii să înteleagă mai bine Brexitul din Anglia,  criza 
refugiaţilor din ultimii ani, cauzele şi consecintele acestora asupra UE,  impactul asupra societaţii de 
astăzi, să le  dezvolte toleranţa şi respectul pentru drepturile omului, să le sporească dorinţa  de a 
elimina rasismul şi xenophobia.  

În acest context, proiectul îşi propune să dezvolte  interesul elevilor pentru istorie, artă şi 
cultură din perspectiva trecut-prezent- viitor, pentru a fi capabili să gestioneze problemele societăţii 
viitoare şi  pentru a conştientiza apartenenţa lor la spaţiul comun European  fără discriminare, 
rasism şi xenofobie, prin intermediul metodelor de lucru formale şi non-formale  (metode de 
gândire critică şi activ participative) dobândite de către profesori prin împărtăşirea, confruntare şi 
schimb  de idei şi  practici specifice de lucru cu elevii. 
             Obiectivele proiectului sunt: 
1. Stimularea interesului a 150 de elevi pentru cunoaşterea istoriei, artei şi a culturii naţionale,
precum şi a culturii comune europene.
2. Sensibilizarea şi motivarea a 150 de elevi pentru cunoaşterea, respectarea şi protejarea
patrimoniului UNESCO la nivel European, prin plasarea centrală  a elementelor acestuia în diverse
contexte transdisciplinare.
3. Dezvoltarea capacităţii  a 40 de  profesori din cele şase şcoli pentru conceperea unor activități
didactice atractive, prin utilizarea  şi integrarea metodelor moderne de predare-învăţare-
evaluare,  atât a istoriei cât şi a altor discipline.
4. Creşterea calităţii educaţiei la nivelul celor şase şcoli prin integrarea eficientă în context
transdisciplinar a elementelor de educație formala, non-formală si informală în vederea prevenirii
părăsirii de timpuriu a şcolii.
          Plecând de la importanta desfăsurării lecţiilor sau a altor activităţi, prin metode activ-
participative, având în vedere faptul că tânărul se formează ca om al societăţii viitoare prin 
cunoaşterea şi valorificarea trecutului, cadrele didactice îşi vor dezvolta competenţele de lucru  cu 
metodele de dezvoltare a gândirii critice, a creativităţii , în abordarea transcurriculară a istoriei, care 
va face posibilă cunoaşterea şi întelegerea mai uşoară a actului istoric la nivelul capacităţilor 
elevului, prin sensibilizarea lui pe diverse căi, formale şi non-formale, în cadrul orelor de istorie, 
dar şi a altor discipline. Pe parcursul activităţilor LTT, profesorii aprofundează  aceste metode prin 
abordări teoretice şi practice, dar şi prin schimb de bune practici, confruntând idei, practici si 
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metode. Profesorii vor contribui prin experienţa dobândită în comun, la elaborarea “Culegerii 
didactice si pedagogice pentru abordare transdisciplinară şi non-formală a istoriei”. 
         Elevii iau  parte la activităţi formale şi non- formale, realizate de profesori la diverse 
discipline şi/sau în afara orelor de curs, ca urmare a schimburilor de bune practici. De asemenea, 
contribuie permanent  la realizarea produselor proiectului: filme documentare, biblioteci virtuale, 
quiz-uri, expoziţii, parade, spectacole umanitare, etc. 
         Activităţile de implementare includ: vizite de documentare, realizarea unor prezentări a 
istoriei oraşului în ultimele două secole, ateliere locale şi transnaţionale pentru dezvoltarea 
competenţelor profesorilor în utilizarea metodelor de învăţare activă ( brainstorming, metoda 
proiectului, metoda experimentului, metoda mozaicului, metoda investigaţiei, harta conceptuală, 
Cubul, Sinelg,Turul galeriei, Copacul ideilor, Diagrama WENN- EULER, Metoda 6-3-5, Stiu-
Vreau sa stiu -Am învatat, Cvintetul ), studiul unor pictori, scriitori, muzicieni locali celebri, parade, 
expoziţii, spectacole umanitare, implementarea unor activitati formale si non-formale, conferinţe pe 
tema drepturilor omului, crizei refugiaţilor, egalitate şi incluziune, istoria UE, etc.  
         Ca rezultate tangibile, aşteptăm până la finalul proiectului: logo-ul proiectului,site-ul 
proiectului (https://ochap.eu/), jurnalul proiectului (poate fi consultat aici 
https://erasmusplusdiary.blogspot.ro/), prezentarea istorică a oraşului din ultimele două secole, 
quiz-uri pe teme istorice, puzzle-uri/alte jocuri educaţionale cu obiective UNESCO, piese de teatru 
pe teme istorice/criza refugiaţilor (limba nativă/limba engleză), expoziţii tematice cu prilejul zilelor 
naţionale ale celor şase ţări, expoziţii de fotografii realizate în ultimul secol, albume, broşuri, filme 
documentare, lecţii de isorie şi istorie integrată în alte discipline, paradă  cu moda anilor 1920-1970 
cu obiecte vestimentare realizate din materiale reciclabile, două biblioteci  virtuale care vor conţine 
mituri/legende, tradiţii de nuntă şi botez, tradiţii de Paşte/Crăciun, istoria UNESCO obiective 
regionale/naţionale de patrimoniu cultural/natural/cultural imaterial al umanităţii  UNESCO, lecţii 
integrate in curriculum, activităţi non-formale cu metode activ participative, de dezvoltare a 
creativităţiii şi de gândire critică perfecţionate pe parcursul atelierelor de lucru naţionale si a 
schimbului de practici international, etc. 
              Materialele create pe parcursul proiectului (profesori şi elevi), pot fi vizualizate aici: 
https://padlet.com/zepisi_simona/methods_OCHAP 
https://padlet.com/savescucornelia/atelier 
https://padlet.com/zepisi_simona/_students_LTT 
https://padlet.com/zepisi_simona/discoveries_6_countries 
https://padlet.com/zepisi_simona/History_Town_Stories_partners 
https://padlet.com/zepisi_simona/Quizzes_partners 
https://padlet.com/zepisi_simona/FAMOUS_PEOPLE_OCHAP 
https://padlet.com/zepisi_simona/trips 
https://padlet.com/zepisi_simona/romanian_products_ochap 
https://padlet.com/zepisi_simona/logo_partners_ochap 
https://padlet.com/zepisi_simona/Documentare_OCHAP 
https://padlet.com/bog1975dan/j7vxnprvf8a2 
       Preconizăm un impact pozitiv la nivelul elevilor, profesorilor, şcolii şi comunitaţii: dezvoltarea 
respectului pentru istoria  Europei şi cultura  UNESCO, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la 
UE, a atitudinii de combatere a rasismului şi xenofobiei, deschidere spre nou, libertate de 
exprimare, spirit de iniţiativă, cetăţenie activă, dezvoltarea gândirii critice, creativităţii, 
competenţelor sociale şi civice, dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba 
engleză, sporirea motivaţiei profesorilor de a forma elevi în spiritul gândirii critice, dezvoltarea 
unor relaţii de colaborare inter-instituţionale, dezvoltarea  triadei şcoală-comunitate-părinţi, 
motivarea elevilor de a continua să înveţe, prevenind riscul de parăsire timpurie a  şcolii. 

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. 
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279. PROIECT  DIDACTIC

Prof. Daniela Borș 
Liceul Tehnologic ,,Al. I. Cuza” Bârlad 

Data: 17.04.2018 
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ,,Al. I. Cuza” Bârlad 
Clasa: a  IX – a M 3 
Ora: 8,30 – 9,20 
Profesor: Daniela Borș 
Domeniul: Mecanică 
Modulul: M I – Reprezentarea pieselor tehnice 
Unitatea de învățare:  Reguli de reprezentare a schiței după model 
Titlul lecției:  Schița - Fazele premergătoare executării schiței 
Tipul lecției: Comunicare/însușire de noi cunoștințe 
Timpul acordat: 50’ 
Competențe specifice:  
            CS1 - precizarea fazelor premergătoare executării schiței 
            CS2 - utilizarea cunoștințelor dobândite în diferite situații reale 
Competențe derivate: 
            CD1 - definirea schiței 
            CD2 - enumerarea fazelor premergătoare executării schiței 
            CD3 - descrierea fazelor premergătoare executării schiței 
Obiective operaționale: La sfârșitul orei elevii trebuie: 

O1 - să definească schița 
O2 - să enumere fazele premergătoare executării schiței 
O3 - să descrie fazele premergătoare executării schiței 

Metode și procedee didactice: expunerea, explicația, dialogul, conversația euristică, demonstrația,  
observarea, problematizarea, descoperirea dirijată, dezbaterea,   
exercițiul   

Mijloace didactice: diverse tipuri de piese și corpuri geometrice, fișe de lucru, calculator, 
videoproiector, literatură de specialitate 

Locul de desfășurare: laborator tehnologic 
Bibliografia:  

1. Gh. Husein,  M.  Tudose – Desen tehnic de specialitate, Editura Didactică și Pedagogică,
R.A.- București, 1997

2. M. Tănăsescu, M. Gheorghe – Desen tehnic, Editura Aramis, București, 2004
3. D. Burdujel, M. Tanăsescu, M. Ionescu –  Desen tehnic, Editura Sigma, București, 2004
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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’ 

20’ 

- salutul, verificarea prezenței,
a mijloacelor didactice
pregătite, a existenței caietelor
de desen, a instrumentelor de
desen și a celor de scris

- provoacă o dezbatere pe
tema: Schița, făcând apel la
cunoștințele anterioare ale
elevilor
- adresează clasei o serie de
întrebări scurte și precise: 

- Ce întelegeți prin schiță?
- Care este rolul schiței?
- Unde întâlnim acest tip

de desen/reprezentare grafică? 
- 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
urmărite

- răspund la salut și la
apel, își pregătesc
caietele  de desen,
instrumentele de desen
și cele 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
profesorului și

- dialogul

- dialogul,
conversația
euristică,
dezbaterea,
explicația

- expunerea,
explicația,
dialogul,
conversația

- catalog, tablă,
calculator,
videoproiector,
caiete de desen
instrumente de
desen și de
scris

- prezentare
ppt,
calculator,
videoproiector,

- frontal

- frontal,
individual

- frontal,
individual

- observare
sistematică

- observare
sistematică,
evaluare
orală
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4. Obținerea 
performanței și 
asigurarea 
feed-back-ului 

20’ 

- face o scurtă introducere
antrenând elevii la dezbateri și
folosindu-se de cunoștințele
acestora
- propune educabililor 
vizionarea unei prezentări 
Power Point cu tema: Schița – 
fazele premergătoare 
executării schiței 
- definește schița cu ajutorul
elevilor
- precizează rolul schiței
- prezintă caracteristicile
schiței
- enumeră fazele 
premergătoare executării 
schiței 
- descrie fiecare fază în parte
- supune spre analiza
educabililor o serie de piese și
răspunde la solicitările
acestora

- propune elevilor un exercițiu
aplicativ și distribuie elevilor
o serie de fișe de lucru
- le explică modul de lucru și
precizează timpul de lucru
- împarte elevii pe grupe
- completează și corectează
răspunsurile primite

participă la dezbateri 

- consemnează
informațiile primite
- sunt atenți și se
concentrează asupra
prezentării Power Point
expusă de profesor
- observă și analizează
piesele propuse spre 
descoperire și pun 
diverse întrebări 
- fac diverse comentarii
asupra informațiilor
primite

- studiază și analizează
fișele de lucru, ascultă
explicațiile primite, se
împart pe grupe și se
antrenează în această
aventură

euristică, 

demonstrația, 
observarea,  
descoperirea 
dirijată 

- dialogul,
explicația,
conversația
euristică,
demonstrația,
observarea,
descoperirea
dirijată,

diverse tipuri  
de piese și 
corpuri 
geometrice 

- prezentare
ppt, calculator,
videoproiector,
diverse tipuri
de piese, fișe
de lucru

- frontal,
individual

- observare
sistematică,
evaluare
orală
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5.  Încheierea 
activității 

3’ 

- 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
- formulează concluzii și
aprecieri 
- evidențiază elevii care
s-au remarcat prin participarea
activă la lecție și îi notează

- răspund la întrebările
profesorului, folosindu-
se de notițele din caiete
și de cunoștințele
acumulate anterior
- sunt atenți la
răspunsurile colegilor
și la completările
profesorului, notează
eventualele informații
lipsă, pun întrebări
- formulează concluzii
și aprecieri

- ascultă și 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

dezbaterea, 
prezentare 
ppt 

- dialogul,
conversația
euristică,
explicația

- catalog,
carnete de note

- frontal,
individual

- apreciere
și notare
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280. „BACOVIAL DIDACTIC”
– O REVISTĂ DESPRE MODELAREA PRIN EDUCAŢIE

Prof. Nicoleta Florean, 
Asociația Liga Scriitorilor, Filiala Bacău 

Revista „Bacovial didactic”, o „Revistă pentru educaţie şi cercetare” apărută la Bacău sub 
egida Ligii Scriitorilor Români, cu ISSN 260-5242 și având deviza „Culture semper in virtute 
Dei”(„Întotdeauna pentru cultură sub puterea lui Dumnezeu”) s-a născut dintr-o necesitate: aceea 
de a reuni, sub același motto, rezultatele demersurilor educaționale ale profesorilor de diverse 
specializări, dar și ale altor oameni de cultură (ca de exemplu muzeografi), de a oferi exemple de 
bune practici, de a oferi publicului creații ale elevilor, materiale ce oglindesc eforturile comune ale 
educabililor și educatorilor. Această publicație este și rezultatul unui demers demonstrativ: relația 
dintre elev și profesor este una de parteneriat, bidimensională, interșanjabilă în orice moment, 
relație ce respectă principiul libertății de creație și exprimare. 

Abordând, în aparență, o arie tematică diversă, această revistă s-a constituit ca o sinapsă..., 
dar una care leagă pe elev de profesorul său, pe dascălii cu diverse specializări de scriitori, pe 
educatori de educabili, căci toți aceștia au o singută finalitate: a reliefa necesitatea de a insista 
asupra perpetuării cultului estetic și pe acela al corectei axiologii într-o lume a valorilor mult prea 
răscolite. 

În cele 91 de pagini format A4, ilustrate alb-negru, veți regăsi atât planuri de lecție care 
demonstrează punerea în practică a noilor teorii educaționale reinterpretate, studii asupra 
problemelor pe care învățământul românesc le întâmpină în societatea actuală, încercări de a oferi 
soluții, reliefându-se obstacolele pe care profesorul le întâmpină pentru a le aplica, cât și lucrări 
privind patrimoniul cultural tradițional ori creații ale elevilor. 

Făcând o mică recenzie, de dimensiunile celei de față, nu vom putea trece în revistă toate 
materialele publicate. Însă nu putem omite, într-o ordine absolut aleatorie, pe cele ale Iulianei 
Caraghin, redactor-șef al revistei aici recenzate – cunoscut om al lumii literare și profesor de limba 
şi literatura română (Gastronomia românească – identitate și simbol, Mesele cu pește la români), pe 
ale Elenei Ghiuș – profesor de limba română și de limba franceză, de la care amintim doar eseul 
„Eficientizarea procesului de lectură în școală”, pe cele ale Dalilei Ridel, profesor de educație 
tehnologică (Metoda învățării prin cooperare și colaborare la disciplinele socio-umane). Ne putem 
referi şi la proiectele interdisciplinare de lecție ale Aurei David, profesor doctor în biologie și 
referent științific al publicației noastre (Ereditatea și variabilitatea materiei vii (genetica umană), 
proiectele didactice ale Nicoletei Florean, profesor de limba franceză și redactor-șef al revistei 
(Călătoria „Luceafărului” – drum al cunoașterii). Este neapărat necesară punctarea existenței între 
articolele și studiile primului număr al publicației „Bacovial didactic” apărut în iunie 2018 și care 
își propune o apariție anuală, a eseurilor doamnei  profesor pentru învăţământ primar Neagu 
Cristina Elena din Râșnov, care încearcă un foarte bine documentat  răspuns la întrebarea „Cine 
este copilul de șase ani?”, ori a celui intitulat Rolul profesorului modern în promovarea şcolii 
româneşti creat de profesorul de matematică Marius Dragomir. 

Fiind cu toții oameni cu preocupări literare, autorii materialelor publicate în revista 
„Bacovial didactic” accentuează o evidență: lectura, ca proces de parcurgere analitico-empatică a 
unor creații, fie ele literare ori nu, se află într-un periculos şi îndelung impas, pentru care fiecare 
caută o soluție de surmontare. De aceea, creațiile epice și lirice (reunite sub titlul Sinapse literare) 
ale unor copii care, din păcate, aparțin unei categorii de excepție în condițiile în care ar fi trebuit să 
reprezinte normalitatea, se vor a fi exemple clare ale contribuției lecturii la dezvoltarea personală a 
fiecăruia dintre noi. Este motivul pentru care un sfert din paginile publicației sunt dedicate eseurilor, 
poeziilor ori narațiunilor scrise de copii talentați care propun o alternativă unei realități care nu îi 
mai reprezintă, spunând Povestea pietrei (Alexandra Milena Coadă, 13 ani), incantând Ruga 
sufletului (Bogdan Constantin Pușcuță, 15 ani), ori care deschid o Fereastră către stele (Bianca 
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Căpușă, 17 ani) sau către Un monde parfait (Bianca Căpușă, 17 ani), o lume în care Moș Crăciun s-
a deghizat (Bogdan Cojocaru, 15 ani). 

De ce „Bacovial didactic”? Pentru că... marele poet a fost un exemplu de abnegație și de 
obstinație existențială, profesor cu vocaţie în domeniul artei desenului şi muzicii pentru o scurtă 
perioadă şi pentru că soţia acestuia, Agatha Grigorescu Bacovia, „cea mai devotată nevastă din 
literele române” (Al. Cistelecan), absolventă de Litere şi de Filosofie, ea însăşi profesor de literatură 
română, a dat românilor pentru posteritate, prin grija ei, pe marele poet George Bacovia, pe cel care 
avea să scoată, pentru veşnicie, oraşul nostru din uitare. 

281. GÂNDESC VERDE, GÂNDESC CURAT 
PROIECT TINERII ECOLOGIŞTI

Prof. Ioniţă Doina 
Colegiul Naţional ``Calistrat Hogaş`` Tecuci 

         Considerăm că cel mai bine ar justifica proiectul următorul motto :”Dacă dorim să 
continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de atitudine” (Albert Einstein). 
Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine vor 
fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a 
omului cu natura.  

 Proiectul Tinerii ecologişti s-a născut ca urmare a necesităţii responsabilizării şi 
conştientizări elevilor faţă de problemele mediului, pornind de la cele mai banale acte pe care 
aceştia le fac zilnic, până la adoptarea unui stil de viaţă ecologic. Spiritul civic slab dezvoltat, dar şi 
neimplicarea elevilor în deciziile cu privire la problemele promovate de mediu, atât în cadrul 
grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii, au fost alte motive care au stat la baza implementării 
acestui proiect în şcoală. 
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Scopul/obiectivele proiectului: 
Proiectul îşi propune: 

• creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei prin dobândirea de competenţe şi
abilităţi adecvate de valorizare personală, necesare inserţiei sociale, prin activităţi 
extracurriculare.  
Obiectivele proiectului sunt: 

• dezvoltarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat ,
• formarea deprinderilor elevilor de a practica activităţi ecologice,
• dezvoltarea disponibilităţilor şi a responsabilităţilor elevilor pentru protejarea

mediului înconjurător. 

Evenimentele şi activităţile care au avut loc pe parcursul acestui proiect au avut drept 
deviză ``Gândesc verde, gândesc curat``: 

1) Prietenii  Pământului
Tipul activităţii: seminar, expoziţie
Locul de desfăşurare: sala de clasă, biblioteca şcolii
Beneficiari: toţi elevii şi cadrele didactice din liceu
Descrierea activităţii:
Activitatea îşi propune să informeze elevii întregii şcoli cu privire la importanţa adoptării

unui comportament civic, responsabil, ecologic, prin realizarea unei campanii de informare : FII 
ECO! SALVEAZĂ PLANETA! 

2) SOS – mediul inconjurator –acţiune de ecologizare a curţii şcolii şi a Parcului Central
din oraşul nostru. 

Tipul activităţii: activitate practică 
Locul de desfăşurare: curtea şcolii, Parcul Central 
Beneficiari: toţi elevii şi cadrele didactice din liceu, comunitatea 
Descrierea activităţii: 
Activitatea  cuprinde, după procurarea materialelor  prestabilite a fi necesare procesului în 

sine,  curăţenia curţii şcolii şi  depozitarea corectă  a deşeurilor colectate într-un spaţiu stabilit. 
Activitatea dispune de sprijinul Consiliului Local, care asigura ridicarea/transportul 

deşeurilor colectate, prin serviciul Eco-Tec. 
În activitatea desfăşurată, urmărim să îi facem pe colegii noştri să se gândească la protecţia 

mediului înconjurător şi inclusiv a vieţii lor şi că este nevoie de o dezvoltare şi modernizare a 
societăţii noastre, parte integrată a Uniunii Europene. Acţionăm cu seriozitate şi  folosim materiale 
ecologice: coşuri, pungi (pentru diferite  tipuri de deşeuri: metale, material plastic, sticlă, hârtie, 
produse alimentare), mănuşi. Resturile colectate  vor merge direct la firmele de reciclare, prin 
intermediul serviciului public de salubrizare, cu o economie substanţială de timp şi bani. 

3) Prietenii naturii – acţiune de amenajare a unui spaţiu verde din curtea şcolii, plantare
puieţi 

Tipul activităţii : activitate practică 
Locul de desfăşurare: curtea şcolii 
Beneficiari: toţi elevii şi cadrele didactice din liceu 
Descrierea activităţii : 

         Activitatea constă în acţiuni de plantare a unor puieţi în curtea şcolii, de întreţinere a spaţiului 
verde, curăţare a solului. Activitatea se desfăşoara cu sprijinul părinţilor şi a personalului auxiliar 
al şcolii. 

4) Ziua Biodiversităţii - Ziua Pământului- expoziţie de desene, concurs pe teme ecologice,
proiectare de prezentări multimedia. 

Tipul activităţii: expoziţie, concurs 
Locul de desfăşurare: bibliotecă, sala de clasă 
Beneficiari: toţi elevii şi cadrele didactice din liceu 
Descrierea activităţii: 
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Activitatea îşi propune să informeze elevii întregii şcoli cu privire la importanţa adoptării 
unui comportament civic, responsabil, ecologic.  

Activitatea se concretizează prin: 
- realizarea  unei expoziţii de desene cu tema ``Stop încălzirii globale!``
- concurs pe teme ecologice ``Şi gestul tău contează``
- prezentari powerpoint realizate de elevi

5) Ziua mediului - marş ecologic, distribuire de fluturaşi tematici, paradă de costume din
materiale reciclabile 

Tipul activităţii: marş ecologic 
Locul de desfăşurare: curtea şcolii, parcul oraşului 
Beneficiari: toţi elevii şi cadrele didactice din liceu, locuitorii oraşului. 
Descrierea activităţii: 
Activitatea îşi propune responsabilizarea şi conştientizarea elevilor faţă de problemele 

mediului, pornind de la cele mai banale acte pe care aceştia le fac zilnic, până la adoptarea unui stil 
de viaţă ecologic. 

Se va organiza un marş ecologic care va porni din curtea liceului până în parcul oraşului, 
elevii vor distribui fluturaşi tematici locuitorilor. Va fi şi o paradă de costume din materiale 
reciclabile. 

Impactul proiectului:  
      Impactul proiectului la nivelul echipei de proiect, a voluntarilor şi asupra comunităţii 

locale: 
o Împărtăşirea experienţei elevilor din cadrul proiectului celorlalţi elevi ai şcolii
o Creşterea calităţii relaţiei dintre elevi şi profesori prin asumarea rolurilor specifice au avut

ocazia să își pună în practică ideile
o Creşterea calităţii relaţionării la nivelul echipei și-au făcut prieteni noi, care le împărtășesc

interesele
o Motivarea elevilor pentru dezvoltarea personală şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
o S-a obținut un mediu mai bun, mai curat și mai frumos
o Formarea competenţelor manageriale, a deprinderilor de lideri și membri activi ai

comunității.
Prin proiectul Tinerii ecologişti, se doreşte prezentarea unui exemplu de bună practică la

nivel local, contribuind la crearea unei culturi responsabile, proactive, participative, o cultură civică 
în beneficiul dezvoltării durabile a şcolii. 

Şcoala noastră asemeni  școlilor din întreaga ţară,  lansează acţiuni ecologice   și împărtășesc 
rezultatele activității  în comunitate. 

Comunitatea locală participă la astfel de acţiuni alături de școală, între instituţii fiind 
încheiate acorduri de parteneriat, acţiunile de ecologizare sunt sprijinite de autorităţi. 

Cel mai important rezultat al implementării proiectului în şcoala noastră este dezvoltarea 
personală a elevilor, prin informarea, antrenarea, asistarea şi monitorizarea achiziţionării unor 
competenţe de comunicare şi manageriale.         

Proiectul Tinerii ecologişti, are în vedere educarea şi sensibilizarea elevilor faţă de 
problemele cu care se confruntă ecosistemul. Alături de această dimensiune educativă, proiectul se 
axează şi pe dimensiunea participativă, propunându-şi să formeze noi promotori ai unui stil de viaţă 
ecologic, printr-o gamă variată de activităţi formale, informale şi nonformale.  

1. Anton Moisin, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în şcoală, E.D.P., Bucureşti, 2001.
2. Sanda Vişan, Steliana Creţu, Mediul înconjurator. Poluare si protective,  Editura Polirom,

Iaşi, 2012.
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282. METODE CENTRATE PE ELEVI:
 ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEMĂ ȘI ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE 

PROIECTE 

Prof. Croitoru Daniela Ramona, 
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 

În perioada 6-11 august 2018, am participat la cursul de formare ”Student-centered 
Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat de EUROPASS Centro Studi 
Europeo din Florența. Acesta a fost al cincilea și ultimul flux desfășurat în cadrul proiectului de 
mobilitate ERASMUS+ ”O școală prietenoasă” (nr. de referință 2017-1-RO01-KA101-035810) 
implementat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui în perioada septembrie 2017-decembrie 2018. 
Proiectul ”O școală prietenoasă” are ca obiectiv general creșterea șanselor de reușită ale elevilor în 
plan personal, social și profesional  prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor în 
domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul 
clasei, dezvoltare personală. 

În cadrul sesiunilor de învățare au fost abordate următoarele teme: Provocări în școlile din 
secolul XXI, Motivația elevului, Abordarea centrată pe profesor vs. Abordarea centrată pe elev, 
Competențele cheie și competențele transversale, Autoevaluarea profesorului, Metodele ”Based 
learning” (o scurtă trecere în revistă a acestora), Metoda ”Învățarea bazată pe sarcini de lucru” 
(”Task-Based Learning” – TBL), Metoda ”Învățarea bazată pe proiect” (”Project Based-Learning” – 
PBL), Metoda ”Învățarea bazată pe problemă” (”Problem-Based Learning” – PBL), Evaluarea 
elevilor la lecțiile bazate pe metode ”based learning”, Metoda  ”Clasa răsturnată” (”The Flipped 
Classroom”). În rândurile care urmează mă voi referi la metodele discutate pe parcursul cursului și 
voi prezenta câteva caracteristici generale ale acestora.  

Metoda ”Învățarea bazată pe problemă” (”Problem-Based Learning” – PBL) 
În clasa tradițională, profesorul transmite informațiile elevilor în timpul orelor. Apoi 

elevii primesc întrebări și probleme pentru a evalua cunoștințele deținute de elevi. Învățarea bazată 
pe problemă este o abordare în care o problemă/provocare este prezentată elevului la începutul 
lecției. Elevul devine astfel responsabil pentru căutarea informațiilor necesare pentru rezolvarea 
problemei și pentru propria învățare. Problema trebuie astfel formulată încât să fie posibile mai 
multe ipoteze și pentru a provoca discuții în rândul elevilor, să ofere oportunitatea folosirii 
cunoștințelor deja deținute dar și să faciliteze obținerea unor cunoștințe noi.  Elevii lucrează în grup 
realizând o muncă de cercetare și căutând soluții la problema lansată de profesor. Profesorul îi 
ghidează pe elevi în identificarea și aplicarea cunoștințelor necesare pentru rezolvarea problemei, 
monitorizează căutarea soluțiilor și intervine atunci când este necesar. Profesorul rămâne în umbră 
în timp ce elevii joacă rolurile principale.  
            ”Învățarea bazată pe problemă” este o metodă centrată pe elevi care are ca obiective 
dezvoltarea în rândul elevilor a unor competențe transversale precum gândirea critică, rezolvarea 
problemelor, munca în echipă, abilități de muncă intelectuală și învățare pe tot parcursul vieții. În 
activitățile care aplică metoda ”învățarea bazată pe probleme” elevii trebuie să se documenteze din 
mai multe surse, să analizeze și să selecteze informații, să identifice răspunsuri la întrebările-
probleme, să justifice soluțiile și opțiunile lor prin informații și raționamente. Metoda ”învățarea 
bazată pe problemă” poate fi utilizată cu succes  în cadrul strategiei didactice ”învățarea bazată pe 
investigație”.  S-a constatat că elevii care sunt implicați în mod constant la activități de învățare care 
valorifică metoda ”învățarea bazată pe probleme” participă mai activ la procesul de învățare, își 
asumă responsabilitatea pentru propria învățare, devin mai eficienți sub aspect organizatoric (de 
exemplu, managementul timpului).  
              În ciuda aspectelor pozitive, consider că metoda ”învățarea bazată pe problemă” nu este 
lipsită de critici. Nu cred că este o metodă eficientă pentru elevii care nu dețin suficiente cunoștințe 
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despre subiectul abordat, care nu au abilități minimale de cercetare, de sinteză și analiză a 
informațiilor.  Metoda ”merge” cel mai bine cu elevi bine pregătiți. Munca în echipă vine și ea cu 
aspecte negative. Elevii români nu sunt obișnuiți cu experințe de învățare colaborativă. Unii 
specialiști susțin că procesul de învățare poate fi ”sabotat” de aspecte ce țin de comunicarea și 
colaborarea într-un grup.  Alți specialiști consideră că aplicarea metodei este ”viciată” și de acei 
profesori care tind să domine rezolvarea sarcinii de lucru, indicând direcțiile și propunând soluții în 
locul elevilor. Eu consider că metoda este un cronofagă. Lucrurile devin foarte problematice  atunci 
când programa școlară este foarte încărcată așa cum se întâmplă în România. În acest caz, se poate 
aplica o formă scurtată a metodei. Unele studii au arătat că variantele prescurtate ale metodei pot fi 
aplicate cu succes. Chiar într-o formă scurtată și modificată, metoda trebuie să aibă în vedere 
”esența” metodei: interacțiunea dintre elevi și învățarea activă în jurul unei probleme. Am aplicat la 
câteva clase o formă prescurtată și modificată a acestei metode și feed-back-ul primit din partea 
elevilor a fost unul pozitiv. Elevii au împărtășit gânduri pozitive despre ”învățarea bazată pe 
problemă” în comparație cu prelegerea profesorului.  
Tabel comparativ între predarea tradițională și metoda ”învățarea bazată pe problemă” 
Aspecte 
comparate 

Predarea tradițională Învățarea bazată pe problemă 

Rolul elevului Pasiv, primește informații Activ, caută și generează informații 
Rolul profesorului Direct, oferă toate 

informațiile 
Facilitează înțelegerea informațiilor 

Competențe Ascultare, luare notițe Gândire critică, sinteza și analiza 
informațiilor 

Sarcinile elevul Învățarea informațiilor 
predate pentru test 

Căutarea răspunsului la o problemă 

Interacțiunea cu 
ceilalți elevi 

Redusă sau deloc Există interacțiune într elevi 

Resursele, 
informațiile 

Date de profesor Căutate și selectate de către elevi 

În perioada de valorizare a experienței dobândite în urma participării la cursul ”Student-
centered Classroom: teachers as promoters of active learning” am aplicat la mai multe clase o 
variantă modificată a metodei ”învățarea bazată pe problemă” în mai multe situații. Am adaptat 
această metodă la sursele e timp disponibile și la particularitățile de învățare ale elevilor mei.  De 
exemplu, la clasa a IX-a, am aplicat metoda la lecția ”Forme de organizare politică: democrația 
ateniană” și elevii au răspuns la întrebarea ”Cât de democratică a fost Atena antică?”. La o clasă de 
a X-a, am aplicat metoda la trei lecții de la unitatea de învățare ”Organizarea statelor moderne”. 
Elevii, lucrând în grupuri (aceeași componență în toate cele 3 situații) au răspuns la întrebări 
precum ”Oliver Cromwell a fost un erou sau un tiran?”, ”Partida de ceai de la Boston: activism sau 
vandalism?”, ”Ce facem cu regele Ludovic al XVI-lea: îl executăm sau îl achităm?”.  Înainte de a 
răspunde la întrebarea finală, elevii au citit informații despre fiecare subiect, au selectat și 
sistematizat informațiile cosniderate utile pentru problema lansată și au răspuns la câte 4-5 
întrebări-suport care i-au ghidat în selecția argumentelor și realizarea opțiunii.  
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              Elevii au fost foarte entuziasmați de aplicarea acestei metode considerând că și-au 
dezvoltat competențe precum sinteza și analiza informațiilor, gândirea critică, colaborarea, 
rezolvarea problemelor. Elevii au ascultat cu atenție opțiunile făcute de celelalte grupuri și 
argumentele selectate și  au apreciat în primul rând munca în echipă și interacțiunea cu ceilalți elevi 
pe parcursul rezolvării sarcinii de lucru.   
             În concluzie, există multe elemente care contribuie la eșecul sau succesul aplicării metodei 
”învățarea bazată pe problemă” precum competențele elevilor, rolul profesorului, calitatea 
problemei. 

Metoda ”Învățarea bazată pe proiect” (”Project -Based Learning” – PBL) 
             Proiectul este definit ca investigare profundă realizată cu scopul  de a învăţa mai multe 
despre un subiect decât de a căuta răspunsurile corecte la întrebările puse de profesor. Elevii 
cooperează pe parcursul unei perioade pentru a rezolva probleme şi, în final, îşi prezintă lucrarea 
unui public. Acest proiect final poate fi o prezentare, o piesă, un raport scris, o pagină web etc.  
              ”Învățarea bazată pe proiect” (”project-based learning” – PBL)  este o metodă centrată pe 
ele, pune  accent pe învățarea activă, are ca punct de pornire o problemă/situație-
problemă/provocare/întrebare ambele și facilitează dezvoltarea competențelor specifice secolului 
XXI (creativitatea, gândirea critică și creativă, rezolvarea de probleme, colaborarea). Această 
metodă este în strânsă legătură cu metoda ”învățarea bazată pe cercetare/investigație” (”inquiry-
based learning” - IBL). Metoda ”învățarea bazată pe proiect” de multe ori are un caracter 
interdisciplinar, aplicarea metodei durează mai mult deoarece urmează etape specifice, poate 
include atât un rezultat intangibil (o soluție, o opinie etc.) cât și un rezultat tangibil (o prezentare, un 
poster, o revistă, o piesă, un material video etc.).   Alte caracteristici ale metodei ”învățarea bazată 
pe proiect”:  începe în clasă, continuă acasă și în clasă, se încheie în clasă prin prezentarea 
rezultatului tangibil final, este accesibilă pentru toate nivelurile de învățământ, poate fi aplicată 
individual sau în grup (de exemplu, pentru documentare, elevii pot lucra acasă iar pentru selectarea 
informațiilor, realizarea produsului final, elevii pot lucra în grup, acasă sau la școală),  presupune o 
abordare interdisciplinară a unui subiect/problemă în raport cu programa școlară, cu particularitățile 
de vârstă și intelectuale ale elevilor. 

Etapele aplicării metodei ”învățarea bazată pe proiect”: 
 stabilirea temei proiectului.
 stabilirea premiselor inițiale (scop, obiective, resurse etc.) și prezentarea elevilor și, dacă

este cazul, modificarea acestora în funcție de sugestiile elevilor.
 formarea grupurilor de elevi și distribuirea sarcinilor de lucru. Se recomandă formarea unor

grupe de 4-5 elevi.
 realizarea investigației/mini-cercetării necesare și realizarea produsului final. Elevii lucrează

individual și în grup, acasă și în clasă. Profesorul poate elabora fișe pentru a monitoriza
activitatea elevilor în clasă.

 evaluarea proiectului pe baza unor criterii cunoscute de la început.
Eu am aprofundat această metodă datorită participării la la cursul de formare ”Student-

centered Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat de EUROPASS din 
Florența la care am participat în perioada 6-11 august 2018 în cadrul proiectului de mobilitate 
ERASMUS+ ”O școală prietenoasă” implementat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui. În perioada 
de valorizare a experienței am elaborat 2 planuri de lecție bazate pe această metodă. 

La clasa a IX-a, la lecția ”Forme de organizare politică în antichitate” poate fi aplicat 
proiectul  cu titlul ”Lecții de conducere din antichitate”. Timp de câteva săptămâni elevii, lucrând 
acasă dar și în sala de clasă sub monitorizarea profesorului, cercetează diverse surse despre trei 
lideri din antichitate (Alexandru Macedon, împăratul Traian, regele dac Decebal), selectează și 
sistematizează informațiile și identifică pentru fiecare lider câte cel puțin 5 calități de lider susținute 
prin informații privind acțiunile acestora.  

La clasa a X-a, la lecția ”Organizarea satatelor moderne” poate fi aplicat proiectul  cu titlul 
”Cine a fost cu adevărat Napoleon Bonaparte?”. Timp de câteva săptămâni elevii, lucrând acasă dar 
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și în sala de clasă sub monitorizarea profesorului, cercetează diverse surse despre Napoleon 
Bonaparte, sistematizează  și seelctează informațiile utile pentru a răspunde la următoarele întrebări: 
”A fost Napoleon moştenitorul Revoluţiei sau a trădat-o prin revenirea la politicile Vechiului Regim 
sau politica sa a fost o combinaţie între vechi şi nou?” ”A acţionat Napoleon în sensul împlinirii 
aspiraţiilor naţionale ale popoarelor supuse sau a acţionat fără a ţine seama de considerentele 
naţionale?”, ”A fost Napoleon unul dintre cei mai mari generali din istorie?”, ”Ce lecții de 
leadership putem învăța de la Napoleon Bonaparte?”.  

În ambele exemple, la evaluarea finală, fiecare grup prezintă produsul realizat. Profesorul 
evaluează fiecare prezentare în funcție de criteriile stabilite care pot avea în vedere creativitatea, 
gândirea critică, colaborarea, prezentarea finală a rezultatului, calitatea rezultatului tangibil final. 
Fiecare grup poate evalua produsul realizat de celelalte grupuri. Se pot utiliza fișe de autoevaluare 
pentru fiecare elev/grup.  

    Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea 
acestora, formularea de întrebări care să călăuzească investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului, 
comunicarea rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. Consider că învăţarea bazată pe 
proiecte contribuie în primul rând  la dezvoltarea gândirii critice deoarece elevii sunt puși în situația 
de a cerceta diverse surse, de a analiza și selecta diverse informații, de a formula opinii 
argumentate.  

Bibliografie: 
Liliana Ciascai, Model ciclic de predare-învățare bazat pe investigație, Presa Universitară Clujeană, 
Cluj, 2016 
Ioan Neacșu,  Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Edtura Militară,  Bucureşti, 1990 
Anastasia D. Elder, Using a Brief Form of Problem-Based Learning in a Research Methods Class: 
Perspectives of Instructor and Students în Journal of University Teaching & Learning Practice, vol. 
12, 2015 (http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol12/iss1/8) 
https://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer 
https://www.prodigygame.com/blog/project-based-learning/ 

283. EȘTI COOL ȘI DACĂ VORBEȘTI CORECT
PROGRAMA ŞCOLARĂ 

Prof. Mareș Mihaela-Adina, 
Liceul Teoretic “ Nicolae Iorga”, Brăila 

Argument 
  Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveste colectivităţile în 

care acesta trăieşte, se observă o creştere explozivă a interesului pentru problematica nu doar a 
comunicării, ci a comunicării eficiente.  

   Cursul își propune dezvoltarea la elevi a competentei în comunicarea orală şi scrisă, ce 
reprezintă un aspect esential pentru un comportament activ si responsabil al viitorilor cetăteni. Orice 
membru al comunitătii trebuie să fie capabil să produca si să recepteze informatia, să comunice 
liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru care nu este pregatit.   Educarea 
comportamentului comunicativ oral al elevilor implică o instructie teoretică în domeniul 
comunicării, dar mai ales una practică. Creșterea importantei acordate în ultima vreme exprimarii 
orale şi scrise este ilustrata si de prezenta itemilor la probele  Examenului de Bacalaureat la Limba 
şi literatura română  (competentele în comunicare). 

   Consumatori frecventi ai mass-mediei, suntem bombardati zi de zi, la televizor sau la radio, 
cu tot felul de informatii:sociale, politice, economice sau de divertisment, formulate, uneori, într-o 
limbă română nu tocmai corectă: greseli gramaticale sau cuvinte inventate. 
Din nefericire, si jurnalistii gresesc, asa încât nu tot ceea ce auzim la radio sau televizor trebuie 
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considerat literă de lege. Mass-media reprezintă, astăzi, un veritabil formator de opinie, oferind 
tinerilor modele pe care acestia le urmează negresit. In acest context, este de datoria noastra, a celor 
care ne ocupăm de educatia lor, sa le asiguram cele mai bune metode de invatare a limbii române. 
              Prezentul curs opţional se adresează elevilor de la clasa a XI-a-profil umanist, propunându-
le actualizarea, aprofundarea şi sistematizarea noţiunilor teoretice parcurse la orele de limbă şi 
literatură română în anii anteriori. Aceste noţiuni sunt selectate din toate sferele comunicării. 
Considerăm că noua abordare a tipurilor de comunicare optimizează pregătirea pentru examenul de 
bacalaureat, elevii fiind îndrumaţi să înţeleagă faptul că prin utilizarea adecvată a strategiilor şi a 
regulilor de exprimare orală şi scrisă dovedesc competenţele unui ,,utilizator experimentat”. 
            Astfel, competenţele specifice vizate prin prezenta programă au fost gândite în strânsă 
corelare atât cu cele existente în Programa şcolară pentru clasa a XI-a în vigoare, cât şi cu cele 
cuprinse în Programa şcolară pentru bacalaureat. De aceea, cursul vizează aprofundarea 
abilităţilor şi competenţelor dobândite  de elevi de-a lungul întregului parcurs şcolar, prin aplicarea 
noţiunilor teoretice pe texte literare şi nonliterare noi. 

 Conţinuturile propuse pun accent pe latura formativă a învăţării, cultivarea sensibilităţii 
estetice, contribuie la însuşirea şi utilizarea unor strategii diverse de comunicare. De asemenea, 
conţinuturile învăţării conturează un parcurs didactic coerent şi echilibrat, capabil să armonizeze 
complexitatea obiectivelor de studiu cu modalităţile didactice de abordare a acestora. În acest sens 
se are în vedere o alternare a transmiterii conceptelor fundamentale şi terminologiei specifice cu 
studiul textelor selectate în acest scop 

VALORI ŞI ATITUDINI 
Procesul de predare-învătare a cursului optional „Ești cool și dacă vorbești corect” are la 

bază si promovează următoarele valori si atitudini: 
• libertatea opiniilor
• libertatea de expresie
• relationarea pozitivă cu ceilalti
• valorificarea optimă si creativă a propriului potential
• încrederea în propria persoana si în ceilalti
• spiritul de echipă.

COMPETENŢE GENERALE 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de

analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
4. Folosirea unor elemente ale comportamentului comunicaţional
5. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor
grupuri, în scopul comunicării eficiente.

COMPETENŢE SPECIFICE 

C1. Familiarizarea cu terminologia specifică domeniului comunicării orale 
C2. Perfecţionarea competenţelor lingvistice în vederea unei comunicări orale eficiente 
C3. Dezvoltarea capacităţilor de analiză a factorilor implicaţi într-o comunicare 
C4. Evidenţierea elementelor nonverbale şi paraverbale în producerea şi receptarea mesajelor 
C5. Receptarea adecvată a mesajelor comunicării orale- ascultarea ctivă 
C6. Simularea unor situaţii concrete de comunicare orală  
C7. Crearea abilităţilor de ascultare activă 
C8. Exersarea abilităţilor de exprimare orală în diferite situaţii de comunicare. 
C9. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu 
situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 
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C10. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri 
de mesaje/texte 
C11. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje 
scrise 
C12. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi receptarea diverselor texte scrise, 
cu explicarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima 
vedere. 

SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile învăţării sunt organizate pe două module 
1) Comunicarea orală (aspecte teoretice-terminologie, elemente de comportament,

exerciţii/aplicaţii) 
2) Comunicarea scrisă (aspecte teoretice-terminologie, exerciţii de producere şi receptare de

text)
În prima etapă, elevii vor fi familiarizaţi cu noţiunile specifice cursului, punându-se accent

pe definirea conceptelor-cheie. Partea a doua le va oferi elevilor posibilitatea studierii unor 
elemente specifice comunicării verbale, orale şi scrise, altele decât cele cuprinse în programa 
şcolară (ascultarea activă, bariere ale comunicării eficiente) şi îmbogăţirea noţiunilor studiate 
anterior (elemente verbale, nonverbale, paraverbale). În ceea ce priveşte comunicarea scrisă, elevii 
vor avea nu numai posibilitatea să analizeze  texte literare şi nonliterare, ci şi să producă astfel de 
texte. Ultima etapă este cea aplicativă. Printr-o gamă variată de exerciţii, elevii îşi vor putea 
consolida cunoştinţele acumulate. Este indicat ca aplicaţiile să reprezinte elementele dominante ale 
cursului, aspectele teoretice constituind doar o baza a acestora. 

EVALUAREA 
Evaluarea se va realiza prin: 
- Realizarea unor tipuri de conversaţii pornind de la diverse situaţii
- Jocuri de rol
- Rezolvarea  unor sarcini centrate pe probleme de limbaj atât individuale cât şi pe echipe
- Analiza unor elemente nonverbale şi paraverbale
- Exerciţii de dicţie
- Exerciţii de redactare a textelor literare şi nonliterare
- Exerciţii de testare a atitudinii de ascultare
- Studii de caz
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284. „EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ”

Prof. Mazga Doina 
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 

Cursul “INCLUSIVE EDUCATION: Tackling with classroom diversity and early 
school leaving” derulat în cadrul proiectului „O școală prietenoasă” (Nr. de referință: 2017-1-
RO01-KA101-035810), a reprezentat o oportunitate pentru cinci cadre didactice de la Liceul Ștefan 
Procopiu de a se forma și dezvolta în plan profesional și personal prin Programul ERASMUS+ 
KA1, Proiect de mobilități în domeniul educației școlare, finanțat de Comisia Europeană prin 
ANPCDEFP București. Programul cursului se găsește accesând 
http://www.trainingcentre.gr/training-courses/38-inclusive-education-tackling-with-classroom-
diversity-and-early-school-leaving.  

Obiectivul principal al cursului a fost de a îmbunătați cunoștințele profesorilor și abilitățile 
de gestionare a diversității în clasă, sprijinirea elevilor cu planuri individuale de educație, cât și 
prevenirea abandonului școlar timpuriu.  

Prima zi a debutat cu prezentarea instituției care furnizează cursul, IDEC SA 
http://www.idec.gr/, programele și proiectele desfășurate, aspecte generale privind organizare 
cursului și activităților culturale, aspecte administrative legate de documente și respectarea 
termenilor contractuali. A urmat prezentarea cursanților din Romania (Pașcani, Iasi, Vaslui), 
Letonia, Portugalia și Spania printr-o reprezentare grafică „Flag presentation” care cuprindea 
numele, locația și școala de proveniența, specializarea, motto-ul, familie, hobbiuri și abilități. 

Formatoarea cursului, Betty Aggeletaki,  a prezentat programul cursului și a solicitat 
participanților să își exprime punctul de vedere prinvind așteptările care le au în urma participării la 
curs. Printr-o poveste de viață adevărată s-a făcut introducerea către ceea ce înseamnă educație 
incluzivă și nevoia integrării copiilor cu nevoi speciale în școlile publice de masă. Istoria și 
legislația privind Educația incluzivă, urmate de descrierea diferitelor tipuri de dizabilități, au dus la 
dezbateri, schimburi de opinii între participanții din diferite țări europene Aspecte teoretice au fost 
urmate de exemple practice, jocuri, comparații între state privind legislația specifică, exerciții care 
definesc disabilități de învățare (probleme de poziție, scriere, citire, vizuale, auditive, de numărare, 
deficit de atenție, Dyslexia, Asperger, ADHD), cât și modele de operare a Agenției Europene pentru 
educație incluzivă și nevoi speciale din țări ca: Grecia, Franța sau Germania. Ziua s-a încheiat cu 
prezentarea beneficiilor educației incluzive, dificultățile de învățare, așteptările profesorilor, teorii 
de învățare, evaluare si curriculum pentru elevii cu nevoi speciale. 
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Ziua a doua a fost dedicată învățării și aplicării Planului individual de intervenție (PIP/IEP): 
caracteristici, pașii în elaborarea acestuia, echipa care îl creează, ținte, sugestii, strategii. Au fost 

prezentate rolurile care le au profesorii clasei, dirigintele, 
părinții, întreaga echipă. S-a lucrat pe grupe, s-au 
dezbătut doua studii de caz și s-a realizat planul de 
intervenție personalizat. S-a continuat cu prezentarea 
provocărilor pentru profesorii care lucreaza cu copii cu 
nevoi speciale, cu elementele critice de învățare: metode, 
materiale instrucționale, mediu, conținut, colaborarea și 
evaluarea învățări, caracteristicile elevilor cu dificultăți 
de învățare, metode de învățare (strategii si tehnici), 
materiale de susținere. 

MEDIUL INCLUZIV înseamnă acel mediu în 
care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, 

indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici 
(UNESCO). Rezumând, incluziunea în educaţie înseamnă respect pentru diversitate, beneficii 
pentru toţi elevii, nu orientarea doar către cei excluşi, și asigurarea accesului egal la educaţie sau 
stablirea unor măsuri pentru anumiţi copii fără ca 
aceştia să fie separaţi sau excluşi. 

Portofoliul primit de fiecare participant, 
noțiunile teoretice expuse, exercițiile practice, 
exemplele concrete și video, jocurile de rol, 
mimarea emoțiilor, schimbul de idei între 
participanți, metode aplicate practic (tehnica 
tapping, Know-Wonder-Learn, think-pair-share, 
mind map) au completat tabloul zilei fând-o 
interactivă și atractivă. 

A treia zi a continuat cu fixarea 
strategiilor de învățare pentru diferite nevoi 
speciale, semne și caracteristici ale bolilor 
copiilor cu nevoi speciale, stiluri de învățare, 
nevoia creării unei atmosfere pozitive în clasă și tipuri de colaborare pentru realizarea învățării: One 
teach-one support, Parallel teaching,, Alternative teaching, Station Teaching, Team și co-teaching, 
avantajele și dezavantajele acestora. Apoi s-au aplicat teste despre îngrijorările profesorilor în 
diferite etape ale carierei lor.    

Părăsirea timpurie a școlii- o problemă actuală în Uniunea Europeană, a fost introdusă prin 
prezentarea sistemelor de învățământ din fiecare țară de participanții la curs, definiția fenomenului 
și angajamentul Uniunii Europene cu privire la părăsirea timpurie a școlii, de ce produce costuri 
duble și are consecințe negative serioase. Cursanții au prezentat care sunt urmările individuale, cele 
privind societatea, factorii care influențează părăsirea școlii: familia, migrația, problemele social-
economice, sistemul de învățământ și mediul școlar, repetenția, violența în școală etc. Strategiile 
privind abordarea părăsirii timpurie a școlii adoptate de Consiliul Uniunii Europene, 28 iulie 2011, 
se referă la măsuri de prevenție, intervenție și compensație și au fost prezentate pentru fiecare țară 
strategii implementate, proiecte, programe specifice, soluții. 

Ziua a patra a început cu un chestionar privind implicarea și rolul școlii în identificarea și 
îmbunătățirea serviciilor școlii împotriva abandonului scolar. Dupa parcurgerea aspectelor teoretice 
legate de părăsirea timpurie a școlii: definiție, importanță, cauze și factori determinanți, strategii și 
atitudini, s-a lucrat în 5 echipe pe tema „Probleme la școala”. Participanții au jucat roluri diferite și 
și-au argumentat pozițiile jucate de mamă, tată, director, profesor, președintele consiliului părinților, 
consilier pentru a aduce argumente și a explica strategii și programe de sprijin pentru a combate 
părăsirea timpurie a școlii și de creare a unei atmosfere armonioase, incluzive și pozitive în clasă. 
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Un alt exercițiu a fost mimarea unor stări emoționale pentru a evidenția cum profesorii pot crește 
stima de sine a elevilor, cum îi pot sprijini să-și recunoască propriile atuuri și să reușească la clasă, 
dar și ulterior în comunitate. Participanții au lucrat și în perechi doi câte doi, în rol de elev și 
profesor, pentru a se crea un parteneriat și o apropiere a elevului de școală, punându-se accentul pe 
rolul profesorului de a identifica dificultățile elevilor, pe atitudinea profesorului care trebuie sa fie 
una colaborativă, de încredere, democratică, etică, creativă și inovatoare. 

În ultima zi s-a pus accentul pe îmbunătățirea stimei de sine la elevi, spijinirea elevilor 
pentru rezistență și perseverență în atingerea obiectivelor, pentru disciplină, dezvoltare morală și 
motivație „Sky is the limit!”. Au fost dezbătute principiile Academiei Internaționala a Educației, s-a 
lucrat în grupe pentru a sublinia nevoia colaborării în echipă și în clasă, s-au punctat obstacolele în 
comunicare și strategii pentru colaborarea cu parinții în vederea unei educații incluzive, însemnand 
faptul că TOŢI COPIII au acces la educație de calitate într-un mediu incluziv. 

La finalul activitaților și a cursului a avut loc feedback-ul și aplicarea unui chestionar de 
evaluare finală, apoi înmânarea certificatelor într-o atmosferă festivă cu prezentări ale țărilor 
participante și a conducerii instituției IDEC din Atena. Concluzia constă în parcurgerea unui curs 
unde a învăța și comunica cu oameni pozitivi și deschisi și de a împărtăși cunostințe si experiențe a 
creat o săptămână minunată în Glyfada, Atena. 

Cunostințele învățate și aplicate, schimbul de bune practici, activitatea deosebită a 
mentorului, buna organizarea a curslui, alături de vizita culturală la Acropole asigură furnizorului 
de formare, IDEC Lifelong Learning Center din Atena, un profesionalism de înaltă calitate. Astfel 
sunt îndeplinite obiectivele propuse pentru cursanți și are loc o învățare eficientă pentru cei 20 de 
participanți din patru țări europene, din care cinci profesori de la Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui.  
Profesorii participanți au făcut un real progres în ceea ce privește :  

Cunoștințele despre metode și tehnici privind educația incluzivă, strategii specifice pentru 
învățare a elevilor cu dizabilități de învățare, tipuri de dizabilități de învățare, semne și 
simptome pentru variate dizabilități/dificultăți  de învățare, teorii de învățare, pași pentru 
dezvoltarea unui IEP pentru un elev, factori care influențează abandonul școlar, noi metode 
pentru abordarea abandonului școlar și reducerea acestuia, strategii de învățare pentru toți 
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elevii, noi metode de a ajuta elevii să participe activ în clasă: Genius Hour, The Flipped 
classroom, Tapping, Know-Wonder-Learn, gândește-pereche-împarte, creează harta, jocul 
emoțiilor.  
Competențele  în crearea și aplicarea de metode de învățare centrate pe elevii cu dizabilități 
de învățare și cei care renunță la școală pentru reîntoarcerea lor în sistem, abilitățile de 
comunicare în Engleză, învățarea pe tot parcursul vieții, conștientizarea culturală, 
sentimentul de inițiativă, competențele sociale și civice.  
Atitudinile: motivația pentru susținerea tuturor elevilor și integrarea copiilor cu nevoi 
speciale în școlile normale, motivația pentru implicarea în proiectele ERASMUS+, atitudine 
pozitivă, toleranță și egalitate.  

„Probleme la școală” – aplicații 
În perioada de valorizare a experienței dobândite în urma participării la cursul „Educația incluzivă: 
Abordarea diversitații la clasă și părăsirea timpurie a școlii” am realizat la clasa a IX F, în calitate 
de dirigintă, un joc de rol cu tema „Probleme la școala” în care elevii au comunicat în grupe de câte 
5 elevi și au jucat roluri de diriginte, părinte, președintele Consiliului părinților, director și consilier 
școlar în vederea soluționării cazului unei eleve, Ioana, cu risc de abandon scolar din clasă. Fiecare 
și-a pregătit profilul: temperament, studii, experiență profesională, hobby-uri, familie și și-au 
prezentat poziția cu privire la Ioana, au expus cauzele părăsirii școlii, au prezentat argumente și au 
căutat soluții și măsuri de sprijin. Fiecare grupă a identificat câte o cauză diferită a abandonului 
școlar, astfel: probleme financiare și familie dezorganizată, elevă de etnie rromă care se simte 
discriminată, sarcină nedorită și respingerea de către familie, copil a carui parinți sunt plecați în 
străinătate, elevă timidă și afectată de fenomenul 
bulling, elevă cu abateri disciplinare și implicată în 
activităţi la limita legii consumând alcool excesiv.  

Elevii din cele 6 echipe și-au jucat rolurile pe 
rând și au reușit să colaboreze astfel încât eleva aflată în 
risc de abandon școlar să reușească să continue școala. 
Sentimentele și emoțiile transmise de elevi în rolul jucat 
au demonstrat că le pasă, iar adulții/comunitatea, cei 
care pot lua atiudine pot  face demersuri atât prin 
valorificarea resurselor existente la nivelul școlii, cât și 
prin dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare 
la nivel comunitar: monitorizarea absenţelor demersuri 
de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor, întâlniri cu părinţii, 

vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a 
familiei, discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul 
social de la primărie, strategii de abordare diferenţiat  în 
procesul de predare-învăţare, stimularea motivaţiei şi 
interesului pentru învăţare, implicarea elevilor în activităţi 
extracuriculare, intervenţie specializată prin mediatori 
şcolari, profesori consilieri şcolari, acordarea de sprijin 
financiar prin burse de studii și tabere gratuite.  Acestea 
sunt doar câteva din ideile elevilor, alături de crearea unei 
atmosfere armonioase și atractive în sala de clasă și la 
școala. Prin vot liber a fost desemnată echipa 
câstigătoare! 
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285. EXEMPLU DE BUNA PRACTICÃ –PROIECT EDUCAȚIONAL
”ALEGE SÃ FII VOLUNTAR!” 

Prof.Filiuțã Gina 
Liceul Tehnologic”Marcel Guguianu’’Zorleni,Vaslui 

OBIECTIVE 
  Obiectivul general: 

 Sensibilizarea elevilor cu privire la necesitatea implicării în activităţi educative pentru 
formarea spiritului de solidaritate şi voluntariat prin implicarea individuală sau în echipă dar ṣi 
ȋnvățarea voluntariatului ca formă de educație permanentă prin implicarea activă în acțiuni 
comunitare,contribuind prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţii. 
     Obiective specifice: 

-creşterea cu 30%  faţă de situaţia actuală a numărului de activităţi extracurriculare de
promovare a cetăţeniei  active şi democraţiei, până în iunie 2018; 
-creșterea cu 50% a  gradului de sensibilizare a comunității locale cu privire la valorile și
importanța voluntariatului;

- reducerea cu 20% a abandonului şcolar, faţă de anul şcolar precedent, până în iunie 2018
- dezvoltarea abilităţilor unui număr de 25 elevi de a proiecta şi desfăşura în echipă  activităţi de

voluntariat în şcoală şi în comunitate, până în iunie 2018.
- identificarea unor susținători ai activității de voluntariat pentru a oferi donații financiare sau

materiale.

ACTIVITÃŢI 
 Selecţia echipei  de voluntari-„Vrei sã fii voluntar?’’
 „Târg de caritate’’-O bucurie de Crãciun!”
 Realizarea unui panou de promovare a proiectului
 „Vom exista cât il ṣtim pe Eminescu”-recital ṣi donare de carte
 „Tineri voluntari creativi”-Expoziție
 „Dãruieṣte un zâmbet”-pentru ei ajutorul nostru este prețios”
 “Artã din deṣeuri”- Reciclãm,reutilizãm deṣeurile ṣi ocrotim natura!
 „Natura mai aproape de noi-Ziua Pãmântului”
 „Povestea voluntariatului ȋn ṣcoala mea!”
 Seminar final de prezentare a activităţilor
 Monitorizare şi evaluare
 Diseminare

REZULTATE 
creşterea gradului de implicare al elevilor şi cadrelor didactice în activităţi extracurriculare 
de promovare a cetăţeniei active si democratice; 
îmbogățirea nivelului de cunoştinţe al elevilor din grupul țintă despre un spririt de 
solidaritate si voluntariat in comunitatea sa; 
îmbunătățirea frecvenței la ore și reducerea abandonului școlar în rândul elevilor implicați în 
proiect; 
îmbunătățirea relației școală-comunitate; 
îmbunătățirea imaginii școlii în comunitatea locală și în comunitatea educațională lărgită; 
îmbogăţirea experienţei echipei de proiect în proiectarea şi implementarea proiectelor 
educaţionale; 

Produse finale : 
-Pliante de promovare -Panou  informativ-Certificat de voluntaria-Broşură cu imagini de la
activităţile desfăşurate în cadrul proiectului
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Motive pentru a face voluntariat 

 Voluntarii câştigă experienţă profesională;
 Voluntariatul promovează dezvoltarea personala şi stima de sine;
 Înveţi multe lucruri noi;
 Cunoşti oameni noi;
 Contezi!
 Descoperi care este realitatea din jurul tău;
 Voluntariatul aduce distracţie şi împlinire în viaţa ta;

Concluzii:-Aşadar,voluntariatul este activitatea prin care toată lumea câştigă: tu te dezvolţi, alţii iau 
exemplu de la tine şi cei pe care îi ajuţi primesc ajutorul de care au atâta nevoie! 

-Ce mai aştepţi? Alege sã fii Voluntar!

‘’Alege sÃ fii
voluntAr!’’  

@Filiuțã Gina 2017

Expoziție cu vânzare

286. PROJET DIDACTIQUE

Prof. Pastramă Tudorița, 
Lic. Teoretic ,,N.Iorga,, Brăila 

Date : Le 25 mars 2016     
Classe: La X-ème D(L2) 
Objet : Langue française 
Sujet :(U6-Médias et communication)-Douze chaînes 
Type: Leçon d’acquisition de nouvelles connaissances 

BUTS : 1. vérifier les connaissances des élèves              2. 
inviter les élèves à travailler avec le lexique concernant les médias 
3. inviter les élèves à utiliser le mini-vocabulaire de la presse  afin de le fixer mieux
4. vérifier/évaluer les réponses des élèves
COMPÉTENCES : -compréhension orale

-compréhension écrite
-production/expression orale

-production /expression écrite
VALEURS ET ATTITUDES :
-l’éveil des qualités intellectuelles et morales: la curiosité, la patience , la flexibilité, l’attention

-la stimulation de l’intérêt pour l’expression orale et écrite
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-la découverte du plaisir d’explorer une langue étrangère et de communiquer en cette langue
-l’évaluation et l’autoévaluation  des connaissances
ACTIVITÉ 1
Compétence travaillée : production orale et écrite
Objectif visé: utiliser correctement le lexique des médias dans des exercices proposés par le manuel

Méthodes et procédés: l’exercice, la lecture,  la conversation 
Moyens d’enseignement: le manuel Corint 
Formes d’organisation: activité individuelle, réponses individuelles  
Durée : 10 minutes  
-MISE EN TRAIN : on salue, on fait la présence, on vérifie les documents des élèves (manuel de
français, cahier de français, dictionnaire).
-VÉRIFICATION DU DEVOIR: on lit oralement les exercices travaillés à la maison, c’est-à-dire
les exercices 1, 2, 3 à la page 80.
-En plus, le professeur annonce aux élèves les objectifs proposés.
ACTIVITÉ 2
Compétence travaillée : compréhension  orale et écrite  Objectifs visés :-
identifier les divers mots qui appartiennent au champ lexical de la télévision

-expliquer le sens des mots nouveaux par des synonymes ou par de simples définitions
Méthodes et procédés: la lecture, l’explication, la traduction, la conversation
Moyens d’enseignement : manuel Corint, les cahiers des élèves, le rétroprojecteur
Formes d’organisation : activité frontale
Durée : 20 minutes
-On invite les élèves à lire à haute voix le texte «Douze chaînes» et le traduire  partiellement.

-Le professeur corrige tout le temps les fautes de prononciation et il dresse une liste avec le nouveau
lexique concernant la télévision en principal et des médias, en général. Les élèves écrivent dans
leurs cahiers.
ACTIVITÉ 3
Compétence travaillée : production/expression orale et écrite
Objectifs visés: lire et comprendre des faits divers de la presse francophone, rédiger un fait divers
insolite, présenter le fait divers aux camarades en jouant le rôle d’un journaliste de télévision.
Méthodes et procédés :-l’exercice à rédiger des faits divers                    -
l’exercice à jouer le rôle d’un journaliste de télévision
Moyens d’enseignement :-des revues et des journaux français

-la  fiche  de travail
-le rétroprojecteur

Formes d’organisation: travail  en équipe 
Durée : 20 minutes  
-Les élèves reçoivent les fiches de travail. Ils commencent à travailler la première activité proposée
sur la fiche. Le professeur leur explique que signifie un fait divers et il répond à leurs questions.
-Les élèves présentent ensuite leurs créations aux camarades.
-On les corrige oralement.
-On passe ensuite à la deuxième activité proposée sur la fiche et le professeur leur explique la tâche.
On annonce le devoir et on l’explique: finir les exercices sur la fiche.

-On évalue les réponses des élèves.
-On salue.
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FICHE DE TRAVAIL 
-en équipe-

1. Tâche : En feuilletant les journaux qui vous sont mis à votre disposition, vous allez parcourir la
presse francophone afin de comprendre ce qu’est un fait divers. À la fin de votre parcours, vous
allez rédiger un fait divers insolite que vous allez présenter à vos camarades comme si vous étiez un
journaliste de télévision.
Pour mieux réussir votre mission, vous allez suivre les étapes :
-lire les faits divers de la presse francophone
-aborder l’actualité sous ses aspects les plus insolites et les plus variés
-comprendre et réutiliser le vocabulaire le plus fréquent de la rubrique, puis rédiger un fait divers
insolite
-présenter le fait divers à vos copains

2. Fabriquez la une de votre journal de classe ! (Observez, de nouveau, la presse qui se trouve à 
votre portée !)

287. METODE INOVATIVE, COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI FORMATE 
PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, „O SCOALĂ PRIETENOASĂ” 

Profesor  Bacoșcă-Bică Mariana 
Profesor  Diaconu Areta 

 Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui 

         În perioada septembrie 2017- decembrie 2018, Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui derulează 
proiectul Erasmus+/KA1- Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810, ”O școală prietenoasă”. 
Un grup de 5 profesori au participat in perioada 09-13 iulie 2018 la Fluxul 2 de mobilitate cu tema 
„Abordări inovative de predare” în oraşul Praga – Cehia.        

Obiectivul general al proiectului: creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, 
social și profesional prin îmbunătățirea cunoștintelor și competențelor profesorilor de la Liceul 
„Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe 
elevi, managementul clasei, dezvoltare personală. 
         Scopul pregătirii profesionale a vizat transmiterea şi schimbul de bune practici între profesorii 
care activează în şcoli europene precum: Cipru, Spania, Turcia, Macedonia, Italia şi România. De la 
Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui au participat următorii profesori: Bacoșcă Bică Mariana, Cucoranu 
Ionel, Diaconu Areta, Dumitrașcu Leonaș, Diana Loghin, care au avut posibilitatea de a achiziţiona 
metode şi tehnici noi de adaptare la nevoile diferenţiate ale elevilor şi la formarea competenţelor 
specifice secolului XXI. 

Furnizorul de formare profesională ITC – International TEFL Certificate, a oferit suportul 
logistic şi material necesar desfăşurării în condiţii foarte bune  a activităţilor stabilite între 
instituţiile partenere prin acordul de formare. 

745



Sub indrumarea d-nei Smriti Vasistha în calitate de formator, în cele cinci zile de mobilitate 
s-au derulat 10 module de formare:
Modulul I - Competenţele secolului XXI;
Modulul II - Gândirea critică şi creativă, cum poate fi dezvoltată;
Modulul III - Învăţarea bazată pe cercetare şi pe sarcini;
Modulul IV - „Gamifying” sala de clasă;
Modulul V - Utilizarea instrumentelor TIC pentru evaluare;
Modulul VI - Lucrul cu clase multiculturale;
Modulul VII - Adaptarea materialelor didactice pentru a satisface nevoile claselor diferenţiate;
Modulul VIII- Metacogniţie, învăţând elevii să înveţe;
Modulul IX - TIC ca instrument de dezvoltare a creativităţii şi gândirii critice;
Modulul X - Formativ versus sumativ: rubricile, listele de verificare, evaluarea de la egal la egal şi
autoevaluarea.

Activitățile desfășurate au avut ca scop încurajarea dezvoltării creativităţii, îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei procesului educaţional la clasele de elevi prin utilizarea instrumentelor TIC 
pentru dezvoltarea gândirii creative. 

 Desfășurarea activităților cu caracter aplicativ la clasele de elevi s-au axat pe: învăţarea prin 
joc, prin demonstraţii practice utilizând instrumente diverse în vederea satisfacerii nevoilor de 
învăţare diferenţiate la clasele de elevi (expunerea, demonstraţia, exerciţiul practic, brainstorming, 
lucru pe grupe, tehnici de dirijare a atenţiei elevilor). 

Activităţile de evaluare a rezultatelor învățării utilizează ca strategii didactice: descoperirea 
de soluţii în rezolvarea diferitelor situaţii întâlnite la clasele de elevi, tehnici de evaluare de la egal 
la egal, autoevaluarea. 

Evaluarea cursului a fost organizată sub forma unui concurs antrenant pe trei echipe. 
Fiecare echipă a trebuit să pună în aplicare exerciţiile şi tehnicile învăţate pe parcursul modulelor de 
formare: dezlegare de coduri, rezolvare de teste prin utilizarea codurilor QR şi a aplicaţiei I-nigma, 
construirea de puzzle-uri, descoperirea de imagini, ajungând în final la un cifru cu care să se 
deschidă un lacăt de la o casetă în care se aflau “premii”. 

Modulele de formare au fost completate cu activități culturale care au permis accesul la 
istoria, cultura şi civilizaţia Republicii Cehe. 
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Impactul participării la curs 
Cursul “Abordări inovative privind predarea”, prin obiectivele şi activităţile de învăţăre 

propuse a contribuit la îmbunătățirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional în clasele de elevi.  
Rezultatele învăţării: 
 utilizarea de metode şi tehnici bazate pe sarcini de lucru;
 dezvoltarea gândirii critice şi creative la elevi;
 identificarea nevoilor de formare ale elevilor din secolul XXI;
 îmbunătăţirea abilităţilor şi tehnicilor de utilizare a resurselor digitate.
Încurajarea creativităţii, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minoritari, utilizarea

instrumentelor TIC pentru dezvoltarea gândirii critice şi creative la clase diferenţiate reprezintă 
modalităţi de extindere a potenţialului de predare şi motivare a elevilor. 

Prin activităţile desfăşurate, cursul a reprezentat şi posibilitatea îmbunătăţirii competenţelor 
lingvistice prin comunicare interculturală între cursanţi proveniţi din ţările europene participante. 
Rezultate aşteptate: 
 intangibile: cunoștințe, competențe, experiență
 tangibile: Edpuzzle.com, Plickers.com, Playbrighter.com, Popplet.com, Quizziz.. .
Pe parcursul derulării mobilităţii s-a observat interesul deosebit pentru diversificarea şi

abordarea diferitelor tehnici şi metode de predare, în centrul acestora aflându-se elevul şi nevoile 
majore ale acestuia raportate la competențele profesionale, de comunicare şi personale aferente 
secolului XXI. 

La finalul activităţii, cei cinci profesori au primit Certificate de participare care atestă 
posibilitatea aplicării de către aceştia la clasele de elevi a unor instrumente TIC de lucru inovative, 
promovându-se astfel creșterea calităţii actului instructive - educativ. 

 Proiectul de mobilități ERASMUS+  în domeniul educației școlare ”O școală prietenoasă”(nr. 
de referință 2017-1-RO01-KA101-035810) este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această 
prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
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288. PROIECT DE TEATRU INTERȘCOLAR

Prof. Roman Maria 
Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 

Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 
An școlar 2017-2018 
 PROIECT DE TEATRU INTERŞCOLAR

Nr de înregistrare: 1453/03.12.2017 

Director,  Coordonator, 
Prof. Ing. Ștețca Mariana Dir. adj. Prof. Roman Maria 

TITLU:  “ZÂMBETE DE PĂPUŞAR” (PUPPET SMILES) 
TIP: Proiect de teatru 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:   Decembrie 2017 - Iunie 2018 
INIŢIATOR: Dir. adj. Prof. ROMAN MARIA, Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 
COLABORATORI: profesorii îndrumători  ai elevilor implicaţi 
ARGUMENT:  
         Prin joc, copilul transformă realitatea, îi descoperă pe ceilalţi, se descoperă pe sine, şi se 
dezvăluie celorlalţi, comunicând, colaborând. Jocul organizat cu roluri bine stabilite îi permite 
copilului să rămână în lumea lui imaginară, de poveste şi, în acelaşi timp, să treacă spre realitatea 
obiectivă. 
       Cu păpuşile confecţionate în scopul de a reprezenta personaje, elevii pot relaţiona mai bine, pot 
interpreta mici scenete sau dramatizări în limba romană sau engleză. Treptat ei învaţă să pună în 
scenă, să creeze propriile lor decoruri şi să joace în faţa unui auditoriu format din colegi, părinţi, 
profesori. 
        Şi în jocul imaginatiei, al creaţiei şi al spectacolului, cadrul didactic îndrumător poate fi şi el 
un posibil actor din spatele scenei, dând astfel posibilitatea elevilor de a fi mai bine înţeles şi, prin 
urmare, mult mai îndrăgit.   
SCOP:  
Formarea şi exersarea unor deprinderi de joc, în vederea dezvoltării  unor comportamente 
relaţionale pozitive.  

OBIECTIVE: 
1.Dezvoltarea capacităţii de comunicare în cele două limbi (maternă şi engleză);
2.Dezvoltarea gândirii critice în sensul bun al cuvântului;
3.Cultivarea potenţialului creativ al elevilor şi punerea în valoare a celui existent în educatorii
acestora;

4.Dezvoltarea capacităţii interpretative şi imaginative a elevilor;
5. Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării.

GRUP ŢINTĂ: 
• elevi cu vârste între 14-19 ani din învăţământul licea, clasele  IX-XII;
• copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
• profesorii îndrumători;
• actori profesionişti și amatori;
• părinţii elevilor.

RESURSE: 
a) Umane:  * elevi, cadre didactice, părinţi, actori profesionişti și amatori, sponsori;
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b) Materiale:
o -aparat video, aparate foto, casetofoane, computere, imprimante, păpuşi, casete video

şi audio, Cd-uri, video-proiectoare;
o -consumabile: hârtie A4 xerox, scotch, markere, cartuşe pentru imprimantă, lipici,

foarfeci, coli albe de scris, hârtie colorată, hârtie creponată, lână colorată, pânză,
linguri de lemn, creioane colorate, carioci;

c) De timp:
1.pentru iniţiator/coordonatori:

• pentru întocmirea proiectului;
• pentru întocmirea listei de cheltuieli;
• pentru completarea agendei de lucru cu instituţiile partenere;
• pentru organizarea spectacolelor;
• pentru pregătirea şi organizarea evaluarii performanţelor elevilor;
• pentru diseminare;

2.pentru colaboratori:
• 2 ore/lună pentru vizionare de spectacole (ianuarie, februarie, martie, aprilie,

mai);
• 1 oră/săptămană pentru confecţionare de păpuşi în clasă (ianuarie-februarie);
• 1-2 ore/săptămână pentru confecţionare de păpuşi acasă (ianuarie-februarie);
• 30 minute de repetiţii săptămânale în vederea susţinerii propriilor spectacole

(februarie-martie);
d) De finanţare:
- mici finanţări din partea elevilor (bilete de autobuz, aţă, coli de hârtie, de ex);
- mici daruri pregătite copiilor instituţionalizaţi de către micii actori şi cadrele didactice;

- finanţări din partea pǎrinţilor elevilor participanţi;
- a cadrelor didactice prinse în proiect (impulsuri pe telefoane mobile şi fixe, energie electrică
pentru computerele personale şi iluminatul biroului în timpul lucrului la proiect);

- donaţii (resturi de materiale de la ateliere de handmade şi tâmplărie);
- din sumele ce se vor încasa pentru spectacolele date de elevi (pentru diplome, Cd, panourile
publicitare);

- din sponsorizări.

RESPONSABILITĂŢI: 
1.Iniţiator:
-redactarea proiectului;
-identificarea şi realizarea legăturii cu partenerii implicaţi în proiect;
-stabilirea şi monitorizarea activităţilor;
-diseminarea proiectului.
2.coordonatori:
- întocmirea proiectului;
-identificarea resurselor de spaţiu, de timp, de finanţare;
-întocmirea listei de cheltuieli;
-atragerea de noi sponsori;
- completarea agendei de lucru cu instituţiile partenere;
-pregătirea şi organizarea evaluării performanţelor elevilor;
-diseminarea proiectului (publicitate, prezentare pps/Cd/video).
3.colaboratori:
-sprijin în confecţionarea  păpusilor;
-monitorizarea activităţilor;
-însoţirea elevilor la spectacolele de teatru;
-verificarea învăţării rolurilor de către elevi;
-organizarea serbărilor cu părinţii;
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INSTITUŢII PARTENERE: 
• Doua sau mai multe  licee din oraș;
• Centrul Cultural Sighetu Marmației;
• Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
• SCSA PLIMOB

MIJLOACE DE COMUNICARE 
Telefon/fax;  
Internet (Y’Messenger, e-mail, videoconferinte) 

ACTIVITĂŢI 
Nr. 
crt. 

 Activităţi Locul de 
desfăşurare 

Cine răspunde Observaţii 

Cadre 
didactice 

Elevi 

1 Lansarea proiectului de 
teatru: “Noi şi păpuşile” 
-prezentarea scopului, a
obiectivelor şi a
activităţilor propuse

Şcoli Iniţiatorul Octombrie 

2  “Hai la teatrul de 
păpuşi!”  
-vizionare de piese de
teatru, întâlnire cu actori- 
păpuşari

 Centrul 
Cultural 
Sighetu 
Marmației 

  Toti 
colaboratorii 

 Elevii merg la 
teatru însoţiţi de 
profesori/părinţi 

 Noiembrie 
–iunie

3 “Să confecţionăm 
păpuşi” 
- confecţionare de
păpuşi

Şcoli/ 
clase/ 
acasă 

  Toţi 
colaboratorii 

 Elevii 
confecţionează 
păpuşi 

decembrie 

4 “Actorii ne dau lecţii” 
- întâlnire cu actori-
păpuşari de la Teatrul de
Animaţie;

 Centrul 
Cultural 
Sighetu 
Marmației 

  Toţi 
colaboratorii 

Elevii merg la 
teatru însoţiţi de 
profesori/părinţi 

ianuarie, 
februarie, 
martie 

5 “Păpuşile vorbesc” - 
învăţare de dialoguri 
scurte, scenete, 
improvizaţii în lb 
engl.rom; 

Şcoli/clase/ac
asă 

 Toţi 
colaboratorii 

Elevii învaţă 
rolurile 

februarie 

6 “Cea mai reuşită 
păpuşă”,  
“Cel mai frumos 
costum”, 
 “ Cel mai bun actor-
păpuşar” (concursuri)  
- evaluarea creaţiilor şi a
rolurilor interpretate de
elevii-păpuşari de către
parteneri şi elevii
acestora;

Clase/ 
Şcoală/ 
Sala de 
spectacol 

  Toţi 
colaboratorii 

Elevii participă la 
concursuri 

martie, 
aprilie 
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7 “Zâmbete de copii la ei 
Acasă!”  
- întâlnire cu copiii
instituţionalizaţi  de la
Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
Sighetu Marmației

Centrul 
Cultural 
Sighetu 
Marmației 

Coordonatorii 
Elevii prezintă 
piesele în faţa 
altor copii 

aprilie, mai 

8 “Micii actori, azi…!” 
-prezentarea creaţiilor în
faţa părinţilor; expozitie
cu produsele realizate; 
participare la concursuri; 

Sala de 
spectacol 
Centrul 
Cultural 
Sighetu 
Marmației 

   Toţi 
colaboratorii 

Elevii prezintă 
piesele în faţa 
părinţilor şi  
participă la 
concursuri; 

 mai, iunie 

9 “Păpuşile se prezintă”  
-evaluare proiect, 
acordare de premii;  
-diseminare: prezentare 
pps/CD/video/ panou
publicitar.

Sala de 
spectacol 
Centrul 
Cultural 
Sighetu 
Marmației 

Coordonatorii  Elevii participă la 
premiere  

iunie 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
a) Implicarea elevilor participanţi  la toate activităţile propuse;
b) Implicarea elevilor în discuţii pe marginea unor spectacole audiate sau vizionate;
c) Confecţionarea şi mânuirea de către elevi a unor păpuşi din materiale diverse;
d) Manifestarea respectului faţă de produsul muncii lor şi a colegilor;
e) Interpretarea de dialoguri scurte sau scenete în care păpuşile confecţionate să devină

personaje;
f) Asumarea de responsabilităţi în cadrul grupului/ echipei de teatru;
g) Exteriorizarea de trăiri interioare ale personajelor prin mimică, gestică, timbrul vocii, volum,

mişcare scenică;
h) Creşterea dragostei faţă de jocul scenic, de teatru în general;
i) Realizarea unor prezentări pps, Cd-uri, video, articole, afişe, expoziţii cu produsele

activităţii elevilor;
j) Oferirea de către elevii participanţi, colaboratori, părinţi a unui feed-back cu ajutorul unor

chestionare simple date spre completare la sfărşitul proiectului.

EVALUARE:  
Expoziţie cu produse ale activităţilor; 
Inregistrări audio-video/fotografii/video/Cd-uri/albume; 
Interviuri şi articole; 
Chestionare; 
Diplome. 

DISEMINARE: 
Invitaţie, afişe, scrisori părinţi, anunţuri tipărite, anunţuri prin staţie radio şcolară; 
Articole în revista clasei/şcolii/mass-media; 
Prezentare video/pps/Cd la activităţi de catedră/cerc. 
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289. WORLD SEEN THROUGH THE CAMERA’S LENS 
LUMEA VĂZUTĂ PRIN LENTILA CAMEREI FOTO

Prof. Nițu Marilena Cristina, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 

În fuga noastră spre ideal, am realizat că, trebuie să privim în jurul nostru, încercând să 
împărtăşim trăirile acumulate până în prezent cu cât mai multe persoane, inclusiv cele care au 
nevoie de un sprijin special în viaţa lor. Contextul local la care se referă proiectul este acela al 
înţelegerii, conştientizării de către tinerii din liceu a problemelor sociale ale persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Ţinta principală a proiectului a fost desfăşurarea unor acţiuni de integrare socială datorită 
pasiunii comune legate de fotografie şi activităţile handmade. 

Proiectul prevede activităţi de tipul vizite la muzee, expoziţii, petrecerea timpului în aer 
liber sau în mediul online împreună cu câţiva membri ai asociaţiei România Connect 2009, ocazie 
cu care vor împărtăşi pasiunea comună în domeniul fotografiei sau a realizării obiectelor handmade; 
implicarea tinerilor de la Liceul Tehnologic “Vintilă Brătianu” în activităţi sociale, culturale, 
sportive în vederea dezvoltării spiritului civic astfel încât să ia acţiune şi să sprijine persoanele din 
comunitate care au nevoie de sprijinul lor.  

Activităţile propuse au fost corelate cu cele cinci principii ale apelului de proiecte Aces-Act 
Local 2017. Tinerii participanţi au fost adolescenţi, elevi ai liceului la vârsta formării caracterului, 
cât şi persoane cu dizabilităţi, membrii ai asociaţiei partenere România Conect 2009. S-a dorit a se 
obţine o strânsă legătură a tinerilor din liceu cu persoanele cu dezabilităţi şi conştientizarea 
problemelor acestora. 

În fiecare lună tinerii participanţi în proiect au desfăşurat activităţi culturale, sportive 
prevăzute în proiect, au comunicat atât telefonic cât şi online cu membrii asociaţiei. Săptămânal s-a 
organizat un concurs online de jocuri pe calculator. 

Metodele folosite în colaborarea dintre parteneri, au fost creative şi inovative de tipul jocuri 
online, facebook, instruire online (creaţii din hârtie), prelucrarea în photoshop a fotografiilor 
realizate. 

Caracterul de cetăţenie democratică este prezentat prin activităţile de comunicare şi de 
stabilire în comun a activităţilor care s-au desfăşurat. 

Aspectul de demnitate umană va fi arătat prin fotografiile şi filmuleţele sugestive realizate, 
astfel încât acestea să transmită un mesaj. 

Fotografiile pe care le-au  realizat în aer liber au demonstrat dreptul la deminitate umană a 
tuturor categoriilor de persoane în mod expres a persoanelor cu dizabilităţi. 

Pasiunea comună pentru fotografie între elevii şi membrii asociaţiei partenere împreună cu 
concursurile organizate au stimulat elevii în implicarea în activităţile proiectului. Concursurile au 
vizat teme specifice tinerilor, de exemplu: concursuri sportive (badminton, ping-pong, remi, table, 
etc), concursuri în mediul online (jocuri diverse apreciate de tineri). 

Activităţile prevăzute atât cele culturale, sportive şi educative, dar mai ales concursurile 
stârnesc interesul, compasiunea şi empatia tinerilor faţă de persoanele cu dizabilităţi şi dorinţa lor 
de a se implica în derularea acestor activităţi. 

Rezultatele proiectului au fost: 
 200 de fotografii, care vor fi prezentate într-o expoziţie în incinta şi pe site-ul liceului, al

asociaţiei, pe pagina de facebook a proiectului (va fi realizată o pagina a proiectului);
 Un album de fotografii din care vor fi selectionate cele mai reprezentative pentru calendare;
 25 de calendare pentru anul 2018 cu fotografii reprezentative din activităţile desfăşurate,

calendare care au fost distribuite participantilor direcţi şi indirecţi şi ca suport pentru
obtinerea de resurse financiare pentru membri asociaţiei partenere.
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 Două ieşiri la muzee din Bucureşti;
 Mai multe plimbări în parcurile din Bucuresti, în funcţie de vreme, plimbări în care au fost

realizate fotografiile au fost legate prietenii, la mesele de şah au fost organizate concursuri,
la aparatele de gimnastică din parcuri toti participantii au fost destinşi şi s-au împrietenit,
astfel încât după finalizarea proiectului tinerii din liceu au păstrat legătura cu membri
asociaţiei Romania Connect 2009;

 O pagină de facebook a proiectului;
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290. ,,MOTIVE”… DE NEUITARE ÎN LUME

Prof.ing. Vlonga Luminița 
Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 

Fiind în acord cu tema abordată de  ediţia a III-a a Simpozionului  Național Inițiative 
didactice sub Semnul Centenarului  organizat  de instituția dumneavoastră ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE”, am  realizat proiectul ,, MOTIVE”… DE 
NEUITARE ÎN LUME  în atelierele scoală, cu elevii de la domeniul textile a Liceului ,, Ștefan 
Procopiu”  Vaslui  

Prin acest proiect am dorit  să creez un  cadru eficient de exprimare a  elevilor de la 
domeniul textile   a  sentimentului patriotic,  cultivării respectulului față de valorile naționale și 
universale prin realizarea unei expoziții cu  obiecte decorative reinventate din cusături tradiționale 
românești.  

Artizanatul în decoraţiuni interioare şi accesorii vestimentare  este  o  artă a  cusutului având 
o tradiţie veche pe teritoriul ţării noastre. Mărturii despre vechimea cusăturilor româneşti şi
măiestria lor artistică stau  pe piesele ornamentale şi de port ce se găsesc în toate satele şi comunele
ţării noastre, în muzee şi în diferite colecţii particulare.

Varietatea motivelor tradiţionale, inspirate din viaţa de toate zilele, precum şi modelele 
decorative izvorîte din imaginaţia creatoare a femeii, armonia culorilor, fac ca aceste obiecte 
executate în decurs  de veacuri să constituie adevărate opere de artă. 

Am dorim prin proiectul ,,MOTIVE”… DE NEUITARE ÎN LUME, să trezesc  interesul 
publicului  asupra acestei frumoase și interesante îndeletniciri, de a ridica cusătura românească la 
nivel de artă și motiv de neuitare oriunde ne vom afla în lume.   

În vederea realizării acestui deziderat, prezint  un număr de modele cu tematici variate, după 
care, lăsînd liberă imaginaţia şi fantezia fiecăruia, folosind această bogăţie de forme şi culori, să se 
poată desfăşura o activitate creatoare atât în decorarea interioarelor cât şi a vestimentaţiei, ceea ce 
va da multe satisfacţii. 

La elaborarea lucrărilor  s-a urmărit, în principal, latura practică, împletită în mod armonios 
cu cea estetică, pentru realizarea unei decoraţiuni şi cromatici. 

Colecția  pune la îndemâna observatorilor de frumos  deopotrivă celor dezinteresați  cât și 
celor care cunosc acest gen de lucru, modelele de decoraţiuni interioare şi accesorii vestimentare, cu 
explicaţiile necesare în ceea ce priveşte amplasarea, dimensiunile, motivele şi punctele de lucru 
folosite pentru fiecare parte.  

Sperăm că aceste modele vor satisface în mare măsură gustul exigent  al femeii de azi, 
dornică mereu de frumos, receptivă la nou, la tot ce este original şi modern. Măsura în care s-a 
reuşit, lăsăm să fie apreciată de dumneavoastră, ale căror sugestii vor fi primite cu multă 
gratitudine. 
FRUMUSEŢI NEPIERITOARE    

În spaţiul Carpato- Dunăreano- Pontic, arta cusăturilor şi a broderiilor decorative îşi pierde 
începuturile în negura vremurilor. Cert este că acestă artă a reprezentat fără îndoială în principal 
preocuparea femeilor, ele fiind primele meştere în ale cusăturilor. Oare cine o fi fost prima femeie 
căreia i-a surâs ideea de a-şi împodobi cămaşa albă, din pânză de bumbac, cu care se îmbrăca 
duminica la horele satului? Poate o fi fost o tânără nevastă care din dragoste pentru bărbatul ales i-a 
împodobit cămaşa cu flori de ajur mărunt sau cu cheiţe, aşternându-le pe guler ori pe terminaţiile 
mânecilor. Cine ştie cum s-a născut în mintea şi în inima meşterilor în arta broderiilor motivele 
decorative, formele şi îmbinarea acestora! Dar coloritul? Câtă subtilitate în observarea frumuseţilor 
plăsmuite de soare şi natură, a fost necesară pentru ca acestea să fie transpuse apoi cu inegalabilă 
măiestrie pe suportul textil?  
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Manifestând un interes tot mai susținut pentru arta populară, pentru frumusețile și măiestria 
cu care bunicile   noastre  au știut să realizeze opere inegalabile de valori artistice, suntem datoare 
să păstrăm și să transmitem mai departe această tradiție dar intervenind cu ceva nou și util.  

Studiind portul românesc,  este conceput nu numai ca  obiect de uz practic, dar și ca o 
nevoie de frumos, de materializare a talentului și a iubirii pentru natură. Păstrarea lui a constituit un 
semn de protest în calea celor care au exercitat oprimarea socială și națională. Vizionați 
componența costumului popular femeiesc  și bărbătesc moldovenesc. 

De aceea am propus o colecția ,, MOTIVE”… DE NEUITARE ÎN LUME prin  realizarea 
unor costume populare feminine în miniatură, îmbrăcând sticlele de vin pentru a trimite în 
străinătate la părinții noștri ca să-și aducă aminte de frunzele și florile câmpului, păsările și de 
românii harnici, ospitalieri și demni. Astfel am vrut să le prezentăm în așa fel  încât  prin liniile cele 
mai simple să redăm esențialul cu o mare puritate și expresie.  

Costumul românesc este armonios și logic conceput, în ansambluri unitare.  Ia, cămașa, 
poalele, fota, vâlnicul, catrințele sunt croite simplu, din foi drepte, fără nici o răscroială, dar se 
încrețesc în jurul gâtului. Practica îndelungată a croiului simplu, fără pierderi de material, s-a păstrat 
veacuri de-a rândul, din spirit de economie, precum și cu ușurința și ingeniozitatea în tăierea 
materialelor. 

Ornamentarea costumului prezintă același caracter unitar. Dozarea ornamentelor, echilibrul, 
păstrarea proporțiilor între câmpurile ornamentale și albul pânzei denotă gustul țărăncii române în 
împodobirea cămășii sale. 

Dacă o parte este brodată mai bogat, mai din plin, ea va fi înconjurată obișnuit de spații în 
care motivul cusut este oarecum aruncat la intervale mai mari, ca să formeze o tranziție și să nu 
contrasteze prea izbitor cu restul pânzei nebrodate. Acest echilibru între diferite câmpuri ale 
mileurilor ,, de demult”  am vrut să-l evidențiem dând eleganță micuțelor noastre produse.  

Cromatica  costumului respectă unitatea portului  nostru prin culorile roșu ori negru fiind 
culori de fond, la care se adaugă după specificul zonelor, culori pastelate, fire metalice, fluturi și 
mărgele. 

Am vrut să fac o poveste  a comorilor ascunse în lada bunicii cu lucrările fascinante cusute 
cu migală dar care nu se mai poartă în zilele noastre, reinventate prin costume în miniatură în care 
am respectat cele relatate  mai sus. 

Am vrut să aduc elevii la nivelul de  atașament  emoțional de tot ce înseamnă artizanat 
tradițional, mai ales când au  descoperit aceste ,,bijuterii”  realizate cu atâta îndemănare… Cred că 
tot așa simțiți și dumneavoastră atunci când priviți micuțele costume care pun în evidență aceste ,, 
picturi cu acul”  și care spun ceva despre noi, echipa de lucru a proiectului  ….: avem anumite 
valori, prețuim meșteșugul și transmitem mesajul nostru …   Dor de românesc. Dor de…? Dor de 
zona  Vasluiană …  Tresărim  atunci când vedem  marea sau muntele. Tresărim  atunci când 
ajungem  aproape de locurile natale, de locurile unde am crescut, în satele bunicilor. Acolo este 
ancorat sufletul nostru! 
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Modelele realizate  sunt redate în schiţe, fotografii, iar ca tematică este redactat progresiv astfel; 
 Alegerea  ștergarelor, a  fețelor de  masă vechi, a dantelelor croşetate   aproape dezintegrate

de trecerea timpului și petice-model cu semne,  colectate de la colegi, clegii profesori,
personalul liceului.

 Luarea măsurilor.
 Proiectarea tiparelor.
 Şablonarea precisă astfel încât să respectăm cerinţele costumului creat.
 Tehnologii de confecţionare moderne prin aplicarea diferitelor ornamentări  preţioase;
 Garniturile folosite care sunt accesibile nivelelor variate de îndemânare, până la cele de

perfecţionare.

Am început proiectul!!!!!! 
 Pasul 1- Alegerea  ștergarelor, a  fețelor de  masă vechi, a dantelelor croşetate   aproape

dezintegrate de trecerea timpului și petice-model cu semne,  colectate.

 Pasul 2- Luarea măsurilor.

 Pasul 3 – Proiectarea tiparelor
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 Pasul 4- Şablonarea precisă astfel încât să respectăm cerinţele costumului creat.

 Pasul 5- Tehnologii de confecţionare moderne prin aplicarea diferitelor ornamentări
preţioase;

Si acum vă prezent lucrările finale cu care mă  mândresc și sper să fiți părtași la bucuria mea  de a 
participa la acest simpozion  cu proiectul,,  MOTIVE”… DE NEUITARE ÎN LUME. 
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291. ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE DE SERVICIU ÎN FOLOSUL
COMUNITĂȚII 

Prof. Sîrghi Mihaela, 
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui 

În urmă cu câțiva ani am început colaborarea cu Fundația Noi Orizonturi în programul 
IMPACT - un program de educație adresat tinerilor ce are la bază metoda învățării prin proiecte de 
serviciu în folosul comunității. Specificul acestei metode constă în faptul că tinerii derulează acțiuni 
de rezolvare a unor probleme ale comunității, așa cum le-au identificat ei, dar în același timp 
urmăresc atingerea unor obiective de învățare pe care și le-au stabilit pentru dezvoltarea lor 
personală. Cu alte cuvinte, elevii învață implicându-se în proiecte ce vin în sprijinul comunității, dar 
aceste proiecte ei le gândesc în funcție de abilitățile, competențele, valorile pe care doresc să le 
formeze.  

O altă caracteristică a acestei metode constă în faptul că învățarea se produce nu doar prin 
acțiunile elevilor în beneficiul comunității, ci mai ales printr-o reflecție structurată asupra acestor 
acțiuni, în timpul implementării proiectului și la finalul acestuia. Învățarea pornește de la o 
experiență directă: tinerii analizează nevoile comunității în care trăiesc, identifică problemele 
comunității și decid să abordeze o anumită problemă, în funcție de caracteristicile grupului 
(abilități, cunoștințe, valori, nevoi de formare etc.). Urmează planificarea și implementarea 
proiectului, iar la final se va face evaluarea, acesta fiind momentul de reflecție asupra celor învățate, 
a competențelor dezvoltate și de stabilire a unor noi obiective de învățare, pentru un nou proiect. 

O definiție cu privire la învățarea prin proiecte în folosul comunității o regăsim în ghidul 
pentru profesori elaborat de Fundația Noi Orizonturi: „Învăţarea prin serviciu în folosul comunităţii 
este o strategie de predare și învățare care integrează munca în folosul comunității cu instruirea și 
reflecția, pentru a îmbogăți experiența de învățare, pentru a dezvolta responsabilitatea civică și 
pentru a consolida comunitățile”. Iar proiectul de serviciu în folosul comunității este definit în 
aceași lucrare ca fiind munca depusă de un grup sau de o persoană, de pe urma căreia beneficiază o 
comunitate. Prin urmare, putem intui avantajele utilizării acestei metode de învățare: pe de o parte, 
proiectul în sine aduce beneficii comunității(rezolvând o anumită problemă), pe de altă parte tinerii 
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învață și se dezvoltă prin efortul depus (se dezvoltă trăsături de caracter, valori și atitudini, 
sentimentul responsabilității față de persoanele deservite și față de consecințele  propriilor acțiuni). 

Un proiect de învățare prin serviciul în folosul comunității presupune parcurgerea anumitor 
etape: 

1. Formarea grupului - constituirea și instruirea grupului de elevi; este etapa în care elevii
se cunosc între ei, își definesc rolurile în cadrul grupului, stabilesc regulile grupului și își
propun obiective de învățare.

2. Analiza comunității și identificarea nevoilor - elevii culeg și prelucrează informații
privind comunitatea locală (date de ordin economic, cultural, social), identifică nevoi și
probleme specifice comunității. Apoi decid asupra problemelor în a căror rezolvare
doresc să se implice.

3. Identificarea nevoilor de învățare și stabilirea obiectivelor educaționale - în funcție de
nevoile comunității, dar și de nevoile de învățare ale elevilor. Interesele și nevoile de
învățare ale elevilor vor determina natura proiectului ce va fi realizat în comunitate.
Obiectivele educaționale se vor formula în funcție de cunoștițele și abilitățile necesare
implementării proiectului.

4. Planificarea proiectului - elevii stabilesc scopul, beneficiarii proiectului, activitățile ce
vor fi realizate, rezultatele așteptate, bugetul, partenerii, modalitățile de promovare,
responsabilitățile în cadrul proiectului, termenele de realizare.

5. Implementarea proiectului reprezintă punerea în practică a activităților propuse.
6. Monitorizarea proiectului constă în culegerea de date privind derularea proiectului în

vederea ameliorării și asigurării atingerii obiectivelor propuse.
7. Reflecția și evaluarea - au rol decisive în învățare: membrii grupului au ocazia de a

reflecta asupra modului de derulare a proiectului, asupra impactului în comunitate, în
grup și în propria dezvoltare. Reflecția îi ajută pe elevi să conștientizeze lecțiile învățate
și să le aplice în alte situații.

8. Sărbătorirea proiectului pentru a oferi ocazia elevilor să se bucure de rezultatele
obținute, de cee ace au învățat, de modul în care au evoluat ca persoane și ca grup. Acest
moment are și rolul de a-i motiva pe elevi pentru următorul proiect.

Atunci când elevii decid asupra problemei din comunitate în care vor să se implice, 
proiectele lor de învățare prin serviciu în folosul comunității pot fi de un anumit tip, în funcție de 
domeniul abordat: 
 proiecte sociale - urmăresc o cauză social, cum ar fi sprijinirea unui grup dezavantajat

(copii, vârstnici, grupuri minoritare, familii sărace etc)
 proiecte educaționale - de educație financiară, educație pentru democrație, educație pentru

sănătate, educație pentru drepturile omului etc.
 proiecte de sănătate, de promovare a unui stil de viață sănătos, a alimentației sănătoase și

practicării sportului, de informare cu privire la prevenirea unor boli etc
 proiecte de mediu, cu scopul dezvoltării conștiinței ecologice și a comportamentului

ecologic
 proiecte de antreprenoriat social care vizează construirea unei afaceri cu scopul de a

rezolva o problemă socială; afacerea socială va aduce venituri, însă banii vor fi folosiți
pentru a realiza servicii sociale.
La clubul IMPACT pe care îl coordonez, am constatat că elevii preferă proiectele de

antreprenoriat social, în ciuda complexității și dificultății acestora. Explicația este simplă: de cele 
mai multe ori banii câștigați în competițiile pentru proiecte sunt insuficienți pentru ceea ce își 
propun să realizeze și atunci trebuie să găsească o modalitate de a crea venituri. Și astfel au apărut 
idei foarte frumoase de proiecte de antreprenoriat social, așa cum a fost proiectul „Dăruiește și 
zâmbește”.  

Prin acest proiect, elevii și-au propus să vină în sprijinul unei familii numeroase și foarte 
sărace: șase copii proveniți din două familii monoparentale, care locuiesc împreuna cu mamele și 
bunica lor în condiții deosebit de grele (într-o casă  parțial în construcție, cu acoperișul găurit, 
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geamuri sparte și infiltrații în pereți, pentru a cărei reamenajare nu aveau resursele materialele 
necesare). Impresionați de situația acestei familii, elevii au decis să le ofere material de construcție 
pentru repararea locuinței.  

Pentru a strânge banii necesari, au pus în scenă basmul Albă-ca-Zăpada: au realizat 
scenariul, au stabilit rolurile, au creat costumele și decorurile, au realizat fondul sonor. În același 
timp au făcut afișe și au promovat evenimentul la grădinițe. În mai puțin de o lună, sceneta Albă-ca- 
Zăpada a fost jucată în patru grădinițe din oraș. Pentru membrii clubului IMPACT a fost un real 
succes. La sfârșitul muncii lor au putut cumpăra materialele necesare reparării acoperișului, 
pereților locuinței și geamurilor celor șase copii.  În plus, au mai putut cumpăra alimente, produse 
de curățenie, rechizite, iar din donații le-au oferit haine și jucării. Au muncit cu toții foarte mult 
pentru acest proiect, dar momentul când au ajuns la familia respectivă și au conștientizat impactul 
pe care l-au produs a făcut să merite tot efortul.  

La finalul proiectului, în etapa de evaluare și de refletare, am notat câteva dintre reflecțiile 
elevilor. Redau mai jos două fragmente pentru a ilustra modul în care se produce învățare prin astfel 
de proiecte de serviciu în folosul comunității: 

„A fost al  doilea proiect al grupului nostru, un proiect de succes. A trebuit să ne organizăm 
și să contribuim cu ce avem mai bun, astfel încât să ajungem la un consens, în ciuda diferitelor 
personalități și idei pe care le avem. Am învățat să mă coordonez mai bine, să ascult părerile 
celorlalți pentru a putea ajuta o familie cu niște copii minunați.” (Denisa) 

„A fost grozav să-i văd pe toți colegii mei așa uniți și optimiști. Acum suntem ca o familie. 
Am învățat cum să rezolvăm probleme, am învățat cum să ne comportăm și cum să respectăm 
deciziile celorlalți. Noi iubim IMPACT pentru că ne învață cum să trăim, să reacționăm în fața 
problemelor, cum să ne ajutăm între noi, cum să ne exprimăm opiniile și sentimentele și cum să ne 
comportăm în societate.” (Alexandra) 

Bibliografie: 
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292. GHID DE PREGATIRE
GEOGRAFIE 

PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Prof. Oglindoiu Camelia 
Prof. Popa Cătălin, 

Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 

Ghidul de pregatire pentru examenul de bacalaureat pentru disciplina geografie este scris de 
un grup de profesori din învățământul preuniversitar care predau la scoli și licee din județul Ilfov și 
Vrancea. 

Acest auxiliar este un suport pentru pregătirea examenului de bacalaureat structurat în patru 
părți. 

În prima parte se prezintă programa examenului de bacalaureat la geografie precum și 
descrierea probelor acestui examen național. 

Partea a doua este o sinteză a conținuturilor din programa de bacalaureat cu ajutorul căreia 
elevii își pot reaminti sau însuși cunoștințele necesare în rezolvarea itemilor. 

În a treia parte este prezentat modelul de subiect propus de Ministerul Educației din anul 
respectiv, precum și rezolvarea acestuia. 
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Ultima parte cuprinde 70 de variante de teste ce respectă structura modelului propus și 
rezolvările acestora. 

Acest auxiliar vine în întâmpinarea nevoilor elevilor pe care profesorii le-au identificat în 
procesul instructiv-educativ al acestora, este un ghid ce se poate utiliza atât sub îndrumarea 
profesorilor, dar și individual de către elevi. 

293. INFORMATICA ÎN ȘCOALĂ

Prof. Popa Viorica, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 

Studierea  informaticii ca disciplină de sine stătătoare (obligatorie, opțională, facultativă) în 
planurile de învățământ școlare are ca scop: dezvoltarea capacității de utilizare a terminologiei, a 
unui limbaj informatic specific și de folosire a tehnicii de calcul în însușirea de noi cunoștințe, 
înțelegerea informaticii ca mijloc de modelare a fenomenelor realității înconjurătoare și de simulare 
a acestora, asigurarea nivelului de cultură generală în informatică prin parcurgerea principalelor 
etape din dezvoltarea informaticii ca știință, crearea unei atitudini favorabile activității de rezolvare 
a problemelor cu ajutorul calculatorului, prin deprinderea strategiilor de abordare a acestora și 
tratarea lor într-un mod riguros, dezvoltarea unor capacități de autoinstruire, pregătirea probei de 
evaluare a competenţelor digitale, probă practică obligatorie a examenului de bacalaureat. 
Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene 
recunoscute în domeniu, crearea unei atitudini pozitive privind importanța deosebită a informaticii 
în lumea contemporană și pătrunderea ei în toate domeniile vieții economico-sociale. 

Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul tehnicilor, metodelor și procedeelor didactice. 
Subdomeniile informaticii nu pot fi predate apelând la o singură metodă, acestea se vor combina; de 
asemenea se vor dezvolta pe baza experienței fiecărui profesor. În momentul în care se alege o 
metodă sau o combinație a mai multora trebuie avute în vedere: conținutul științific, categoria de 
vârstă, competențele generale și specifice, nivelul clasei, personalitatea clasei, personalitatea 
profesorului, convingerile profesorului. Se cunosc mai multe metode în predarea informaticii și 
anume: expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația, problematizarea, modelarea, 
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demonstrarea folosind materialul intuitiv, exercițiul, învățarea pe grupe, lucrul cu manualul, jocurile 
didactice, instruirea programată. 
PROIECT DIDACTIC 
DATE GENERALE : 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul tehnologic „VINTILĂ BRĂTIANU” 
DATA:  
CLASA: a IX-a  
DISCIPLINA:  TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICĂRII 
UNITATEA DE ÎNVATARE: Structura și funcționarea unui sistem de calcul 
TITLUL LECȚIEI: FUNCȚIILE UNUI SISTEM DE CALCUL 
TIPUL  DE  LECŢIE:  formarea și consolidarea de deprinderi și priceperi 
PROFESOR: POPA  VIORICA 
OBIECTIVUL CADRU : 

- înțelegerea noţiunilor  teoretice legate de funcțiile calculatorului.
COMPETENȚE GENERALE : 

- să recunoască și să identifice diferitele funcții ale sistemului de calcul;
OBIECTIVE EDUCAȚIONALE : 
 Obiective cognitive :

• Să utilizeze corect definiţiile teoretice însușite referitoare la componentele PC-ului  ;
 Obiective afective :

• Să aleagă corect situaţiile în care sunt implicate anumite funcții ale calculatorului;
• Să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;
• Să se implice cu plăcere și interes la toate etapele lecţiei;
• Să se bucure de rezultatele muncii depuse.

 Obiective psihomotorii :
• Să-și formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu;
• Să-și dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare și problematizare.

COMPETENȚE SPECIFICE : 
• Să evidențieze care sunt principalele funcții ale unui sistem de calcul;
• Să indice corect unitățile corespunzatoare fiecarei funcții;
• Să exemplifice legatura dintre funcțiile calculatorului.
Resurse:
• Umane: profesorul, elevii clasei a-IX-a;
• Cognitive: elevii trebuie să știe să utilizeze calculatorul;
• Temporale: o ora de curs (50 minute);
• Spațiale: cabinetul de informatica;

Metode didactice: 
• Clasice: expunerea sistematică, explicația, comparația, conversația euristica,

problematizarea, exercițiul, învățarea prin descoperire;
• Moderne: fise de lucru, lucrul cu calculatorul, prezentare Power Point.

Materiale didactice: 
• Programa de informatică, planificarea calendaristică orientativă, Manual clasa a IX-a,

Internet, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Mijloace de învățământ: 

• Calculatoare, retroproiector, tabla, etc.
Forme de organizare: 

• Activitate frontală;
• Activitate individuală.

Forme de evaluare: 
• Evaluare curentă: → evaluare orală (stimularea participării elevilor la formulări de

răspunsuri; analiza şi aprecierea răspunsurilor prin note)
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Anexa 
Nume.................................................... 
Prenume................................................ 
Clasa........................ 
Data.......................... 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

Marchează cu „X“ 

MEREU UNEORI DELOC 

1. Am răspuns la întrebări

2. Am colaborat cu colegii pe grupe

3. Am avut idei, iniţiativă

4. Am respectat părerile celorlalţi

5.Am respectat regulile de discuţie

6. Am fost atent

7. Am participat cu plăcere la lecţie
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Scenariul didactic 

DISCIPLINA: Tehnologia informației și a comunicării CLASA: a-IX-a 
CAPITOLUL: Structura si functionarea unui sistem de calcul 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:     TITLUL LECȚIEI: Functiile unui sistem de calcul (1 oră) 
La sfârșitul lecției elevii vor ști :           MEDIUL DE INDTRUIRE: cabinetul de informatică 
O1: să recunoască și să identifice diferitele funcții ale sistemului de calcul; 
O2: Sa indice corect unitatile corespunzatoare fiecarei functii; 
O3: Sa exemplifice legatura dintre functiile calculatorului. 
O4: Sa-si formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu 

Nr. 
Crt 

OB. 
OP. 

ETAPELE INSTRUIRII 

STRATEGIA DIDACTICĂ TIMP 
METODE 
ŞI 
PROCEDE
E 

FORME DE 
ORGANIZARE 

RESURSE 
MATERIALE 

MIN 

1. 

  Cunostinte necesare pentru asimilarea lectiei noi: 
- Definirea sistemelor de calcul;
- Evoluția sistemelor de calcul;

Interogarea 
Conversaţia frontal 

2. 

Moment Organizatoric: 
- Se asigură liniştea şi ordinea în clasă.
- Se verifică prezenţa elevilor;

Verificarea existenţei şi condiţiei resurselor materiale 

Conversaţia frontal   3 

3. 
Secvența introdutivă 

1. Captarea atenției elevilor:
Enunțarea unor interogații privitoare la componentele unui
calculator

2. Comunicarea obiectivelor (pe înțelesul elevilor)

Expunerea 

Interogarea 
Conversaţia 

frontal   2 

4. 

      Secvența de învățare:Verificarea și reactualizarea cunoștințelor 
din lecția precedentă: definirea sistemelor de calcul, evoluția 
sistemelor de calcul. 
 Prezentarea noului conținut și a sarcinilor de învățare: 
      Calculatorul este o maşină care prelucrează automat informaţia. Frontal 

   10. 
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O1 

O2 

Pentru aceasta trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le 
prelucreze (datele de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programul) 
care să îi spună cum să prelucreze aceste date. 
      Calculatorul execută mai multe operaţii pe rând. Operaţiile şi 
ordinea în care acestea trebuie executate îi sunt date calculatorului de 
către om prin intermediul programului. 
      Calculatorul va furniza utilizatorului rezultatele obţinute în urma 
prelucrării (datele de ieşire). În timpul prelucrării pot să apară şi 
unele date intermediare. 

Pentru a realiza aceste operaţii, calculatorul este alcătuit din două 
componente: 

- hardware – partea materială (echipamente fizice)
- software – partea logică (programe şi date)

A. Hardware-ul unui calculator este format din echipamente fizice
în care circuitele electronice asigură prelucrarea automată a
informaţiei şi din echipamente care asigură comunicarea între om şi
calculator.

Acesta trebuie să asigure următoarele funcţii: 
- funcţia de memorare
- funcţia de prelucrare
- funcţia de comandă şi control
- funcţia de intrare-ieşire

Se desenează pe tablă figura1 şi se explică elevilor. 
1. Funcţia de memorare

Prin această funcţie, hardware-ul trebuie să aigure memorarea 
datelor şi a programelor. 
Funcţia este asigurată de memoria internă şi memoria externă.  

Expunerea 

Expunerea 

Conversatia 

Frontal 

Colectiv dirijat 

Frontal 

 tabla 

calculatorul 

tabla 

fişa de 
lucru 

15. 

10 

Date de 
intrare 

 Programul 

Date de ieşire 

CALCULAT
OR 
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4 
O3 

În memoria internă se păstrează programele şi datele care se 
exploatează la un moment dat.  
Memoria externă păstreză informaţia în vederea unei utilizări 
ulterioare. 
2. Funcţia de prelucrare

Prin această funcţie, hardware-ul asigură efectuarea: 
- operaţiilor aritmetice (+, -, *, / )
- operaţiilor logice (şi, sau, negaţia)

Funcţia este asigurată de unitatea aritmetico-logică. 
3. Funcţia de memorare
Prin acestă funcţie, harware-ul trebuie să asigure: 

- extragerea instrucţiunilor din memoria internă
- analiza instrucţiunilor
- comanda pentru executarea fiecărei operaţii
- extragerea datelor de intrare din memoria internă
- aranjarea datelor de ieţire în memoria internă

Funcţia este asigurată de unitatea de comandă şi control. 
4. Funcţia de intrare-ieşire

Prin acestă funcţie, hardware-ul asigură introducerea datelor 
şi a programelor în memoria internă şi livrarea rezultatelor. 

Funcţia este asigurată de dispozitivele periferice de intrare-
ieşire şi de interfeţele de intrare-ieşire. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Conversţia 

Explicaţia 

Interogarea 

Conversaţia 

Colectiv dirijat 

Individual 

     Frontal 

Individual 

tabla 

calculatorul 

10 

5 O4 Asigurarea feedbackului  
Profesorul propune spre realizare următoarele cerințe: 
- folosind Internetul, mai exact accesând  adresa www.google.ro sa se
caute funcțiile sistemelor de calcul

Verificarea 
rezultatelor 
obținute 

Conversația 
euristica 
Exercițiul 

7 

6. Secvența de încheiere 
 Intensificarea retenție: scurta recapitulare a conținutului esențial al 
învățării din lecție.  
 Asigurarea transferului 

- tema pentru acasă: teoria din manual, exercițiile din manual,
 enumerarea cunoștințelor anterioare, necesare lecției următoare, care 
trebuie recapitulate   

Conversaţia 
euristica      3  
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294. APA, O SUBSTANŢĂ UIMITOARE 
ÎN LABORATOR ŞI NU NUMAI

Prof. Alexandra Drăguţ 
Prof. Frăţilă Lica, 

Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 

Suntem cadre didactice de chimie respectiv biologie şi mulţi ani am participat cu elevii la 
Sesiunile de referate ştiinţifice la specialităţile noastre, atât la faza judeţeană cât și la faza națională. 
Astfel că ne-am gândit să oferim elevilor și altor cadre didactice din experiența noastră în ceea ce 
privește activitatea de cercetare prin experimente.  

Aceasta carte s-a născut din ideea de a face mai plăcute și mai accesibile disciplinele din 
categoria științelor naturii. Chimia, fizica și biologia sunt discipline preponderent experimentale și 
acest lucru atrage elevii. Auxiliarul încearcă să arate că putem face experimente la școală, dar și 
acasă. Cartea prezintă la început câteva din anomaliile apei şi apoi un număr de 12 experimente 
uşor de realizat: 

- Apa ca o lupă
- Apa frânge obiectele
- Piperul şi apa
- Suprafaţa apei
- Osmoza
- Hârtia transportoare
- Imbibiţia
- Microundele şi apa
- Gelul de aloe vera
- Frunze decolorate
- Figurile lui Sachs
- Energia mecanică la imbibiţie
Acest auxiliar este adresat elevilor care participă la olimpiade şi concursuri ăcolare ăi celor

care desfăşoară activităţi de laborator pentru referate ştiinţifice, activităţi în cluburi sau cercuri 
şcolare. Lucrarile practice le solicită o profundă capacitate de analiză şi creativitate în domeniul 
ştiintelor biologice, de legare a cunoştinţelor de biologie cu cele de chimie şi chiar fizică, de 
elaborare a ipotezelor în munca de cercetare. În acest fel activitatea suplimentară a elevilor creează 
o atmosferă de colaborare între elevii clasei, între profesor şi elevii săi. Astfel de activităţi de
dezvoltă deprinderi de muncă în mod eficient.

Cartea a fost realizată cu materialele prezentate la aceste sesiuni de referate, realizată intr-un 
format mic uşor de folosit. Fotografiile sunt color iar pe pagina alăturată este prezentată fişa de 
lucru, în care este descris modul de lucru, materiale necesare şi explicaţia fenomenului observat. În 
plus, pe lângă descrierea experimentelor am inclus propuneri pentru portofoliul elevului sau al 
profesorului. Ştim că majoritatea şcolilor gimnaziale şi uneori chiar liceele nu au suficient 
echipament didactic pentru realizarea experimentelor ştiinţifice care să pună în evidenţă fenomenele 
ce se studiază la clasă. De aceea am căutat acele experimente ce se pot realiza uşor cu materiale 
care se găsesc la îndemână şi să împărtăşim din experienţa noastră colegilor de la alte şcoli.  

Ca sursa de inspiraţie pentru realizarea referatelor dar şi a acestui auxiliar am folosit atât 
cărţi de specialitate cât si surse online. 

Bibliografie: 
1. Aurelia Dobrescu, Liliana Bădulescu, Elena Săvulescu, Elena Delian, Vasilica Luchian –

Botanică şi fiziologia plantelor, lucrări practice, EDITURA ELISAVAROS, Bucureşti, 2010. 
2. E. Richard Churchill, Louis V. Loesching, Muriel Mandell– 365 experimente stiintifice

simple, Ed. Aquila’93, Oradea, 2007 
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3. Halmagyi, A., Bathory, D., Surducan, E., Surducan, V., ButiucKeul, A., Deliu, C.,
Influenţa câmpului de microunde asupra plantelor de fasole (Phaseolus vulgaris L) 2006 

4. C.D. Neniţescu – Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
5. www.youtube.com
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SECȚIUNEA  III. CENTERARUL MARII UNIRI 
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295. ,,MĂRTURII ISTORICE DESPRE ORAŞUL MEU” 
PLAN DE ACTIVITĂŢI CU OCAZIA CENTENARULUI

Prof.înv.preşc. Coşan Ioana Cristina, prof.înv.preşc. Ilaş Simona 
Grădiniţa ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi 

Argument 
În grădiniţă, istoria, văzută ca o biografie a omenirii, ar trebui să ofere copiilor primele 

repere pentru ca ei să înţeleagă forţa creatoare a omului, faptul că el a evoluat. Aflând povestea 
diferitelor vestigii arheologice din cadrul muzeelor din Iaşi, micuţii noştri vor putea observa că de la 
originea societăţii şi până în prezent a avut loc un progres continuu, datorită forţei creatoare a 
omului. De asemenea pentru a descoperi cine este, copilul trebuie să-şi cunoască mai întâi 
rădăcinile, să-şi descopere identitatea şi să-şi formeze sentimentul de aprtenenţă la locul natal. Rolul 
nostru, al dascălilor, dar şi al societăţii în general este acela de-a le deschide noi orizonturi de 
cunoaştere, de a-i familiariza cu valorile materiale şi spirituale lăsate de înaintaşi şi de a le trezi 
sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de poporul român.  

Proiectul de faţă îşi propune crearea unui mediu educaţional favorabil procesului de 
autocunoaştere, motivându-i totodată să contribuie, prin propriile creaţii, la îmbogăţirea tezaurului 
naţional, devenind astfel ei însuşi nişte creatori. Sperăm ca această primă întâlnire cu istoria să fie o 
deplină reuşită şi să se transforme într-o prietenie durabilă şi de neuitat.     

Scop: 
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie şi folclor care definesc portretul spiritual

al poporului român, precum şi evoluţia societăţii de-a lungul timpului;
 Îmbogăţirea sferei de reprezentări şi noţiuni despre oraşul în care locuiesc.

Obiective: 
 Să numească numele ţării de origine, numele capitalei, însemnele ţării (steag, stemă,

imn), numele localităţii natale, domiciliul;
 Să descrie elemente locale, specifice;
 Să identifice principalele ocupaţii şi forme de organizare socială de odinioară;
 Să respecte tradiţiile culturale naţionale şi locale;
 Să valorifice în mod artistic frumuseţea locurilor natale;
 Să participe afectiv la evenimente, manifestări dedicate naţiunii şi comunităţii din care

fac parte;
 Să manifeste atitudini pozitive faţă de tot ce îl înconjoară, fiind şi el parte al acestui

întreg.

Grup ţintă: 
 cei 32 de preşcolari din grupa mare de la Grădiniţa cu program prelungit „Cuvioasa

Prascheva”.

Resursele proiectului: umane - echipa de proiect, materiale - vestigii arheologice, cd-uri 
video şi audio, postere, pliante, albume, materiale consumabile, autocar. 

Locul şi perioada de desfăşurare: Muzeul Mihai Eminescu, Palatul Culturii Iaşi, Muzeul 
Unirii, Casa Dosoftei, Piaţa Unirii 
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Evaluare: realizarea unui album cuprinzând secvenţe din timpul desfăşurării proiectului şi a 
unei expoziţii cu lucrările copiilor 

Nivel II, an şcolar 2018-2019 

Calendarul acţiunilor 

Nr. 
crt. 

Luna Activităţi propuse Modalitate de realizare 

1. Octombrie Oraşul Iaşi, locul unde trăiesc şi învăţ Lectură după imagini 
2. Noiembrie Oraşul meu, ieri şi astăzi Vizionare dvd 
3. Decembrie Ziuna naţională a României Atelier de pictură 
4. Ianuarie Sub semnul centenarului Vizită în Piaţa Unirii 
5. Februarie Vizită la muzeu Convorbire la Muzeul 

Unirii 
6. Martie Legenda oraşului Povestirea educatoarei 
7. Aprilie Obiective istorice din Iaşi Excursie 
8. Mai Sub semnul Centenarului Expoziţie cu lucrările 

copiilor 

296. PROIECT  DIDACTIC

Brătescu Liliana , Jurcan  Lavinia 
G.P.P. 20  Oradea, jud. Bihor 

Grupa: Mică 
Propunător : BRĂTESCU LILIANA , JURCAN  LAVINIA, G.P.P. 20  Oradea, Bihor 
Tema anuală: Cum  este, a fost  şi  va  fi  pe  pământ ? 
Tema activităţii - ,,La  mulţi  ani, România ” 
Forma de realizare : Activitate integrată interdisciplinară. 
Tipul activităţii : Însuşire  de  cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 
Componenţa activităţii : DŞ, DEC, DOS, DPM. 
Mijloc de realizare: Convorbire, artă ,dans  popular,cântec.                                      
Scopul activităţii: Însuşirea  unor  cunoştinţe  despre  ţara  noastră, despre  marea  sărbătoare din  
acest  an – Centenarul  Unirii  de  la  1  decembrie  1918. 
Obiective operaţionale: -     să  cunoască  semnificaţia  sărbătorii  de  la  1  decembrie  1918, 

- să realizeze steagul  tricolor  prin  tehnica dactilopicturii, a  ştampilării
cu  cartoful  şi a  ştampilării  cu  palma,

- să intoneze cântecul  Hora  Unirii  împreună  cu  cd player-ul
- să execute  mişcările  simple, ale  horei

Strategii didactice: 
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul de mişcare, jocul  muzical.
-Metode de evaluare: aprecieri, observarea comportamentului copiilor, analiza produselor
activităţii, recompense.
-Mijloace didactice: harta  ţării, imagini  reprezentative  de  la  Unirea  din  1  decembrie, steguleţe
tricolore, costume  naţionale, cd  player, acuarele, carton .
-Forma de organizare: frontal, pe  grupuri,
-Durata activităţii: 20 min.
-Locul desfăşurării: sala de grupă
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Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice 
1.Moment
organizatoric

– se vor aşeza scăunelele  grupate  în
semicerc ; în faţă se va aşeza  harta şi
imaginile. În  altă  parte  a  sălii  se  vor
aşeza  măsuţele, acuarelele, etc.

2.Captarea atenţiei – se realizează printr-o scurtă
conversaţie :
,,Cât  sunteţi  de  frumoşi  aşa  îmbrăcaţi
în  costume  naţionale ! Sunteţi  astfel
îmbră-caţi  pentru  că  este  sărbătoare !
Aşa  cum  voi  aveţi  o  zi  de  naştere,
aşa  şi  ţara  noastră   are  ziua  ei  la  1
decem-brie. Aşa  cum  voi  vă  sărbătoriţi
ziua  prin  cântec,  joc  şi  veselie, aşa  şi
noi  românii  sărbătorim  ziua  României
cân-tând  şi  dansând  Hora  Unirii. În
acest  an   sărbătorim  100  de  ani  de  la
Unirea  cea  Mare  din  1  Decembrie
1918  ”.

Conversaţia 

Explicaţia 

Observarea 
comportamentului copiilor 

3.Anunţarea temei şi a
obiectivelor

– Astăzi, copii, vom  sărbători  Ziua
României  aşa  cum  putem  noi, prin
cântec, joc  şi  voie  bună.

Conversaţia 

4.Prezentarea
conţinutului şi 
dirijarea învăţării

Le  voi  povesti  copiilor  pe  înţelesul  
lor  cum  s-a  făcut  unirea  României 
folosind  un  puzzle  din  două  piese , 
reprezentând  cele  două  ţări  Române.,, 
A  fost nevoie de  unire  pentru  ca  ţara  
să  fie  mai  puternică, să  se  poată  apăra  
de  duşmani. Aşa  cum  spune  şi  
cântecul:  
,,Unde-i  unul  nu-i  putere 
La  nevoi  şi  la  durere. 
Unde-s  doi  puterea  creşte   
Şi  duşmanul  nu  sporeşte.” 
Astfel, unindu-se , ţările,  într-una   mare  
şi  puternică, au  putut  să  se  apere  mai  
bine  de  duşmani. 
Astfel s-a format ţara noastră România  
cea  Mare, având steagul format din 
culorile: roşu, galben şi albastru.  
Pentru că e sărbătoare, e  ziua  României,  
noi  azi ne vom juca cu cele trei culori ale 
steagului României. 

Explicaţia 

Observarea 
comportamentului copiilor 

Conversaţia 

5.Obţinerea
performanţei

Ne vom aşeza la măsuţe  pe  două grupe 
şi o grupă va picta cu degetul steagul 
României, iar cealaltă grupă va ştampila 
cu cartoful steagul României folosind 
culorile: roşu, galben şi albastru. 
Voi cere copiilor să enumere culorile 
steagului României. 
Înainte să începem să pictăm vom face 
nişte exerciţii pentru încălzirea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Activitatea pe grupe 
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mânuţelor: Lovim palmele uşor, 
Lovim palmele cu spor, 
1,2,3,1,2,3 
Închid pumnii şi îi desfac, 
Degetelor fac pe plac 
1,2,3,1,2,3 
Voi acorda sprijin copiilor care au nevoie 
sau care solicită. După terminarea 
lucrarilor vom realiza un tablou colectiv 
reprezentând steagul României folosind 
pictura cu palmele copiilor. 
Voi aprecia felul în care au realizat 
tabloul: corectitudinea cu care au pictat 
steagul. Fiecare  copil  v-a  primi  un 
steguleţ  tricolor . 
,,Felicitări, aţi realizat nişte  steaguri 
foarte    frumoase, haideţi să sărbătorim 
printr-un cântec.Vom asculta imnul 
României ,,Deşteaptă-te române”, apoi 
vom  flutura  steguleţele  şi vom  striga 
în  cor ,,La  mulţi  ani, ROMÂNIA !”        

Exerciţiul 

Aprecierea verbală 

Conversaţia 

6.Asigurarea retenţiei
şi a transferului

,,În continuare, în  cinstea  Unirii, vom 
dansa o horă. Hora se numeşte ,,HORA 
UNIRII”. Toţi ne dăm mânuţele şi 
formăm un cerc mare. Ne vom deplasa 
spre interiorul cercului ţinându-ne de 
mânuţe apoi spre exterior şi tot aşa până 
la terminarea  cântecului Hora Unirii. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Dansul 
8.Evaluarea Voi  face  aprecieri asupra  

comportamen-tului copiilor, voi aprecia 
lucrările realizate şi îi voi  recompensa pe 
copii, cu  nişte  ecusoane  tricolore, pe  
care  le  voi  prinde  în  piept. 

Aprecierea verbală 
Recompensa 

9.Încheierea activităţii În  încheierea  activităţii  ne  vom  distra 
jucându-ne  jocul  ,,Bat  din  palme” 

Jocul  muzical 
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297. PROIECT DIDACTIC

Educatoare:Lihor Raluca-Mihaela 
Grădinița cu Program Normal Satu-Nou,Vaslui 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:” ȚARA MEA SCUMPĂ ȘI DRAGĂ” 
TEMA ACTIVITĂȚII:” SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate cu continuturi integrate: DLC+DEC 
NIVELUL  II 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:Verificarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor despre Ziua Națională 
a României 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
-Să participe la activitățile de grup
-Să înțeleagă și să transmit mesaje simple
-Să-și îmbogățească vocabularul active și pasiv pe baza experienței
-Să recunoască cuvinte simple
-Să redea teme plastic specific desenului
-Să obțină efecte plastice
-Să recunoască elemente ale limbajului plastic
SECTOARE:BIBLIOTECA: Legenda tricolorului
ARTA:-Pictăm harta României
ADP
-Întâlnirea de dimineață: "La mulți ani, mici românași!"
-Tranziții: "La defilare"
-Rutine:"Sunt curat în orice loc, și la lucru și la joc.!
ADE
DLC+DEC-Tema "Mândru că sunt român"
STRATEGII DIDACTICE
a)Metode și procedee: explicația,conversația,demonstrația,exercițiul
b)Mijloace:guașe, pensoane, fișe cu "legenda tricolorului", harta României din polistiren(material
individual)
BIBLIOGRAFIE
-Curriculum pentru învățământul preșcolar,MECI,2008
-Aplicarea noului curriculum pentru educația timpurie-o provocare? Editura Diana

ETAPELE 
ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE 
OPERAȚIONALE 

DEMERSUL 
DIDACTIC 

EVALUARE 

1.Momentul
organizatoric

Aerisirea sălii de grupă. 
Pregătirea materialelor 
necesare desfășurării 
activității. 

Observarea 
comportamentului 
nonverbal al copiilor 

2.Captarea atentiei Se va realiza prin 
prezentarea unor 
imagini referitoare la 
ziua națională a 
României (steagul, 
stema și harta 
României). 
Se realizează o scurtă 
conversație cu copiii pe 
marginea imaginilor: 

Aprecieri verbale: 
BINE! 
FOARTE BINE! 
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"Ce sărbătorim la 1 
Decembrie?" "Ce culori 
are steagul României?" 

3.Anuntarea temei Se realizează printr-o 
conversație după 
următorul plan:Astăzi 
ne vom juca un joc 
numit "sunt mândru că 
sunt român" 

4.Desfășurarea
jocului

Să fie capabil să 
recunoască 
materialele de lucru 
necesare desfășurării 
activității 

Să realizeze o
lucrare îngrijită și 
curată conform cu 
regula jocului. 

Educatoarea le va 
explica regulile jocului: 
"Pentru a putea 
participa la joc, vom 
forma trei echipe: 
echipa roșie, echipa 
galbenă și echipa 
albastră. Toate cele trei 
echipe vor avea aceeași 
sarcină de lucru. Toți 
copiii vor trebui să 
picteze în ordinea 
corespunzătoare 
culorilor de pe steagul 
României, harta țării. 
Grupa ce va respecta 
cel mai bine sarcina de 
lucru și va avea grijă la 
următoarele aspecte: 
lucrările să fie îngrijite, 
culorile să nu fie 
amestecate și cel mai 
important atmosfera 
liniștită la masă de 
lucru, această va 
câstiga o anumită
recompensă 

Aprecieri verbale 
referitoare la 
atitudinea copilului 
pe toată durata 
jocului 

Copiii vor fi 
încurajați în 
permanentă 

Aprecieri 
verbale:"FOARTE 
BINE!" 

5.Încheierea
activității

Se vor face aprecieri 
referitoare la 
comportamentul 
copiilor pe parcursul 
activității. 
Toți copiii vor fi 
recompensați 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

În cadrul "Întâlnirii de dimineață" educatoarea îi salută pe copii:"Bună dimineață, dragi copii!" 
Educatoarea va verifică cele trei grupe să fie complete, apoi le va spune copiilor ce vor avea de 
făcut astăzi. 
La centrul BIBLIOTECA, copiii vor fi nevoiți să asculte legenda tricolorului și să răspundă la 
anumite întrebări:"Ce sărbătorim la 1 decembrie?" "Ce culori are steagul României?" 
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La centrul ARTĂ, copiii vor avea de pictat în culorile corespunzătoare steagului României, harta 
țării. Pictura va fi sub forma unui joc ce va avea și o regulă: grupa ce va avea cele mai îngrijite și 
curate lucrări, va câștiga. Bineînțeles, acea grupă trebuie să aibă și un comportament corespunzător 
și liniștit pe toată durata desfășurării activității. .În cele din urmă grupa câștigătoare va primi mici 
recompense. 
În încheierea activității vom observa cu toții lucrările realizate de toți copiii și vom stabili 
câștigătoarea. Pentru că sperăm că toți copiii să fie câștigători, presupunem că oferim recompense 
tuturor celor care au participat la activitate și au depus un minim de efort. 
Activitatea se încheie cu  poezii specifice zilei de 1 Decembrie spuse de câțiva preșcolari. 

777



298. PROIECT TEMATIC: ŢARA MEA, ROMÂNIA!

Dobocan Anca 
Grădiniţa cu P.P.Arici Pogonici, Loc.Gherla, jud.Cluj 

NIVEL II Grupa mare „STELUŢELE” 
DURATA: 2 săptămâni 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este/ a fost şi va fi aici pe Pământ? 
TEMA PROIECT TEMATIC: ŢARA MEA, ROMÂNIA! 
SUBTEMELE PROIECTULUI: „La plimbare prin ţară” 

„Oameni de demult” 

ARGUMENT 
Aderarea României la UE şi implicit posibilitatea de a circula în Europa cu mai multă 

uşurinţă a făcut posibilă conştietizarea mult mai rapidă a noţinunii de ţară la nivel preşcolar. Astfel 
că preşcolarii din ziua de azi au vizitat cel puţin o altă ţară şi sunt capabili să povestească/să 
numească locurile în care au fost. De asemenea, s-a observat că recunosc cu uşurinţă cel puţin un 
drapel al unei alte ţări. Conştientizând acest fapt, se încearcă prin proiectul „ŢARA MEA, 
ROMÂNIA” sensibilizarea faţă de tot ceea ce înseamnă România: însemne naţionale, forme de 
relief, obiective turistice, oraşe importante, personalităţi istorice, viaţa strămoşilor. 

SCOP 
-cunoaştrea unor elemente de geografie, istorie  şi cultură naţională;
-cultivarea respectului şi a dragostei de ţară;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

Domeniul Limbă şi comunicare 
-să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor;
-să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că  l-a înţeles;
-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
-să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare
folosirii acestora.

Domeniul Ştiinţe 
-să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
-să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
-să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte
integrantă a mediului;
-să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

Domeniul Om şi societate 
-să descrie şi să identifice elementele locale specifice ţării noastre şi zonei în care
locuieşte(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase,
etnice);
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-să fie capabil să realizeze lucrări inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de
lucru însuşite.

Domeniul Estetic şi creativ 
-să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
-să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare
specificului devârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;
-să redea teme plastice specifice desenului.

Domeniul Psihomotric 
-să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
-să perceapă componentele spaţio-temporale.

RESURSELE PROIECTULUI 

Resurse materiale: harta geografică a României, hărţi rutiere, atlase geografice, globul pământesc, 
calendare, vederi,  manuale de geografie, steagul, stema, album costume naţionale, steguleţe 
tricolore, CD-uri muzică patriotică şi folclor pentru copii, planşe, ghiduri turistice, cărţi şi fişe de 
colorat, jetoane. 

Resurse procedurale: METODE ŞI PROCEDEE: Observarea, expunerea, convorbirea, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, munca în perechi, jocul didactic, problematizarea, lectura, învăţarea prin 
cooperare, vizita, brainstorming-ul. 

Resurse umane: copiii din grupă, părinţii, educatoarele,ghidul muzeului 
Resurse de timp: 2 săptămâni 

INVENTAR DE PROBLEME 
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 
- Ţara noastră se numeşte România şi
oraşul nostru Gherla;
-Cluj-Napoca este cel mai apropiat oraş
mare de Gherla;
-grădiniţa are afară arborat un drapel
tricolor;
-de sărbători românii se îmbracă în
costume populare;
-oraşe din România;
-recunoaştem steagul României şi a altor
tări din Europa.

-Însemnele naţionale ale României şi
simbolistica culorilor drapelului naţional;
-locul României pe globul pământesc;
-formele de relief din ţara noastră;
-obiective turistice;
-provincii importante şi modul de formare
al statului român;
- tradiţii locale şi naţionale cu ocazia zilei
de 1 Decembrie;
-cântece populare şi patriotice;
-părţi componente ale costumului popular;
-modul de viaţă al strămoşilor.

779



CENTRE DE INTERES DESCHISE 

COLŢUL CĂSUŢEI 
 Obiecte din lut şi din lemn, 
porumb, ştergare. 

ARTĂ 
 Plastilină, planşete 
CD-uri muzică patriotică şi 
folclor; 
Creioane colorate, carioci, 
fişe de colorat şi scris; 
Şablon harta României 
Steguleţe.  

CONSTRUCŢII 
 LEGO, cuburi în culorile 
roşu, galben şi albastru. 

BIBLIOTECA 
 Cărţi, reviste, albume cu 
vederi şi imagini din 
România;  
Tăbliţe magnetice şi puzzle 
cu litere; 
Fişe pentru a trasa şi orna 
cu semne grafice; 
„Povestiri istorice”de 
Dumitru Almaş. 

ŞTIINŢA 
Cărţi şi pliante cu instituţii 
şi obiective turistice; 
Păpuşi artizanat în costume 
populare; 
Atlas şcolar, harta turistică 
a României; 
Glob pământesc; 
Manual de geografie; 
Lupe. 

NISIP ŞI APĂ 
Forme din plastic pentru 
nisip. 

CENTRU TEMATIC 

Va fi amenajat la intrarea în grupă. Aici se află stema, steagul şi se va adăuga harta 
României,  globul pământesc, un album cu vederi păpuşi artizanat şi un poster cu oraşul Gherla cu 
scopul de a stârni curiozitatea copiilor. Pe parcursul derulării proiectului, centrul tematic se va 
îmbogăţi cu diferite lucrări şi materiale procurate de copii, educatoare şi părinţi. 

EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza printr-un Album realizat de copii, fotografii şi 
lucrările din portofoliile copiilor. 

FINALIZAREA PROIECTULUI se va face prin efectuarea unei vizite la Muzeul Etnografic din 
Răscruci. 

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
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299. PROIECT TEMATIC: ,, ROMÂNIA MEA”

Prof. Dragoş Claudia Alina 
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată” Bistriţa 

Argument: 
,,Unirea cea mică’’,  adică unirea Moldovei cu Tara Românească, a deschis calea spre 

independentă şi spre ,,Unirea cea mare’’ din anul 1918, când s-au unit şi celelalte teritorii 
româneşti. 

Apropiindu-se ziua de 1 decembrie, m-am gândit să desfăşor cu copiii un proiect tematic 
intitulat ,,România mea’’ prin care să le transmit unele cunoştinţe despre acest eveniment 
cultivându-le totodată sentimente de dragoste, respect şi admiraţie faţă de strămoşii neamului. 

Descrierea proiectului : 
Grupul ţintă : preşcolari de la G.P.S. ,,Dumbrava Minunată” Bistriţa 
Resurse umane : copiii, educatoarele 
Resurse materiale :  

• harta României ;
• reviste de specialitate ;
• drapelul tricolor ;
• costum popular ;
• diapozitive ;
• casetofon
• coli de desen, hârtie glasată, decupaje, lipici, carioca, creioane colorate, plastilina,

planşete,etc.

Resurse de timp : o săptămână 
Echipa de implementare : educatoarele grupei 
Metode : observaţia, explicaţia, conversaţia, povestirea, exerciţiul. 

Scop : 
• consolidarea cunoştinţelor despre valorile molare ale poporului, despre

evenimentele deosebite din istoria României ;
• cultivarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţǎ de strǎmosii

neamului ;

Obiective: 
• sǎ cunoascǎ semnificaţia istoricǎ a zilei de 1 decembrie şi importanţa ei pentru

poporul român ;
• sǎ cunoascǎ ce înseamnă ,,centenar’’
• sǎ înţeleagǎ mesajul istoric transmis de conţinutul Imnului României ;
• sǎ exprime trǎiri proprii prin activitǎţi artistico-plastice, practice şi muzicale ;
• sǎ numere constient prin gest de încercuire elementele mulţimilor formale (1-4) ;
• sǎ raporteze numǎrul la cantitate ;
• sǎ cânte Imnul României ;
• sǎ ştie sǎ se comporte într-un mediu de culturǎ ;
• sǎ execute şi sǎ danseze ,,Hora Unirii’’ executând elemente simple ale dansului

popular ;
• sǎ ştie sǎ se comporte într-un mediu de culturǎ ;
• sǎ execute pe muzicǎ mişcǎri simple specifice dansului popular din Banat ;
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Lista de probleme 

Ce ştiu copiii: 
• Denumirea ţǎrii noastre ;
• Capitala ţǎrii noastre ;
• Culorile drapelului şi semnificaţia lor ;
• Românii sunt un popor iubitor de ţarǎ, viteaz şi dornic de libertate.

Ce vor afla copiii : 
• Care sunt  Principatele Române care s-au unit în 1918;
• Ce înseamnǎ ,,centenar’’ ;

Crearea centrului tematic 

            harta României ; 
- drapelul României ;
- imagini din cǎrţi de istorie care prezintǎ aspecte de la Unirea din 1 decembrie1918 ;
- reviste istorice ;
- diapozitive ;
- costum popular ;

Inventarul de activitǎti : 

Luni : 
ALA1:Bibliotecǎ : citire de imagini 

,,Frumoasǎ este ţara mea’’ 
Joc de masǎ : puzzle 

,,Harta României’’ 
ADE: DŞ :Cunoaşterea mediului : 

Observare :,,Drapelul României’’ 

DEC: 
Picturǎ : ,,Drapelul României’’ 

ALA2: 
Vizitǎ la Muzeul Județean secţia de istorie 

Marţi : 
ALA1: 

Construcţii :-pioneze colorate 
,,Steagul tricolor’’ 

Joc de rol : 
,,Ne pregǎtim de sǎrbǎtoare’’ 

ADE: 
DLC: Lectura educatoarei : 
,,Toţi românii cântǎ Hora Unirii’’de Dumitru Almaş 

ALA2: 
Joc de mişcare : ,,Unde-i unul nu-i putere /  

Unde-s doi,puterea creşte’’ 

Miercuri: 
ALA1: 

Bibliotecǎ : ,,Citim imagini  despre Unire’’ 
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Artǎ : Desen decorativ :,,Costumul naţional’’ 
ADE: 

DŞ : Activitate matematicǎ : 
Exerciţii cu material individual ; 
,,Numǎrǎm steguleţe colorate’’(1-4) 

ALA2: 
Vizionare DVD: ,,Eroii neamului’’ 

Joi : 
ALA1: 

Artǎ : Desen : ,,Colorǎm steguleţe tricolore’’ 
Bibliotecǎ : Citire de imagini :,,Sǎ-ţi citesc despre Unire’’ 

ADE: 
DOS :Activitate practicǎ : Lipire : ,,Hora Unirii’’ 
DEC: Educaţie  muzicalǎ : Cântec –predare :,,Hora Unirii’’ 

Învăţarea paşilor de horă 
ALA2: 

Vizită la Muzeul judeţean 

Vineri : 
ALA1: 

Joc de rol : ,,De-a Unirea ’’ 
Joc senzorial : Cântǎreşte şi aşazǎ dupǎ greutate’’ 

ADE: 
DPM : Dans popular- predare ,,Hora din Ardeal’’ 

ALA2: 
Expoziţie de lucrǎri şi prezentarea unui scurt program artistic : 
,,Tarǎ dragǎ, te iubim’’ 

Bibliografie :  
  Programa activitǎţilor instructiv-educative în grǎdiniţa de copii M.EC. 2005 ;  
,,Poveştiri istorice’’ D Almaş, Editura Didacticǎ şi pedagogicǎ 1982, manual pentru clasa a IV-a ; 
 ,,Istoria românilor’’ MEC, Maria Ochescu, Sorin Oane, Editura Terra 1996 ; 
,,Metoda proiectelor la vârstele timpurii’’, MEC Bucureşti 2002. 
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300. PROIECT DIDACTIC

Prof.înv. preșc: Deacăn Iuliana- Valentina  
G.P.N Licurici- Structură Zig- Zag Ovidiu 

Data: 23.01.2018 Prof.înv. preșc: Deacăn Iuliana- Valentina 
Grupa: mare G.P.N Licurici- Structură Zig- Zag Ovidiu 
Tema anuală de studiu: CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI PE PĂMÂNT? 
Subtema: ” Toți copiii cântă Hora Unirii” 
Tema zilei: ” România, țara mea” 
Tipul activității: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 
Forma de organizare: frontal, microgrupuri 
Mijloc de realizare: joc didactic- Educarea limbajului / asamblare, lipire- activitate practică 
Scopul:  
• Consolidarea capacității de a diferenția sunetul inițial al cuvintelor, de a despărți cuvintele în

silabe, în vederea dezvoltării gândirii și a vocabularului;
• Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Obiective operaționale: 
O1 – să denumească însemnele naționale prin cuvinte corespunzătoare (stema, steagul harta, 
imnul României); 
O2 – să exprime în propoziții corect formulate ceea ce știu despre Unire; 
O3 – să despartă cuvintele în silabe; 
O4 – să identifice numărul de silabe dintr-un cuvânt; 
O5 - să recunoască sunetul inițial al cuvântului pronunțat oral; 
O6– să găsească cuvinte care încep cu același sunet; 
O7 – să recunoască cuvintele formate din 1,2,3 silabe, aranjându-le corespunzător metodei 
ciorchinelui; 
O8 – să combine în mod creativ materialele pentru realizarea unui produs original. 

Sarcina didactică:  
• Recunoașterea sunetului inițial al cuvintelor, despărțirea cuvintelor în silabe și
precizarea numărului acestora prin reprezentare grafică, găsirea unor cuvinte care încep cu
același sunet, formularea de propoziții cu unul dintre cuvintele găsite și numărarea cuvintelor
din propoziție.
Reguli de joc:
Elemente de joc: surpriza, întrecerea, recompensa, aplauze, mânuirea materialului;
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea,
expunerea, învățarea prin cooperare, metoda ciorchinelui, munca pe echipe.
Mijloace și material didactic: sac tricolor, jetoane cu imagini specifice sărbătorilor naționale,
tablă magnetică, baloane, buline, steguleț magic, bilețele cu sarcini de rezolvat, bol, hartă,
carioci, 3 panouri, jetoane pentru metoda ciorchinelui, sticluțe mici de plastic, boabe de
porumb, grâu, orez, fasole, semințe de floarea soarelui, costum popular din hârtie, lipici,
pensule;
Forma de organizare: frontal, pe grupuri.
Evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, aprecierea răspunsurilor copiilor,
recompense,
Bibliografie:

• Ghid pentru proiecte tematice: abordare în manieră integrată a activităților din gradiniță,
V. Preda, M. Pletea, F. Grama, București, Editura Humanitas Educațional, București, 2005
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• Laborator preșcolar- ghid metodic, Ezechil, Liliana, Păiși- Lăzărescu, Mihaela, Editura
V&Integral, București, 2002

• Curriculum pentru învățământul preșcolar, M. E. C.T, București, 2008

EVENIMENT
UL 
DIDACTIC 

       CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

STRATEGII  
DIDACTICE 
METODE ȘI 
PROCEDEE 

EVALUA
RE 

1..Moment 
organizatoric 

      Asigurarea condițiilor igienico-sanitare, pregătirea sălii 
de grupă și a materialului didactic necesar desfășurării 
activității, organizarea colectivului de copii. 

Conversația; 

2. Captarea
atenției

       Se realizează prin descoperirea unei trăistuțe populare în 
care sunt materiale necesare la activități. Și pentru că ne 
iubim țara foarte mult îi rog pe copii să arate că știu multe 
lucruri despre obiceiurile, cultura, limba, tradițiile care 
definesc portretul spiritual al poporului român, precum și 
despre evenimentele importante din trecutul țării noastre ( 
Ziua Națională, Ziua Unirii, alte evenimente tradiționale) și 
le propun un joc pe care îl vor desfășura cu ajutorul darurilor 
găsite în trăistuță. 
       Educatoarea scoate din trăistuța specific țărănească 
darurile ( un săculeț tricolor flori tricolore, un bol ce conține 
diverse sarcini). 

Surpriza; 
Conversația; 
Jocul; 
Problematiza
rea; 

oral; 
frontal; 

3.Anunțarea
temei și a
obiectivelor

- Astăzi vom desfășura activități interesante sub titlul ”
ROMÂNIA, TE IUBESC!” Pentru aceasta vom folosi
cadourile aduse. Vom despărți cuvinte în silabe, vom spune
cu ce sunet încep aceste cuvinte, vom alcătui propoziții, ne
vom juca și vom rezolva diverse alte sarcini.

Conversația; 
Explicația 

4. Explicarea
sarcinii și
fixarea
regulilor
jocului

a) Explicarea regulilor jocului propriu-zis:
- În fața voastră se află un săculeț care conține mai multe

cartonașe pe care sunt desenate diverse imagini. Pentru ca să 
puteți demonstra cât de multe lucruri știți voi despre țara 
noastră și despre trecutul ei, va trebui să extrageți pe rând 
câte un cartonaș, să denumiți cuvântul care îl reprezintă, să-l 
despărțiti în silabe, să recunoașteți sunetul inițial al 
cuvântului și să-l reprezentați grafic precizând câte silabe 
are, să dați exemple de alte cuvinte care încep cu acel sunet, 
să alcătuiți propoziții cu unul dintre cuvinte și să precizați 
câte cuvinte are propoziția. 
- Veți răspunde pe rând, iar pentru asta veți fi numiți prin
atingerea cu un ”steguleț fermecat”, astfel: ” Stegulețul
fermecat,
            Îl va atinge-ndat, 
          Pe cel ce se gândește 
          Și răspunsul intuiește!” 
   Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și recompensate cu 
buline roșii, galbene și albastre. Vor fi declarați ” isteții 
grupei” copiii care vor reuși până la sfârșitul activității  să 
primească toate culorile tricolorului, formându-și astfel un 
steguleț. 
-Pentru ca jocul să se desfășoare corect trebuie să respectați

 Explicația; 
Demonstrația
; 
Exercițiul; 

Explicația; 

orală; 
fontală; 
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regulile lui: să așteptați semnalul meu de start și terminare a 
jocului, să vă anunțați prin ridicarea mâinii, să așteptați să 
fiți numiți. 
b) Se va realiza un joc de probă pentru a se asigura că toți
preșcolarii au  înțeles modul de desfășurare.

Exercițiul; 
Problematiza
rea; 
Jocul didactic 

5.Dirijarea
învățării

c) Jocul propriu-zis:
VARIANTA 1:
   Un copil alege dintr-un săculeț tricolor un jeton, 
denumește imaginea și recunoaște sunetul inițial al 
cuvântului respectiv și-l desparte în silabe precizând câte 
silabe are cuvântul reprezentându-l grafic; alt copil dă 
exemple de cuvinte care incep cu acel sunet și alcătuiește o 
propoziție cu unul dintre cuvintele găsite precizând câte 
cuvinte are propoziția; răspunsurile corecte sunt evidențiate 
prin acordarea unor buline roșii, galbene și albastre. Jocul se 
reia de câteva ori. 
Tranziție: ”O coroană noi formăm 

Și în cerc ne așezăm!”- astfel se trece la varianta a 
doua a jocului. 
VARIANTA 2: 
    Copiii vin pe rând și extrag dintr-un bol câte un bilețel cu 
o sarcină. Citesc sarcina, iar dacă copilul a rezolvat-o corect
va fi răsplătit cu aplauze.
Exemple de sarcini:
1. Desparte în silabe cuvântul UNIRE.
Reprezintă-l grafic!
2. Care este Imnul național al României? ( Cântă o strofă!)
3.Spune un cuvânt care să denumească un însemn al
României.
4. În ce se îmbrăcau oamenii la sărbători?
5. Desparte în silabe cuvântul Moldova și spune câte silabe are.
6. Spune o propoziție în care să folosești cuvântul ”horă”.
7. Alcătuiește o  propziție despre țara noastră.
8. Desparte în silabe cuvântul ” Domnitor”. Spune un alt
cuvânt care să aibă tot 3 silabe.
9. Alcătuiește o propoziție în care să folosești cuvintele ”
costum popular”.
10. Bate  în masă de atâtea ori câte silabe are  cuvântul  ”
ROMÂNIA!”
11. Completează propoziția ” Românii s-au bucurat pentru
înfăptuirea Unirii, dansând.........” 

Problematiza
rea; 
Jocul; 

Analiza; 

Conversația; 

Conversația; 

individual
ă; 

frontală; 
orală; 

6.Obținerea
performanței

     Copiii sunt împărțiți în 3 echipe primind câte o floare de 
culori diferite: roșii, galbene,albastre formându-se 
astfel:”echipa roșie”; ”echipa galbenă” și ”echipa albastră”. 
     În fața clasei sunt pregătite 3 panouri, fiecare având în 
mijlocul lui un jeton reprezentând un cuvânt care este 
alcătuit dintr-o singură silabă( exemplu: ban), din două 
silabe ( exemplu: har-tă) și din trei silabe ( exemplu: tri-co-
lor). 
Vor fi puse la dispoziția copiilor diverse jetoane conținând 1, 
2, 3 sau mai multe silabe. Copiii vor avea următoarele 
sarcini:  

Explicația; 

Exercițiul; 

observare 
sistematic
ă; 

Aprecieri 
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1.” Echipa roșie”- va avea sarcina să aleagă toate imaginile 
care conțin cuvinte alcătuite dintr-o singură silabă și să le 
așeze în jurul cuvântului ”ban”. 
2. ”Echipa galbenă”- va avea sarcina să aleagă toate
imaginile care conțin cuvinte alcătuite din două silabe și să
le așeze în jurul cuvântului ”hartă”.
3. ” Echipa albastră”- va avea sarcina să aleagă toate
imaginile care conțin cuvinte alcătuite din trei silabe și să le 
așeze în jurul cuvântului ”tricolor”. 
Tranziția spre mesele de lucru ale activității practice se 
face cântînd și dansând cu toții în jurul unei hărți a 
României. 

verbale; 

individual; 
fronal; 

7.Asigurarea
retenției și a
transferului

DOS-Activitate practică ”Hora româncuțelor” 
”Harta în jurul căreia am dansat cu toții, este tristă pentru că 
nu are românași și româncuțe care să o înconjoare, fapt 
pentru care am hotărât să facem noi niște păpuși din sticluțe 
de plastic, să le umplem cu bogățiile patriei (porumb, orez, 
grâu, fasole, semințe de floarea soarelui), să le îmbrăcăm în 
costumele populare realizate la centrul de interes, să le 
punem pălăriuțe asortate, pregătind astfel harta completă 
pentru sărbătoarea ce va urma, Ziua de 24 Ianuarie- Ziua 
Unirii. 
 ” Românași și româncuțe 
    Dați fuguța la măsuțe!” 
a) Intuirea materialului didactic:
Se va intui materialul didactic: sticluțe de plastic

transparente, semințe de floarea soarelui, porumb, 
grâu,fasole, lipici, costum popular, hărtie glasată. 
b) Explicarea modalității de realizare a activității
practice
  Voi explica și demonstra modul de lucru, etapele realizării 
lucrării: trebuie să umplem sticluțele cu bogății, semințele 
diverse de pe măsuțe, să îmbrăcăm  sticluțele cu costumul 
popular gata pregătit . 
 Se vor executa câteva exerciții de încălzire a musculaturii 
mici a mâinilor ( ”Plouă, cântăm la pian, strângem și 
desfacem pumnii”). 
c) Desfășurarea activității practice:

Copiii vor începe lucrul. Voi da indicații individuale și
colective dacă va fi cazul. Voi motiva importanța acestei 
activități și voi stimula interesul copiilor pentru a lucra și 
pentru a finaliza lucrările. 

Explicația; 

Explicația; 

Demonstrația
; 

Exercițiul; 
Exercițiul; 

Observare 
curentă; 

observare 
curentă; 
aprecieri 
verbale; 

8.Evaluarea
activității

  Pe o măsuță, în fața clasei, va fi harta țării confecționată din 
polistiren. 
   Conturul va fi șnuruit cu panglică tricoloră, iar pe margini 
vor fi așezate  ”româncuțele”, care vor forma o horă a 
bucuriei. 
   Se vor face aprecieri globale și individuale  cu privire la 
modul in care copiii au indeplinit sarcinile primite. 

Conversația; aprecieri 
verbale; 

9.Încheierea
activității

  La sfârșitul activității vom dansa împreună ” Hora Unirii”. 
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301. MIRACOLUL MARII UNIRI

Prof. inv. presc.: Culeţu Georgiana Mihaela 

          În acest an unic pentru România, îi omagiem pe cei care, acum 100 ani, au reuşit să realizeze 
un vis aparent imposibil: unirea tuturor românilor.  
          Este un motiv de sărbătoare, dar este și un prilej de gândire pentru fiecare român de 
azi. 
          Miracolul Marii Uniri nu s-a făcut în condiții ușoare. La 1918, România era vlăguită de 
război și epidemie, parțial ocupată de armate străine și departe de aliații săi.      Toate nemulțumirile 
și dezbinările noastre de astăzi par neînsemnate față de ceea  ce au avut de înfruntat înaintașii noștri. 
Și, totuși, au reușit acolo unde toți cei dinaintea lor dăduseră greș de nenumărate ori. 
          Au reușit pentru că au acționat împreună ! 
          Vom omagia anul acesta mari figuri naționale: gânditori, oameni politici, militari sau simpli 
cetățeni. La vremea lor, nu erau mari eroi, ci doar oameni ca noi, cu defecte și calități. Unii 
ambițiosi sau nerăbdatori, alții pesimiști sau descurajați. La momentul 1918, fiecare însă a reușit să 
pună totul deoparte – să se pună pe sine deoparte – în slujba unui țel mai presus de ei: un stat 
unitar,democratic și o casă mare pentru o mare familie. România Mare urma să devină statul tuturor 
fiilor săi, indiferent de etnie, religie sau opțiuni ideologice. O unitate în diversitate. 
          A omagia realizările înaintașilor este frumos, însă nu suficient. Pentru că moștenirea pe care 
ne-au lăsat-o nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a hrăni și crește, zi de zi, prin faptele 
modeste ale fiecăruia, avuția comună. A omagia cum se cuvine înaintașii înseamnă înainte de 
orice a omagia spiritul lor. 
          La 1918, oamenii politici cei mai diferiți - adversari înverșunați pe viață - au știut să-și dea 
mâna și să lucreze împreună. Îi separau educația, caracterul și  ideologiile, dar aveau în comun un 
lucru: toți doreau o Românie unită și democratică, un acasă în care fiecare să se poată dezvolta 
liber. 
          A fi uniți nu înseamnă a fi toți la fel,ci a defini și păstra un sanctuar sufletesc comun. O zonă 
care nu suferă negociere sau conflict: România. Asemenea unui arbore, fiecare ramură crește altfel, 
dar fiecare contribuie la soliditatea trunchiului comun. Indiferent de tot ce ne desparte, suntem 
români. 
          Români în primul rând, nu doar în ultimă instanță. 
          România mare a cuprins între hotarele sale multe minorități naționale sau religioase. De la 
bun început, toți trebuiau să se poată dezvolta în siguranță și egalitate, sub un singur steag. 
Diferențele acestea nu sunt o sursă de vulnerabilitate, ci sunt ceea ce ne îmbogățește. 
          Aşadar, trebuie să învățăm din exemplul marilor înaintaşi de la 1918 și să nu lăsăm ca ceea ce 
ne desparte să ne dezbine. Dacă reușim să ne privim față în față și să găsim, dincolo de opțiunile 
fiecăruia, cele câteva lucruri sacre care cad în custodia noastră comună, atunci vom putea să ne 
privim în ochi și bunicii pe care-i omagiem, dar și nepoții care așteaptă de la noi o Românie stabilă 
și demnă pentru cel puțin încă 100 de ani. 
          Vom avea de sărbătorit în acest an câteva date de aur. În sunetul festivităților, cel mai 
semnificativ semnal sonor pe care îl putem da ar fi un minut de tăcere. Nu doar ca să ne reculegem 
pentru sacrificiul total al românilor de acum 100 de ani, ci și un moment de tăcere, în care fiecare să 
ne întrebăm cu ce putem contribui – nu cu vorbe mari ci cu fapte modeste, în fiecare zi - pentru ca 
România mea să devină România noastră.  
          Aniversarea Centenarului trebuie să fie un moment de trezire și de renaștere națională, de 
schimbare de atitudini și mentalități în abordarea problemelor fundamentale ale acestei națiuni în 
folosul prezentului dar mai ales al viitorului.  Fiind în anul Centenar avem datoria să omagiem 
marile personalități care au format România modernă pentru urmașii lor. Astăzi este timpul să fim 
noi înaintașii urmașilor noștri. 
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        Principala dimensiune a centenarului este aceea educativă, pentru că tânăra generație, 
societatea românească în ansamblu, trebuie să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile 
patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Uniri. De aceea, din această 
perspectivă credem că proiectarea și derularea unor programe educaționale de istorie, cultură și 
memorie a centenarului ar putea să reconcilieze tânăra generație cu istoria și să cultive valori și 
atitudini care să ducă mai departe spiritul generației de la 1918. 
        Dimensiunea modernizării este esențială, căci fără o modernizare a țării, fără construirea unor 
obiective durabile, instituții moderne care să lucreze pentru cetățean, obiective culturale și sociale 
care să educe și să contribuie la bunăstarea generală, am rămâne o țară săracă, dar plină de resurse 
nevalorificate. 

Ce sărbătorim de fapt la Centenarul Marii Uniri? 

          Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, toți cei care simt 
românește sărbătoresc : 
         Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească trebuie să 
 trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA. 
          Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români. 
          Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent de 
vicisitudinile istoriei. 
          Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare ca Unirea să 
devină realitate. 
          Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost 
posibil. 
          Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele și 
neacceptarea unei sorți potrivnice. 
          Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire. 
          Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea 
aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii.  
          Aniversarea Centenarului trebuie să se realizeze printr-o abordare şi viziune integrată şi 
unitară pe coordonatele unității, coeziunii şi consensului național, în spiritul prețuirii trecutului, 
valorilor şi tradițiilor naționale, pe plan intern şi internațional, precum şi al creării unor baze solide, 
fundamentale pentru stimularea şi conturarea direcțiilor de dezvoltare strategică viitoare a 
României. 
          De modul cum vom ști să marcăm centenarul Marii Uniri depinde și modul cum vom proiecta 
și imagina viitorul nostru ca națiune, cum vom construi România de mâine. Generațiile tinere, dar și 
cele care vor veni vor învăța de la noi, pe această cale, cum am cinstit memoria înaintașilor și ce 
realizări durabile am împlinit pentru a aminti de jertfele acestora. În acest fel și ei, la rândul lor, vor 
duce mai departe năzuințele acestui neam. 
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302. PROIECT TEMATIC 
„NOI SUNTEM ROMÂNI”

Prof. înv. preșc. Mihai Silvia 
Prof. înv. preșc. Șoldan Oana 
Grădinița cu P.P. Nr.8 Bârlad 

TEMA ANUALĂ - CINE SUNT/ SUNTEM? 
TEMA ÎN AFARA PROIECTULUI: „NOI SUNTEM ROMÂNI” 
PERIOADA: o săptămână: 26 noiembrie- 30 noiembrie, 2018 
SCOPUL: Cunoaşterea  semnificaţiei zilei de 1 Decembrie şi a tradiţiilor specifice sărbătorii la 
români; stimularea curiozităţii şi interesului pentru cunoaşterea unor simboluri ale ţării: steagul 
tricolor, stema şi imnul  
COMPORTAMENTE SPECIFICE VIZATE: 
I . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 
Coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei copiilor 
Utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat. 
Formarea deprinderilor de păstrare a igienei personale 
Însușirea abilităţilor de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase 
II.DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
Manifestarea încrederii în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
Exprimarea recunoașterii și a respectării asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni
Însușirea și respectarea regulilor; înțelegerea efectelor acestora în planul relațiilor sociale în
contexte familiare
Exersarea autoaprecierii pozitive în diferite situaţii educaţionale
Recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază.
III.CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi
Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență
Manifestarea creativității în activităț diverse
IV.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii
V.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
Compararea  de experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
Identificarea şi numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător
Efectuarea operaţiilor de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Evidențierea poziției omului ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială

INVENTAR DE PROBLEME: 
Ce ştiu copiii? Ce doresc copiii să afle? 

- 1 Decembrie este o sărbătoare
naţională;
- Românii o sărbătoresc  în fiecare an;
- Locuitorii României sunt români şi
vorbesc limba română;
- Steagul tricolor şi semnificaţia
culorilor;

- Fapte şi evenimente deosebite din istoria neamului
nostru;
- Semnificaţia acestei sărbători;
- Locul unde s-a sărbătorit prima dată unirea;
- Alte simboluri ale României: stema şi Imnul de
Stat;
- Legenda tricolorului;
- Semnificaţia şi mesajul imnului;
- Harta cu formele de relief, regiunile şi frumuseţile
României;
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STRATEGII DIDACTICE 
            METODE ȘI PROCEDEE: 
- conversaţia, observaţia spontană  şi  dirijată, povestirea, explicaţia, demonstrarea, exerciţiul, jocul,
tehnica lotus, brainstorming-ul, munca pe echipe.

MIJLOACE DIDACTICE: 
- steagul tricolor, steagul U.E., stema şi  harta ţării, imagini din cărţi pentru copii, planşe, costume
populare, hârtie glasse şi creponată , carton colorat, foarfece, lipici, creioane colorate, carioca,
pensule, acuarele,calculator, imprimantă,CD cu Imnul României, combină muzicală, aparat foto,
cameră video, flori pentru Monumentul eroilor.

            MODALITĂȚI DE EVALUARE 
- scrisă, orală

DESCRIEREA PROIECTULUI
Ideea derulării proiectului cu tema”Noi suntem români”a venit în ziua în care copiii au pus 

întrebări referitoare la Centenar.       
        Mi-am imaginat acest proiect ca un dialog permanent între copii şi România cu oamenii cu 
portul popular, harnici, primitori, vorbind limba românrască, prin care aceştia să descifreze unele 
enigme şi să afle cât mai multe lucruri despre tema proiectată. Discuţiile purtate cu preşcolarii vor fi 
orientate spre aspecte trăite şi văzute de ei. Atribuirea unor funcţionalităţi produselor realizate de ei 
va determina o motivaţie mai puternică şi-i va implica afectiv. 
      Materialele puse la dispoziţie de către educatoare şi cele aduse de copii şi părinţi vor contribui 
la asimilarea unor informaţii, la manipularea acestora dar şi la descrierea lor. 
      Pentru a stimula curiozitatea copiilor, pe baza întrebărilor puse de ei şi a discuţiilor din cadrul 
“Întâlnirii de dimineaţă” voi planifica activităţile în manieră integrată, în care limitele dintre 
categoriile şi tipurile de activitate vor dispărea într-un scenariu unitar, în cadrul căruia tema se va 
lasa investigată cu toate mijloacele diferitelor ştiinţe.  
      Astfel, preşcolarii vor avea posibilitatea să se implice activ în procesul de învăţare, operând cu 
ideile, cunoştinţele şi concepţiile pe care le posedă deja, învăţând să coopereze, să se exprime liber, 
să facă schimb de idei, să depună efort pentru a înţelege subiectul în întreaga sa amploare, 
contribuind la practica învăţării unui mod de gândire interdisciplinară. 

   INVITAŢIE  PENTRU  PĂRINŢI 

Copiii dumneavoastră doresc să afle cât mai multe informaţii despre ţara lor. Deoarece se 
apropie 1 Decembrie, Ziua Naţională a României- CENTENARUL, vă cerem sprijinul în 
desfăşurarea proiectului intitulat „NOI SUNTEM ROMÂNI” în perioada 26 noiembrie- 30 
noiembrie, 2018. 
           Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rugăm să ne ajutaţi cu 
orice fel de materiale din care să putem învăţa lucruri noi despre această sărbătoare: cărţi, 
reviste,vederi din oraşul nostru şi din ţară, CD-uri. 

Vă mulţumesc pentru înţelegere şi ajutor, 
Copiii şi educatoarele lor 
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INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 

Ziua ADP 
1 ½ h 

ALA 
2 h 

ADE 
1 ½ h 

Luni 
26.11. 
2018 

-Întâlnirea de dimineaţă:
”România, la mulţi ani!”
-Rutine:”Ascultă ce se
spune la radio” 
-Tranziţii : Ne pregătim
pentru acitivităţi
“Noi suntem români”-
cântec

ALA I 
B:“Să ne minunăm!- 
(selectăm imagini cu 
frumuseţile şi bogăţiile ţării)  
Ș:” Studiem formele de relief” 
C: Case româneşti 
ALA II 
Jocuri de mişcare:”Ţară, ţară, 
vrem ostaşi” 
Audiție:Cântece patriotice 

ALA I 
JR: “De-a românaşii” 
A: “Conturul ţării”-modelaj  
JM: Puzzle:”Harta României” 

ALA II 
Joc de mișcare: ”Campionii 
României” 
Joc distractiv:”Scăunele 
muzicale” 

ALA I 
B: “Legenda tricolorului”- 
lect. educatoarei 
A: “Decorăm vase” 
JR:”De-a soldații” 
ALA II 
Dans popular:”Hai la joc” 
Audiție: Cântece populare 
ALA I 
B: “Costumul naţional”- 
elemente de limbaj scris  
C:” Cetatea” 
JM: “Completeză ce lipsește” 

ALA II 
Vizită la Muzeul Vasile 
Pârvan Bârlad 

ACTIVITATE INTEGRATĂ:  
“Frumuseţile şi bogăţiile ţării 
noastre” 
(DŞ: lectură după imagini,  
DOS: ”Imnul de Stat”- audiţie)  

Marţi 
27.11. 
2018 

-Întâlnirea de
dimineaţă:”Ce ştim despre
steagul tricolor?”(exerciţii
de stimulare a comunicării
orale)
-Rutine:”Şi eu sunt 
harnic”(exersarea 
deprinderilor de ordine şi 
curăţenie) 
Tranziție:”Sus, jos” 
-Activitate opţională- 
“Creionel” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ:  
“Hora Unirii” 
(DŞ:”Spune unde sunt 
steguleţele?- poziţii spaţiale; 
DEC: cântec ”Ploaia”-
repetare,”Hora Unirii”- predare) 

Miercuri 
28.11. 
2018 

- Întâlnirea de dimineaţă:
”Steluţe fermecate”(Joc
imaginativ)
-Rutine: ”Îndoim şerveţele
pentru masă”
Tranziție: „Cald, rece”
“Mergem ca soldații”

ACTIVITATE INTEGRATĂ: 
”Am fost şi eu la Alba Iulia şi 
am văzut Unirea cea Mare”  
(DLC: lectura educatoarei,  
DEC : desen, pictură) 

Joi 
29.11. 
2018 

-Întâlnirea de
dimineaţă:”Sunt mândru că
sunt român”;
-Rutine: ”Legăm nojiţele la
opinci”;
-Tranziție:
“Deșteptă-te române”- 
cântec 
„Drag mi-e jocul 
românesc”- dans popular 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: 
”Hora românească”  
(DS:”Câte steguleţe sunt?- 
număratul în limitele 1-3; 
DPM: dans popular) 
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Vineri 
30.11. 
2018 

-Întâlnirea de dimineaţă:
”Turul României- Călătorie
imaginară ”- exerciţiu de
imaginaţie;
-Rutine:” Ne pregătim
pentru acitivităţi”
Tranziție:
“Alunelul”- dans popular
“Zboară, zboară”

ALA I 
JR: Pregătim o masă festivă 
C: “Steagul”- forme 
geometrice 
A: “Hora”- decupare 

ALA II 
Activitate cu părinții: 
“Decorăm linguri de lemn” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: 
“România, o floare între flori” 
(DLC:”Cuvinte frumoase” 
(adjective) - joc didactic; 
DOS: decupare şi lipire) 

FINALITATEA PROIECTULUI: 

Produsele rezultate în timpul derularării proiectului: 
- Expoziţie cu lucrări de desen, picturi, lucrări practice;
- Realizare album cu fotografii din timpul activităţilor.

BIBLIOGRAFIE: 
• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura V&I Integral,

Bucureşti, 2005
• Mioara Pletea şi ceilalţi, Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar. Ghid

pentru cadrele didactice. Vol. III, Editura DPH, 2009
• Silvia Breben şi ceilalţi, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002
• Elemente de educaţie religioasă pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 1999
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303. MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI

Prof. înv. preșc. Sava Diana 
Prof. înv. preșc. Corcioveanu Mioara 

Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. 
Ziua Națională, 1 Decembrie, este o zi de sărbătoare pentru tot neamul românesc. O zi specială, care 
ne amintește că începând cu primii ani ai secolului XX, provinciile istorice românești au devenit 
istorie, iar România, un stat unitar și indivizibil, a apărut pe harta lumii. Ziua Națională a României 
reprezintă totodată pentru întreaga suflare românească un prilej de cinstire a memoriei celor care au 
reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire al locuitorilor tuturor provinciilor românești. 

Ziua de 1 Decembrie 1918, semnifică unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a 
Maramureșului la Regatul României. Alipirea ultimei bucați de pământ românesc, cuprinsă între 
Mureș, Tisa și Dunăre, a reprezentat continuarea firească a demersurilor de unire a tuturor 
provinciilor românești, începute la jumătatea secolului al XIX-lea. Atunci, la 24 ianuarie 1859, prin 
dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al Țării Românești, era începutul 
marelui eveniment istoric al spațiului Carpato-Danubiano-Pontic, Marea Unire, care a cunoscut 
înfăptuirea câțiva ani mai târziu, în 1 Decembrie 1918. De la această dată, poporul român a putut 
răsufla ușurat, visul se împlinise și anume cu toții se aflau sub oblăduirea aceluiași stat: Statul 
Român. Frați în cuget și simțire, în limba vorbită, cultură, tradiții, obiceiuri și sărbători, românii 
putea circula liberi și nestingheriți pe pământurile vechiului Regat Dacic și pe cel vremelnic al lui 
Mihai Viteazu. 

În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga 
românime devenea stăpână absolută, recunoscută de celelalte state ale lumii, peste moștenirea lăsată 
de bunicii și străbunicii acestor pământuri. Începând cu acest decembrie friguros, dar ca simbol 
deosebit de luminos și călduros, românii erau în sfârșit la ei acasă, erau singurii care-și hotărau 
destinele și locul în istorie. Statul român garanta oricărui cetățean al său dreptul de a putea vorbi 
fără opreliști limba strămoșilor, de a puteau învăță limba vorbită în casele lor, de a se putea ruga în 
biserici în limba română. România devenea astfel un cadru în care orice român putea trăi demn, 
putea spera și munci după bunul plac. 1 Decembrie 1918 
reprezintă un nou început pentru locuitorii spațiului 
românesc, dar și un nou parcurs pe valurile agitate ale 
istorie. Deosebirea majoră față de secolele trecute este că 
din acel 1 Decembrie, pentru fiecare român, soarele răsare 
dintr-un singur loc și anume din capitala României. 
Deciziile care privesc destinele acestui neam nu mai sunt 
luate în diverse capitale cu tot atâtea cancelarii, ci 
conform voinței acestui neam și a aleșilor acestuia, ora 
exactă vine de la București. 

În contextul aniversării celor 100 de ani de la 
Marea Unire, călăuziți de exemplul tuturor generațiilor de 
români care s-au sacrificat pentru afirmarea și 
consolidarea națiunii române, conștienți de necesitatea 
redeșteptării conștiinței naționale, ne simțim datori să-i 
facem pe tineri să înțeleagă că Marea Unire reprezintă 
pentru toți românii, oriunde s-ar afla, un moment de 
referință și un reper pentru devenirea națiunii române. „Eu 
din români îmi trag sorgintea./C-o sfântă dragoste-i 
iubesc/ şi pentru tot ce-i românesc,/ oricând, şi braţele şi mintea/ şi sufletul mi le jertfesc.” – (Sunt 
român, de Bogdan Petriceicu Hașdeu) 
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Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric, pentru realizările istorice 
şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor, sunt doar câteva dintre 
subiectele care sunt abordate cu ocazia acestui eveniment. Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle 
despre istoria şi strămoşii noştri, iar Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte 
pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba 
română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, 
pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam 
şi ţară. 

Copiii ar trebui să răspundă la câteva întrebări de Ziua Națională: 
• Ce înseamnă Ziua Naţională pentru un stat?
• Pe ce data se sărbătoreşte Ziua Naţională a României?
• Când a fost aleasă data de 1 decembrie pentru a sărbători Ziua Naţională a României?
• De ce a fost aleasă data de 1 decembrie pentru a sărbători Ziua Naţională a României?
• Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie 1918?
• De ce a fost aleasă cetatea Alba Iulia ca loc de desfăşurare a Adunării Naţionale din 1

decembrie 1918?
• Cine a fost primul conducător al României Mari?
• Care sunt cele trei simboluri naţionale ale României?
• Care a fost motivul pentru care „Deşteaptă-te române “ a fost ales ca imn naţional?
• Care este semnificaţia drapelului tricolor (roşu, galben şi albastru)?

Acest moment de sărbătoare este marcat și de cei mici printr-un spectacol inedit. Copiii
îmbrăcați în costum popular au cântat, au recitat poezii și au prezentat dansuri populare românești, 
răsplătite cu aplauze puternice de părinții și bunicii prezenți la eveniment. Mândri că suntem 
români, din suflet de copil transmitem „La mulți ani României iubite și multă sănătate tuturor, 
să sărbătorească cu drag 1 Decembrie sub falnicul drapel tricolor!”. 
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304. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR CENTENARULUI MARII UNIRI

Dumitrache Ionica 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17, Focșani, Vrancea 

Nr.crt. Unitatea de 
invatamant 

Denumirea si descrierea 
activitatilor/data 
desfășurării 

Grupele 
participante/elevi 
implicati 

Colaboratori/ 
Parteneri 

Numele 
cadrului 
/cadrelor 
didactice 
coordonatoare 

1. 

G
.P

.P
. N

r. 
17

, F
oc

șa
ni

, V
ra

nc
ea

 

Hai sa dam mana cu 
mana: 
„Hora Unirii”- Audiție 
IANUARIE 

Grupa mare Părinții Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

2. “Mausolee din Vrancea” 
–excursie tematică
FEBRUARIE

Grupa mare Parintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

3. Lecturarea unor povestiri 
istorice de D. Almaș 
MARTIE 

Grupa mare Parintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

4. Hora Unirii-activitate 
practica 
APRILIE 

Grupa mare Parintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

5.  ” Toți românii cântă 
Hora Unirii” de 
D.Almaș-povestiri
istorice.Ziua Eroilor
SEPTEMBRIE

Grupa mare Părinții Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

6.  “Ce a gresit stegarul?”-
invatare joc 
OCTOMBRIE 

Grupa mare Părintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

7. “Hora Unirii”-pictura 
NOIEMBRIE 

Grupa mare Părintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 

8. “Citim si selectam 
imagini pentru a realiza 
un poster despre Unire” 
DECEMBRIE 

Grupa mare Părintii Dumitrache 
Ionica 
Oncioiu 
Andreea 
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305. LA ȘEZĂTOARE

Mihu Marina, Lefter Cristina 
Grădinița cu P.P. Nr. 3 Vaslui 

”Un popor fără tradiții este un popor fără viitor!” (A. L. Camargo) 

O sută de ani de România, o sută de ani de învățământ românesc. Privim retrospectiv  și analizăm 
de unde am plecat și unde am ajuns, dar nu uităm cine suntem și cui datorăm tot ce astăzi avem.  
Unul dintre dezideratele educației timpurii se referă la promovarea valorilor naționale, motiv pentru 
care vă propunem în continuare o activitate integrată -  D.E.C. (educație artiscico-plastică - 
modelaj) + D.L.C. (educarea limbajului – joc didactic), cu tema ”La șezătoare”, care se pretează 
grupei mari și care se încadrează în tema anuală de studiu ”Cine sunt/suntem?”. 
Competențe generale vizate sunt: exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare; 
activarea și manifestarea potențialului creativ, iar competențele specifice: comunicarea clară a unor 
idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii; dezvoltarea  creativității prin activități artistico – plastice, 
muzicale și practice, în conversații și povestiri creative. Scopul activităţii este acela de consolidare a 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor legate de tradițiile strămoșești, valorificându-le prin 
participarea la șezătoare; cultivarea imaginației în exprimarea orală și artistică (cântec, dans, 
modelaj).  
Categoriile de activităţi:  
• activităţi de dezvoltare personală (ADP): Întâlnirea de dimineaţă:  salutul: “Bună dimineaţa,

românași și româncuțe!”; calendarul naturii; mesajul zilei: ”Azi, copiii din grupa mare/ Merg
cu toții la șezătoare/ Treaba lor cu drag și-o fac/ Dar nici din gură nu tac.” Tranziţii: joc
muzical ”Brutarii”, ”Printre munți și printre văi,,; cântec “Românașul”; Rutina : “Sunt
mândru că sunt român”- deprinderea de a avea o atitudine pozitivă faţă ţară şi față de
naționalitatea pe care o are;

• jocuri şi activităţi didactice alese (ALA):
1. Activităţi pe centre de interes:
∗ Joc de rol: ,,Familia de românași” -  joc simbolic

O1: să imite activitățile și comportamentul membrilor unei familii din străbuni; 
O2: să utilizeze corespunzător obiectele folosite în gospodărie de străbunici; 
           Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicația, 
lucru în perechi, problematizarea, jocul de rol; 
Material didactic: casă decorată tradițional, masă rotundă, scaune din lemn, 
covată, păpușă, strachină, lingură din lemn, ulcior, gărduț, coș, porumb, 
ferăstrău, sapă, etc.; 

∗ ARTA: ,, Mânuțe pricepute” - bobinare, țesere 
O3: să bobineze/ să țeasă fire de lână sau de PNA; 
O4: să  persevereze în realizarea sarcinii, ducând la bun sfârșit lucrul început;  
Metode şi procedee: conversația exerciţiul, lucrul în perechi, explicația, 
demonstrația;  
Material didactic: război de țesut, gheme, fire de lână/ PNA, coșuri; 

∗ Nisip și apă: ,,Casa țărănească” - joc-exercițiu 
O5: să construiască o casă din nisip (lut); 
O6: să împrejmuiască zona din jurul casei cu un gărduț împletit din nuiele de salcie. 
Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul, problematizarea, lucrul în 
perechi; 
Material didactic: scoica și nisipul kinetic, suport pentru gard, nuiele din salcie;  

2. Jocuri recreative:
∗ ,,Ghici, ghici, cimilici’’ – concurs de ghicitori
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O7: să reacționeze rapid, concentrându-și atenția asupra textului ghicitorii; 
O8: să spună ghicitori, pe care să le ghicească ceilalți copii. 

∗ ,,Hora românească” - dans popular 
O9: să execute mişcări ritmice specifice dansului popular;  
O10: să transmită prin dans emoția și bucuria de a fi român. 

• activităţi pe domenii experienţiale (ADE): „Lada de zestre”: DEC – educație artistico-
plastică : modelaj + DLC – educarea limbajului: joc didactic

O11: să modeleze aluatul prin mișcări translatorii, respectând pașii pentru obținerea unui colăcel; 
O12: să denumească obiecte străvechi, folosind cuvintele potrivite; 
O13: să formuleze propoziții enunțiative, interogative și exclamative, corecte din p.de v. 
gramatical; 
O14: să opereze cu elemente ale gândirii logice, răspunzând sarcinilor date;  
O15: să se implice activ pe toată durata activității, manifestând plăcere, toleranță, perseverență, 
spirit de competiție. 
SARCINA DIDACTICĂ: Verificarea  cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor  legate de 
obiectele și obiceiurile străvechi, prin aplicarea acestora în contexte diferite. 
REGULILE JOCULUI: 

- Grupa de copii se împarte în trei echipe, după culorile steagului
României;

- Pe rând, cele trei echipe vor rezolva sarcinile jocului;
- Sarcina va fi extrasă și rezolvată de fiecare echipă în parte;
- Membrii unei echipe se pot ajuta între ei;
- Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi o piesă de puzzle;
- Va câștiga echipa care va completa puzzle-ul în întregime.

ELEMENTE DE JOC: întrecerea, aplauze, recitative ritmice, recompensa – 
piesele de puzzle și medalioanele personalizate. 
STRATEGII DIDACTICE: 

a) metode şi procedee: explicaţia, conversatia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, lucrul pe grupe, jocul, cubul,

b) material didactic:  făină, drojdie, apă, sare, imagini cu etapele de lucru
ale colăcelului, tavă, șorțuri, baticuțe, bonete, mușama, stegulețe
personalizare colăcel, lada de zestre, coș împletit, manechini fată și
băiat îmbrăcați în costume populare, strachină, lingură de lemn,
traistă, covor țărănesc, jetoane cu imagini și cuvinte scrise și
reprezentate grafic, șezătoare, ecusoane echipe, piese puzzle, table
magnetice, mijloace audio-video.

c) forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.
Scenariul activității: 
Activitatea zilei debutează cu momentele specifice întâlnirii de dimineață: salutul, unde 
educatoarea și copiii se salută prin formula “Bună dimineaţa, românași și româncuțe!”, prezenţa și 
dezvoltarea empatiei, care se realizează la panoul ”Cum te simți astăzi?”, fiecare copil punându-și 
paleta în buzunărelul potrivit (vesel, trist, furios, speriat) și primind o cocardă pe care este scris 
numele său. Cocardele sunt de trei culori, ale drapelului național, împărțind totodată grupa în trei 
echipe. Tot acum se stabilește și serviciul pe grupă, copiii așezându-și paletele în buzunărelul 
serviciului pe grupă, Calendarul naturii - copiii de serviciu completează cu datele caracteristice 
(ziua, data, luna, anul, starea vremii) și prezintă starea vremii actuale și vremea probabilă prin 
metoda reportajului, împărtăşirea cu ceilalţi /activitatea de grup - copiii au posibilitatea de a-şi 
împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit şi buna dispoziţie, purtând discuții cu d-na 
educatoare, aflând  noutatea zilei – organizarea unei șezători și mesajul zilei. 
Lucrul pe centre se realizează prin tranziția ”Românașul” – cântec. Le sunt prezentate copiilor 
centrele de interes, sarcinile şi materialele cu care vor lucra: la sectorul „Joc de rol” copiii vor juca 
rolul ”Familiei de românași” , unde vor reda secvențe din viața unei familii din trecut, care locuia 
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la sat și desfășura activități rustice; la sectorul „Nisip și apă” copiii vor construi din nisip o ”Casă 
țărănească”, pe care o vor împrejmui cu un gărduț împletit din nuiele de salcie; la sectorul „Artă” 
copiii vor desfășura activități de lucru manual, cu tema ”Mânuțe pricepute”. Unii vor bobina ața, iar 
alții vor țese la război. Rezultatele activității pe centre sunt analizate și apreciate prin reunirea 
grupurilor. 
Trecerea spre activitatea desfășurată pe domenii experiențiale se realizează prin tranziţia  “Astăzi, 
noi suntem brutari” – joc muzical, făcând, totodată și încălzirea musculaturii fine a mâinilor. 
Activitatea se desfășoară prin: modelaj, în cadrul căruia copiii sunt puși în situația de a frământa 
aluatul și de a modela colăcei și joc didactic, prin intermediul căruia copiii vor rezolva sarcini cu 
conținut de educarea limbajului. Pentru fiecare răspuns corect echipele vor primi câte o piesă de 
puzzle. Cele două activități sunt îmbinate astfel: se începe cu pregătirea aluatului, pe care îl vom 
lăsa la crescut, apoi se trece la jocul didactic, întorcându-ne la modelat colăceii, atunci când aluatul 
a crescut puțin. 
Jocul didactic se desfășoară având ca element central lada de zestre, de unde copiii vor extrage 
sarcinile jocului. După prezentarea regulilor jocului, demonstrarea jocului și jocul de probă, se trece 
la desfășurarea propriu-zisă a acestuia. Se desfășoară varianta I: copiii rostesc cuvintele ilustrate pe 
jetoane, care denumesc obiecte vechi, le despart în silabe și formulează cu ele propoziții 
enunțiative, interogative și exclamative, după sarcina pe care o primește echipa. Varianta a doua 
este obținerea performanței, când copiii rezolvă sarcinile prin metoda cubului: 

∗ Descrie: lingura de lemn, strachina și ștergarul (cum se numește, din ce este 
confecționat și la ce folosește); 

∗ Compară : costumul popular de băiat cu cel de fată; 
∗ Asociază: culorile de pe ie cu elemente din natură; 
∗ Aplică: cântă cântecul ”Portul românesc” 
∗ Analizează: comportamentul participanților la șezătoare și fiecare echipă exprimă 

rezultatul analizei printr-o propoziție formată dintr-un singur cuvânt 
∗ Argumentează: ”Sunt mândru că sunt român!” 

Între cele două variante se desfășoară educația artistico-plastică, la care copiii modelează câte un 
colăcel. Mai întâi observă modelul educatoarei, apoi etapele de lucru, care sunt afișate pe un panou, 
sub forma unor fotografii, apoi își încălzesc mușchii mâinilor și trec la lucru. Pentru realizarea 
integrală a colăceilor, echipa primește o nouă piesă de puzzle. 
Trecerea spre activitățile liber alese din finalul zilei se face prin tranziția “Printre munți și printre 
văi” – joc cu text și cânt.    
Scenariul activității continuă cu: 

• concurs de ghicitori ”Ghici, ghici, cimilici!”, copiii spunând și găsind răspunsuri la
ghicitori, pentru care vor primi o nouă piesă de puzzle și

• dansul popular ”Hora românească”, pentru care se va primi ultima piesă de puzzle.
Evaluarea activității pe întreaga zi se face prin completarea puzzle-ului și obținerea imaginii 
complete cu doi copii îmbrăcați tradițional, asemănătoare cu imaginea de pe cocardele lor. 
Activitatea se finalizează prin recompensarea copiilor cu colăceii pe care i-au modelat și care 
tocmai s-au copt. 
Astfel de activități sunt foarte îndrăgite de copii, iar rezultatele sunt incomensurabile. Chiar dacă am 
evoluat mult în acești 100 de ani de la nașterea României Mari, obiceiurile și tradițiile care ne 
definesc ca nație trebuie păstrate în starea lor pură, așa cum ne-au fost lăsate de strămoși.  

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:    
M.E.N., Curriculum pentru educație timpurie (copii de la naștere la 6 ani), București, 2018;
 M.E.C.T., Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar,
Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, www.proiecte.pmu.ro, Bucureşti,
2008;
 Preda, V., „Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005;
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 Breben S., Gangea E., Ruiu G., Fulga M, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura
Arves, Craiova, 2002;
 www.google.ro.

306. PROIECT EDUCAŢIONAL „CENTENAR 2018- SUFLET DE ROMÂN”

Prof. înv. pr. Filimon Mariana 
Şcoala Gimn. „Axente Sever” Aiud 

ŞCOALA GIMN. AXENTE SEVER AIUD 
NR…….din…………… 

  Aprobat, 
  Director, 

“Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă miraculoasă a istoriei 
româneşti. Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român este fapta 
istorică a întregii naţiuni române, realizată prin vrerea unui neam dornic de 
unitate şi cu iubire de neam.” 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

“ CENTENAR 2018- SUFLET DE ROMÂN ” 

DOMENIUL EDUCATIV: Activităţi  moral-civice 

TIPUL PROIECTULUI : local, la nivelul unităţii 

800



 RESPONSABIL PROIECT: Prof. înv. pr. FILIMON MARIANA 
 Prof. înv. pr. CHINDEA MIHAELA 

     Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care 
vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 
28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului 
război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 
principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii 
trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment. Micii şcolari trebuie 
învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de 
aceste fapte am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. 

LA MULŢI ANI, TUTUROR ROMÂNILOR ! 

  DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP: 
  Educarea copiilor în vederea cunoaşterii semnificaţiei zilei de 1 Decembrie. 

OBIECTIVE: 
- inţelegerea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie;
- cunoaşterea unor repere istorice referitoare la ,, Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918;
- realizarea unor creaţii artistice, în vederea sărbătoririi marelui eveniment;
- prezentarea unui program artistic;
- participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului;
- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare.

GRUP ŢINTĂ: 

- elevii clasei a III-a B şi clasei a IV- a A

BENEFICIARI: 
- elevii si cadrele didactice implicate in proiect;

DATA : 29 noiembrie 2018 

DURATA:  2 ore 

ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI: 

 ,,CENTENAR 2018- SUFLET DE ROMÂN”  

• Discuţii despre semnificaţia  zilei de 1 Decembrie, cunoaşterea unor repere istorice
referitoare la ,, Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918.
• Atelier de lucru
• Activitate practică : realizarea unor colaje  ce reprezintă harta ţării noastre şi
a unor desene care surprind evenimentul sărbătorit.
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• Program artistic: cântece şi poezii patriotice , scenete.

 REZULTATE AŞTEPTATE 

- inţelegerea semnificţtiei zilei de 1 Decembrie si  cunoasterea unor repere istorice     referitoare la
,,Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918;
- interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele;
- realizarea unei expoziţii de creaţii plastice şi practice  pornind de la însemnatatea zilei de 1
Decembrie  ;

- valorificarea potenţialului creativ al copiilor;

- realizarea minispectacolului pe tema ,, 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei”.

RESURSE IMPLICATE: 

• umane: elevii claselor a III-a B şi a IV-a A, cadrele didactice coordonatoare ,
directori, părinţi.
• temporale: 2 ore
• materiale:  informaţii despre semnificaţia  zilei de 1 Decembrie, planşe,
acuarele, hârtie creponată.

PROMOVAREA PROIECTULUI: 

• la nivelul unităţii: consilierea cu păriţii.

EVALUARE: 

• realizarea activităţilor şi obiectivelor ;
• expoziţie cu lucrările realizate;
• prezentarea minispectacolului;

SUSTENABILITATE: 
      Ne propunem ca acest proiect educaţional să se desfăşoare ȋn fiecare an, ȋn perioada 25. 11-
1.12. 
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307. PROIECT EDUCAŢIONAL
1 Decembrie-Ziua Națională a României 

Înv. Spanache Alina 
 Școala Gimnazială Pogănești 

Durata proiectului: 27-29 noiembrie 2018 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Grupul ţintă: elevii clasei a III-a 

Argument: 

Prin activităţile desfăşurate dorim să insuflăm elevilor spiritul civic şi patriotic, sentimentul 

că aparţinem unui popor cu o istorie bogată şi că datoria noastră este să păstrăm moştenirea străbună 

şi să o transmitem generaţiilor viitoare. 

Scopul: 

- dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic;

- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la ziua naţională a României;

- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene, colaje;

Obiective:   

- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 Decembrie ;

- să asculte poezii şi cântece dedicate zilei de 1 Decembrie,

- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, colaje a evenimentului;

- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

Grup ţintă: elevii clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială Pogăneşti 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Perioada de desfăşurare: 27-29 noiembrie 2018 
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Activităţi programate: 

Discipline vizate: 

Limba şi literatura română, Educaţie plastică, Abilităţi practice, Educaţie muzicală. 

Produse finite: 

- ecusoane ;

- colaj România -ţară de flori;

expoziţie 

Nr 

crt 

Activitatea Loc de 

desfășurare 

Perioada 

1. Evocarea momentului 

Propunerea proiectului 

-importanţei zilei de

1 DECEMBRIE- prezentare ppt;

-audierea de cântece patriotice;

-intonarea imnului de stat

Deşteaptă-te, române.

Sala de clasă 27 XI 2018 

2. Ce ştim despre 1 Decembrie ? 

- fişe de lucru;

Cântec Drum bun ;

Cântec Graiul neamului.

Sala de clasă 28 XI 2018 

3. Noi şi UNIREA 

- realizarea unor desene şi colaje

având ca temă 1 Decembrie;

- realizarea de ecusoane;

- expoziţie  cu lucrările realizate.

Sala de clasă 29 XI 2018 
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308. ACTIVITATE DEDICATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI

 Înv. Moroianu Doina 
Școala Gimnazială ,,Comenius”- Brețcu, jud. Covasna 

Data: 23.10.2018 

Tipul activității: Concurs tematic ,, 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE” 

Domeniul educațional: -educație moral-patriotic, cultural-artistic 

Scopul activității: Marcarea și celebrarea centenarului Marii Uniri 

Obiective: -     Educarea elevilor în spiritul cunoașterii și respectării istoriei, a faptelor înaintașilor 

- Manifestarea respectului față de istoria și identitatea națională
- Oferirea de exemple pozitive elevilor
- Implicarea școlii în acțiunile comunității locale

Grup țintă: elevii ciclului primar- secția română 

Nr. de elevi participanți: 12 

Responsabil: Moroianu Doina,Alte cadre participante: Timar Robert,   Înv. Movileanu Maria 

Rezultate așteptate: 

• Fișe de lucru, desene tematice, diplome, album, fotografii, înregistrări video
• Spectacol care va marca evenimentul istoric,manifestarea școlii ca parte a comunității

Evaluare: chestionar de satisfacție pentru grupul țintă, autoevaluare, număr de participanți la 
activități și calitatea produselor realizate 

Subiecte pentru concursul interdisciplinar dedicat   Centenarului Marii Uniri 

1.Alege varianta corectă:

• Alexandru Ioan Cuza a domnit între anii :
a) 1386-1418       b)1593-1601    c) 1457-1504       d) 1859-1866

• Unirea Principatelor Române ( Țara Românească si Moldova ) a avut loc la data de :
a) 1noiembrie 1859 b) 5 ianuarie 1589 c) 24 ianuarie 1859

• Denumirea țării din anul 1862 a fost :
a) Țara Românească     b) Moldova c) România

• Dupa abdicarea silită a domnitorului Al. I. Cuza oamenii politici ai vremii au optat pentru:
a) un conducător străin b) împărțirea conducerii țării      c) conducerea țării de către o femeie

• România a intrat în război alături de :
a) Puterile Centrale a) Antanta c) Imperiul Rus
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2. Recunoaște personajul:

.......................................            .............................................            ......................................... 

.......................................            .............................................            .......................................... 

3. Completeaza spațiile cu informațiile potrivite:

         Mihai Viteazul a fost domnitorul ............................. . El a domnit din anul ............ până în 
...................... . În urma bătăliei de la Şelimbăr asupra principelui ............................, Mihai Viteazul 
devine stăpânul ..................... Apoi, Mihai Viteazul îl alungă pe ............................. din Moldova, iar 
oastea moldovenească i se alătură. Astfel pentru întâia oară în istorie, a 
reusit......................................................... El este ucis mișelește pe ......................., iar capul retezat a 
fost adus la Mănăstirea ......................... în timp ce trupul a fost îngropat într-un loc neştiut de 
nimeni.  

         Alexandru Ioan Cuza a fost ales la 5 ianuarie 1859 domn al............................ și la 24 ianuarie 
1859 a fost ales  ca domnitor  al .......................................  . Prin dubla sa .............................  se 
realizează unirea, iar Marile Puteri recunosc unirea înfăptuită de români. 
        Noul stat s-a numit ..................................și capitala era la .............................. . 
        După abdicarea și exilarea lui Cuza , în țară a fost adus un prinț străin .................................. 
Sub conducerea lui ....................... , armata română a luptat în Războiul Ruso-Turc în urma căruia a 
obținut independența țării în anul ............ 

Primul război mondial a avut loc între anii..................În anul ............... România intră în 
război pentru....................................................... alături de ..........................  

4.Etapele realizării Marii Uniri au fost:

27 martie 1918 – __________________________________________________ 
28 noiembrie 1918 –_______________________________________________ 
1 decembrie 1918 - ________________________________________________ 

5. Identificați semnificația următorilor ani în procesul istoric al înfăptuirii unității
naționale și stabiliți în ce secol au avut loc evenimentele: 

secolul anul Evenimentul istoric 
1600 
1859 
1877 
1918 
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6. Colorați cu ajutorul culorilor primare cele trei provincii românești unite cu patria mama
în anul 1918. 

7. Eseul de cinci minute

Pe baza enunțului de mai jos, redactați un eseu în cinci minute: 

,,Într-o țară așa de frumoasă, c-un trecut atât de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum 
să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: SUNT ROMÂN!” 

8. Rezolvați exercițiile date și descifrați codul:

M  56x28= I 36x74= N  8006-6349= 

A  2472:6= R 78.400:100= U 1583+2749= 

 E  213.386-195.249 

1.568 412 784 18.137 412 4.332 1.657 2.664 784 18.137 

9. Compuneți un acrostih pentru cuvântul UNIRE!

U 

N 

I 

R 

E 

FELICITĂRI!!! 
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309. 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

Înv. Coropceanu Nela-Lia 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Bălteni 

Perioada:  noiembrie 2018 
Argument: 
Ziua Naţională a României este o zi importantă pentru toţi românii, deoarece are o semnifi-

caţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale 
poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului 
nostru, dar şi pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat 
acestui popor, sunt câteva subiecte abordate cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Scopul activităţii:
• Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al

poporului român;
• Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul

istoric  al acestor meleaguri şi oameni.
Obiectivele activităţii:

*să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate;
*să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
*să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
*să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri;
*să utilizeze metode simple, metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse;
*să intoneze cântecele  patriotice;
*să coloreze imagini specifice evenimentului;
*să realizeze ecusoane;
* să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare.

Elevii trebuie să ştie: 
- Ce sărbătorim la 1 Decembrie?
- Cum se numeşte ţara noastră, capitala ţării, judeţul şi localitatea noastră?
- Cum s-a realizat „Marea Unire”?
- Care sunt însemnele României?

Resurse: 
Umane :  învăţătoare, elevii 
Materiale: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră, steagul 
tricolor, Stema ţării, harta României, volume cu povestiri istorice, cântece patriotice, culori, hârtie 
creponată, lipici, creioane colorate, carioci, imagini de desenat. 
Metode, tehnici  şi procedee: explicaţia, conversaţia, expunerea, PPT, problematizarea, povestirea, 
munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 
Evaluarea se realizează prinexpunerea lucrărilor realizate de elevi (ecusoane, desene, informaţii, fişele de lucru). 

Elevii lucrează pe grupe următoarele fişe, în funcţie de nivelul de dificultate. 
Elevii cls. pregătitoare şi I vor realiza ecusoane, vor lipi hârtie creponată ruptă în culorile 

tricolorului pentru a lipi pe harta României, apoi vor colora portul popular pe hora de mai jos. 
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Elevii intonează prima strofă a imnului României. Se prezintă evenimentele petrecute la 1 
Decembrie 1918 printr-o prezentare powerpoint. Elevii vor completa fişe precum Coduri istorice, 
Comori îngropate, Cuvinte de suflet românesc, Mesaje rătăcite. 

Coduri istorice 
Elevii din cele 4 clase vor rezolva sarcini diferite pe tema dată pe nivel diferenţiat. Elevii din 

cls. a III-a vor efectua operaţiile pentru obţinerea codului folosind decodorul de mai jos pentru a 
afla ce sărbatorim la 1 DECEMBRIE. 

A Ă Â E I L M N O R Ţ U Z 
50 26 9 13 60 21 6 89 65 10 0 100 15 

▬           ▬           ▬             ▬
10+5        2X30      50+50      70-20

▬       ▬         ▬            ▬        ▬        ▬         ▬     ▬          ▬ 
23+66    25X2   0+0+0     45+15    65      100-11  40+10  3X7    13+13

▬       ▬          ▬         ▬       ▬        ▬          ▬      ▬         ▬ 
100:2    8+2     99-34    18:3     81:9    9X9+8   80-20    13   10X10-40 

Comori îngropate 
Într-o lume care tinde tot mai mult să destrame graniţele, rămâne totuşi importantă 

cunoaşterea propriei  ţări, deoarece iubirea de patrie nu are conţinut fără un puternic suport. Iar 
suportul ei se află în istoria şi cultura naţională; se află în calităţile pământului natal, în poporul 
acestui pământ şi în viaţa care pulsează dinamic pe toată întinderea lui. 

Cuvinte de suflet românesc 
Completează versurile lipsă: 

Deşteaptă-te, române! 
Deşteaptă-te, .............., din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani! 
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, 
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani! 

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de ................., 
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfător în ............., un nume de ............. ! 

Priviţi, măreţe umbre, ............., ............., .............., 
Româna ............., ai voştri ......................., 
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, 
„.......................................!” strigă toţi. 

Colorează corect  
STEMA ROMÂNIEI 
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Încearcă să găseşti toate comorile ascunse ale neamului nostru: 
ALBA IULIA, DECEBAL, CUZA,  SARMISEGETUZA,  PELEŞ, PUTNA 

P A L Y S T M M P A T E A 
E V S N A I O V D U V C R 
L I H T R L E O V P T O C 
E E O R M P P I A O A N Q 
S S G A I J U N L L R A A 
H Q P O S A S I B K P V A 
G A R D E C E B A L S I A 
D E F O G E C C I U A G A 
A D M P E U E U U H W A H 
A Y E T T T D A L T X T F 
T X M C U I L M I D C O T 
I I C U Z A A R A E R R E 
P I C Z A M F S A L E I I 

MESAJE RĂTĂCITE 

 

Bibliografie: 
www.google.ro 
www.didactic.ro 

1 Decembrie este ziua naţională a 
__________________. 

La 1 Decembrie ______ s-a unit, în sfârşit, 
______________ cu România. Au sosit la 
____________ români din toate colţurile ţării, cei mai 
mulţi fiind din Ardeal, ca să-şi arate dorinţa. ________ 
de veacuri al românilor de pretutindeni

României 

1918 

Transilvania 

Alba Iulia 
Visul 

s-a împlinit
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310. ACTIVITATE DIDACTICĂ
„UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” 

Prof.înv.pr. Capriș Mariana 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați 

ARGUMENT 
La 1 Decembrie 2018, vom fi părtașii unei sărbători majore – Centenarul Marii Uniri. 
Elevii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi 

iubire! Am propus această activitate  pentru a insufla elevilor  mei respectul față de valorile 
naționale. 

Cel mai fericit moment din istoria noastră, 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. Pregătită de Unirea făcută de Mihai Viteazul la 1600, de ,,Mica Unire” din 1859 sub 
conducerea lui Al. I. Cuza şi de luptele eroice dintre anii 1916-1918. ,,Unirea cea Mare” s-a 
înfăptuit la 1 Decembrie 1918. Visul românilor de a se uni într-o singură  ţară,cu hotare bine 
definite până acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă, limba română, a fost indeplinit. 

Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, toți cei care simt 
românește sărbătoresc: 

- efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de  a nu uita ca sunt români;
- năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent de
împrejurările istorice;
- credința românilor care au făcut Unirea „ca toată suflarea românească să trăiască împreună, într-un
singur stat, România;
- jertfa și eroismul celor fără de care visul românilor, de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil;
- ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire.

SCOPUL ACTIVITĂȚII 
- Însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918 şi consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci asupra
poporului roman;
- Cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale.

OBIECTIVE URMĂRITE: 
▪dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin acţiuni morale,
desfăşurate.
▪cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale;
▪îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor;
▪exersarea deprinderilor artistice;
▪stimularea creativităţii artistice a elevilor;
▪sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele naţionale.

GRUPUL ŢINTĂ: 
- elevii clasei a II-a B

RESURSE MATERIALE: 
-fișe de lucru; imagini; șabloane, creioane colorate; fotografii; laptop; power point, videoproiector,
imprimantă; un aparat foto; fișier audio, cărţi de istorie şi literatură, steguleţe, diplome

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
Cu prilejul acestei activități mi-am propus să-i determinăm pe copii să înţeleagă semnificaţia

acestei zile importante, prin activităţi interesante, să trezesc copiilor sentimente de mândrie şi
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preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere valorile morale ale poporului roman: dragoste 
de ţară, eroism, vitejie, bunătate. 

 În cadrul acestei activități elevii au urmărit o scurtă prezentare  Power point “Un veac de la 
Marea Unire”, au intonat cântece cu caracter istoric în pași de dans, iar în partea a doua a activității 
au realizat machete și desene care vizeaza tema noastră. Elevii au fost dirijați și indrumați pe tot 
parcursul activității. Au fost ajutați elevii care au avut nevoie de  sprijin. 

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE ACTIVITĂȚII: 
MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII 
Realizarea unor fotografii şi a unui jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. 
Elevii și-au exprimat liber părerile şi impresiile personale asupra temei propuse . 
FORME DE EVALUARE: 
•Calitatea activităţilor organizate;
•Participarea activă a elevilor pe tot parcursul activității;
•Acuratețea lucrărilor;
•Expunerea produselor finale ale activităţii (machete, desene);

Activitatea a avut un impact educativ important pentru dezvoltarea personală și 
motivațională a elevilor, deoarece aceștia au conștientizat rolul libertății și a respectului în viața lor 
și în activitățile pe care le desfașoară; au conștientizat faptul ca libertatea este îngrădită de legi care 
apără dreptul fiecărui individ în parte. Elevii au înțeles că istoria ne învață respectul față de eroi, 
față de trecut, față de valorile moral- cetățenești, față de cultura și civilizația națională, europeană și 
universală. 
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310. PORTOFOLIU EDUCAȚIONAL

Prof.înv.primar: Nicolae Mădălina 
Școala Gimnazială, Com.Măgurele 

AN ȘCOLAR 2018-2019 
TEMA: Centenarul în ochi de copil 
PERIOADA: 19. XI-29.XI.2018 
CLASA a II a A 
SCOPUL: Culegerea și înregistrarea de date și informații, pentru evidențiere progresului școlar, pe baza 
unor activități de învățare 
OBIECTIV GENERAL:  

 Cinstirea memoriei personalităţilor politice care au înfăptuit Unirea Principatelor Romane, dar şi a 
generaţiilor  anonime contemporane acestora, care le-au susţinut „în cuget şi simţire“. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
familiarizarea elevilor cu fapte din trecutul ţării noastre; 
 stimularea creativităţii şi a expresivităţii  prin organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice, 

expoziţii cu lucrări, concursuri; 
  cultivarea respectului pentru strămoşi, a  dragostei de neam şi ţară; 

INSTRUMENTE DE LUCRU: 
• Fișe de lucru
• Monografii
• Izvoare istorice

CRITERII DE EVALUARE 
• Colectarea de informații din alte surse
• Realizarea unor lucrări frumoase, îngrijite

MONITORIZARE 
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MATERIALE FOLOSITE 

Nr. 
crt. 

Activitatea Modalităţi de desfăşurare Perioada Locul 
desfăşurării 

1. Ce este unirea? 
Între istorie şi legendă 

Vizită la bibliotecă 
Audiere de povestiri şi 

legende istorice 

19.11.2018 Biblioteca școlii 

2. Simboluri ale Unirii Confecţionarea de 
drapele, ecusoane, obiecte 
decorative specifice  
evenimentului (vase ceramice, 
românaș și româncuță din lingura 
de lemn, covor țărănesc) 

22-28.11.2018 Sala de clasă 

3. Centenarul în ochi de copil Expoziţie de lucrări 29.11.2018 Holul şcolii 
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Concluzii: Realizarea proiectului “Centenarul în ochi de copil” a pus bazele unei prime lecţii de istorie, o 
lecţie realizată într-un cadru atractiv şi incitant. Totodată, a indus elevilor de vârstă şcolară mică 
dragostea de neam şi ţară şi credinţa în valorile naţionale. 
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312. PROIECT EDUCAȚIONAL 
1 DECEMBRIE 2018

P.i.p. Dumitriu Valentina
 Școala Primară Nr. 1 Sarata Basarab, Comuna Hănești, Județul Botoșani 

ARGUMENT: 
Ziua Nationala a Romaniei, aniversată in data de 1 Decembrie,  este moment de readucere in 

memoria colectiva a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi integritatea naţională. Poporul 
român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se 
afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în 
Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa 
noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem 
datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. 
 SCOPUL  : 
- dezvoltarea, consolidarea şi manifestarea sentimentului patriotic

- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice  ;
- inţelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi  este unul dintre momentele cele mai

importante pentru poporul nostru;
- stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii  si cantece  si exprimarea imaginatiei creatoare

prin  desene, postere si insigne aniversare si eseuri;
OBIECTIVE :

- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE, mai ales pentru noi, ardelenii ;
- să caute la biblioteca şcolară şi pe internet informaţii care oglindesc acest mare eveniment ;
- să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,
- să înveţe cântece specifice;
- să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere , in

confecţionarea de insigne aniversare  şi steguleţe  ;
- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

GRUP ȚINTĂ:
- elevii claselor aII-a, aIV-a
- părinţi

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Localul școlii 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:28-29 noiembrie 2018 
RESURSE MATERIALE: 

- internet;
- cărţi de istorie şi literatură din biblioteca școlară;
- imagini ;
- aparat foto;
- steguleţe/ ecusoane;
- poezii, cântece;

RESURSE UMANE: 
- elevi
- părinți
- profesori
- comunitatea locală

SURSE DE FINANȚARE : autofinanțare 
REZULTATE AȘTEPTATE : 

- implicarea activă a  elevilor  in procesul de iniţiere şi derulare a proiectului ;
- manifestarea sentimentului de dragoste de ţară  şi a simţămintelor patriotice  de către

participanţii direcţi şi indirecţi ;
MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 
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- expozitie de postere si stegulete ;
- imagini surprinse in timpul derularii activităţilor

PRODUSE ALE PROIECTULUI : 
- ecusoane aniversare ;
- steguleţe,desene,

MODALITĂȚI DE REALIZARE :     
recital de poezie şi cantece. 

 ACTIVITĂȚI PROPUSE: 

Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE  
DESFĂŞURARE 

PERIOADA       
RESPONSABILI 

1.  
   Pregătirea activităților, stabilirea 
planului de desfășurare a evenimentelor 
cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. 
Repetarea poeziilor și a cântecelor pentru 
serbarea școlara. Confecționarea de 
decorațiuni, stegulețe. 

Sala de clasă -28 nov.2018

2. 
MARCAREA  FESTIVĂ A ZILEI 
NAȚIONALE  A ROMÂNIEI 
Recital de poezie și interpretare de cântece 
dedicate marelui eveniment 

Sala de clasă 
-29 nov. 2018

FIȘĂ 

ZIUA  NAȚIONALĂ  A 
ROMÂNIEI 
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313. CENTENARUL MARII UNIRI ÎN PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE 

          prof. înv. primar Dumitru Cornelia, 
 Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Galați 

În memoria naţională este întipărit un eveniment marcant pentru poporul român, Marea 
Unire de la 1918. Acest moment avea să devină identitatea românilor, ziua în care idealul nostru s-a 
materializat. 

Însuşi regele Ferdinand I îşi manifesta încrederea în ce avea să urmeze, susţinând:  “putem 
privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice ce sunt o 
chezăşie pentru dezvoltarea firească a unei vieţi sănătoase, ele sunt cimentate prin credinţă 
nestrămutată a unui şir întreg de generaţii, de apostoli ai idealului naţional”. Este o declaraţie care 
anunţa marele eveniment istoric.. 

“Unirea este singura temelie statornică a edificiului viitorului nostru; fără dânsa, ce se va 
clădi va fi clădit pe nisip”. Dimitrie C. Brătianu 

Marea Unire din 1918 aducea la un loc provinciile istorice locuite de români, formând un 
întreg la care aceştia sperau de mult, România. 

Desigur, evenimentul istoric cu o semnificaţie majoră a fost precedat de Mică Unire din 
1859, a Ţării Moldovei cu Tara Românească, şi dobândirea independenţei în urma războiului din 
1877-1878. Unirea Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei cu regatul României (vechiul Regat) a 
dus la constituirea României Mari, reprezentând şi scopul intrării României în primul război 
mondial. Urmările primului război mondial au fost devastatoare: 350.000 de soldaţi au murit, 
120.000 au fost răniţi, 80.000 luaţi prizonieri, iar peste 200.000 de civili au murit pentru ţară. Să nu 
uităm de 150.000 transilvăneni ucişi în lupta pentru Imperiul Austro-Ungar. 

Consecinţele tragice ale primului război mondial au devenit sacrificiul suprem al celor care 
şi-au dat viaţa apărându-şi ţară. Le datorăm cinste şi respect, puterea de a înainta pe “frontul” pe 
care ne aflăm, “invadat” de schimbări nu doar pozitive, le datorăm efortul de a contribui la păstrarea 
vie a istoriei țării, la păstrarea valorilor, principiilor şi tradițiilor. 

Marcarea Centenarului Marii Uniri a devenit o prioritate pentru cadrele didactice, acestea 
căutând să valorizeze memoria eroilor care s-au sacrificat pentru noi. Este necesar să transmitem 
copiilor noştri, sacrificiul făcut pentru binele acestui popor greu încercat. Mesajul va trebui însuşit 
de noi toţi, pentru că numai aşa vom reuşi să cultivăm spiritul românului autentic şi să aducem în 
prim-plan ceea ce contează, istoria noastră. 

Şi cum am putea evidenţia istoria poporului român, dacă nu prin proiecte și activități 
extrașcolare interesante, captivante pentru elevii noștri? 

Începând de la 1 decembrie 2017 și până în prezent, Lceul Teoretic ”Mircea Eliade” din 
Galați s-a implicat în mai multe proiecte de colaborare cu alte instituții gălățene, având ca temă 
principală Centenarul Marii Uniri.  

Unul dintre aceste proiecte, ”Anul 1918 în literatura română”, s-a desfășurat în colaborare 
cu Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia”. Împreună cu elevii clasei mele, a III-a A, am desfășurat 
una dintre activitățile propuse. Am ales ca temă : ”Copii eroi în lupta pentru întregirea țării”. Am 
pornit de la ideea că ultimul loc în care ar trebui sa se afle un copil este pe un câmp de luptă, dar de-
a lungul istoriei noastre, copiii și-au asumat deseori responsabilități ce vin greu chiar și pe umerii 
unor oameni maturi. Copii care in inocența lor traversau liniile inamice și culegeau informații sau 
participau activ până și în lupte, chiar dacă acest lucru însemna că își puneau viața în pericol.. Una 
dintre aceste povești, fiind cea a Mariucăi Zaharia, am ales să le prezint elevilor mei, istorioara lui 
Dumitru Almaș. Trista poveste i-a emoționat foarte mult pe copii și m-au convins să le promit că 
vom merge la Mausoleul de la Mărășești.  
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O altă activitate dedicată Centenarului Marii Uniri a fost realizată în cadrul unui proiect de 
colaborare cu Școala Speciala ”C. Pufan” din Galati, proiect ce se desfășoară pe tot parcursul 
acestui an școlar. Activitatea clasei a III-a A s-a desfășurat sub numele ”Atelierele românașilor”. 
Împărțiți pe patru ateliere de lucru, copiii au realizat mai multe produse: farfurii decorate cu motive 
populare, utilizând tehnica șervețelului, decorarea și  pictarea unor hărți-puzzle, realizarea de 
felicitări. La finalul activității am susținut pentru invitații noștri un scurt moment artistic.  

Pentru elevii de vârstă școlară mică, cel mai bine se potrivesc activitățile cu caracter practic-
aplicativ, aceștia fiind foarte receptivi la acest tip de activitate. 

Pregătim în continuare activitațile pentru 1 Decembrie. La mulți ani, România! 
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314. ȘI NOI AM SĂRBĂTORIT...

 Înv.Grădinaru Aglaia-Liliana, 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu Vaslui 

,, Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina   cea 
mai sublimă a istoriei româneşti” 

Centenarul este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită 
reverență față de jertfele lor de pe câmpurile de luptă , înseamnă principii, credințe și valori. 

Principala dimensiune a Centenarului este cea educativă, pentru că tânăra generație, 
societatea românească în ansamblu, trebuie să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile 
patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Uniri. 

Aflându-mă printre cei care trăiesc cu maximă intensitate sentimentul mândriei de a fi 
român , împreună cu elevii clase a II-a B, în cadrul cercului pedagogic desfășurat la Școala 
Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” am desfășurat o activitate de limba și literatura română dedicată 
Marii Uniri. 

„ Nu uitați, suntem români! 
Dintotdeaun-am fost creștini. 

Asta-i țara, asta-i glia, 
Strigăm toți: Vivat România! ” 
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Îmbrăcați în haine de sărbătoare, elevii au intonat cu emoție Imnul Național al României și 
au vizionat un film dedicat evenimentului. Sub îndrumarea mea, am citit cu mari emoții lectura 
istorică ,,Visul împlinit” de Lucian Blaga, am explicat cuvintele și expresiile necunoscute, am 
alcătuit  enunțuri. După rezolvarea unui set de exerciții, am realizat un puzzle ce reprezenta unirea 
tărișoarelor române. Activitatea s-a încheiat cu un frumos program artistic  la care au participat 
elevii din alte clase. Aceștia , prin cântec , joc și voie bună  au încântat oaspeții sosiți din alte școli. 

A fost o activitate care a transmis emoții, atât celor mici cât și celor mai mari. Cred cu tărie 
că această zi va rămâne vie în amintirea tuturor! 

315. 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Prof. în înv. primar: Dumitraşcu Alina 
Școala Gimnazială nr.1 Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj 

                   
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEŞTI-JIU 

JUDEŢUL GORJ 
Tel/fax: 0253463456;  e-mail: scbumb@yahoo.com 
www.scbumb.populus.ch 
Nr……………./…………..2018 

INIŢIATORII PROIECTULUI: 
Director ,  

Prof .Boghian Liviu Marcel  

Prof. în înv. primar: Dumitraşcu Alina 
Prof. în înv. primar: Nistorescu Norica 

ROMANIA 
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MOTTO:  
Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

Mihail Sadoveanu 

TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” 

LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială nr.1 Bumbeşti-Jiu 
-sălile de clasă

DURATA ACTIVITĂŢII: 1 zi 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a II-a A şi B 

PARTENERII PROIECTULUI: Părinţii elevilor 
     Directorul şcolii 

     Prof. responsabil cu activitatea educativă 
     Cadre didactice 

ARGUMENT : 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o 
semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice 
ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului 
nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest 
popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  cu 
ocazia acestui eveniment.  
            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 
obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai 
îndepărtate. 
           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 
care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 
român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 
mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

OBIECTIVE CADRU: 

 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului
român;

 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul istoric
al acestor meleaguri şi oameni ;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate;
 să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
 să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri;
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse;
 să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri;
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;
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RESURSE: 

UMANE:  învăţătoare, părinţi, elevii din clasele  a-II-a A şi B 
MATERIALE: planşe cu imagini reprezentând Unirea, planşe cu figuri istorice din zona noastră, 
steagul Tricolor, Stema Ţării , Harta României ,volume cu povestiri istorice , CD –uri cu muzică 
patriotică, CD-uri cu filme istorice , CD-player , culori, hârtie creponată 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca 
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 

EVALUAREA 
Realizarea unei expoziţii de lucrări 
Portofoliul proiectului 

Programul activităţilor 

Nr. 
crt. Activitatea Loc de      

desfăşurare Disciplina Responsabili

1 
Să ne cunoaştem istoria 
* Lecturarea unor
povestiri  cu conţinut  
istoric: 
“Moş Ion Roată şi Unirea”, 
“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion 
Creangă 
“Trăiască Romănia dodoloaţă”, după Lucian 
Blaga 

sala de clasă 
Comunicare 
în limba 
română 

Dumitraşcu 
Alina 

Nistorescu 
Norica 

2 În zi de sărbătoare 
*Evocarea evenimentului în picturǎ, realizarea
unei expoziţii 

*Confecţionarea de steaguri

sala de clasǎ Arte vizuale 
şi abilităţi 
practice 

Dumitraşcu 
Alina 

Nistorescu 
Norica 

3 Mândria de a fi român 

*Învǎţarea unor cântece şi poezii dedicate zilei
de 1 Decembrie (Centenarul Marii Uniri 1918-
2018)

sala de clasǎ Muzică şi 
mişcare 

Dumitraşcu 
Alina 

Nistorescu 
Norica 

4 1 Decembrie- Sărbătoarea românilor 

*Prezentări PPT despre Centenarul Marii Uniri

Laboratorul 
de informatică 

Dezvoltare 
personală 

Dumitraşcu 
Alina 
Nistorescu 
Norica 
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316. PROIECT EDUCAŢIONAL
1 DECEMBRIE 2018- ,,CENTENARUL MARII UNIRI” 

Prof. înv. primar Marin Cristina-Valerica 
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău 

LOC DE DESFĂŞURARE : Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău 
DURATA : 19 noiembrie 2018 –29 noiembrie 
GRUPUL ŢINTĂ: clasa a II-a B 
PARTENERII PROIECTULUI:   Părinţii elevilor 

Directorul şcolii 
Prof. responsabili cu activitatea educativă 

ARGUMENT: 
Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  reprezintă, în anul 2018, un 

moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi 
integritatea naţională. În acest an comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 
1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. 
La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu 
România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună 
Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim 
CENTENARUL MARII UNIRI. 
           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 
care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 
român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 
mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

OBIECTIVE CADRU: 

 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al
poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul
istoric  al acestor meleaguri şi oameni ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate;
 să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
 să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri;
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse;
 să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri;
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;
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RESURSE: 

UMANE:  învăţătoare, părinţi, elevi 

MATERIALE: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona 
noastră, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu 
filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie creponată 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca 
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 

EVALUAREA: 
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 
Portofoliul proiectului, panou cuprinzţnd produsele activităţii 

PROGRAMUL ACTIVITAŢII: 

1. Pregătirea activităților, stabilirea planului de desfășurare a evenimentelor cu ocazia
Zilei Naționale a Romaniei. Repetarea poeziilor și a cântecelor pentru serbarea şcolară, lecturarea 
unor poveşti cu conţinut istoric:“Moş Ion Roată şi Unirea”,“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după 
Ion Creangă, “Trăiască România dodoloaţă!”, după Lucian Blaga 

2. Confecţionarea de insigne aniversare şi steguleţe pentru marcarea evenimentului
3. Realizarea unui  poster colectiv ,, Marea Unire’’ realizată de elevii clasei, împreună

cu părinţii 
4. Recital de poezie şi cântece dedicate marelui eveniment, colinde din folclorul 

local+Program artistic 
5. Înmânarea diplomelor, legarea unei hore împreună cu invitatii şi surpinderea  prin 

fotografie a unor imagini concludente evenimentului. 

317. DE VORBĂ CU PREZENTUL DESPRE TRECUT.
CENTENARUL MARII UNIRI ÎN ŞCOALA MEA

prof. înv. primar Zelinschi Camelia 
Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Rădăuţi, jud. Suceava 

SĂPTĂMÂNA 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

PROIECT EDUCAŢIONAL - ,,DE VORBĂ CU PREZENTUL DESPRE TRECUT. 
CENTENARUL MARII UNIRI ÎN ŞCOALA MEA” 

Clasa a III-a A 
COORDONATOR - prof. înv. primar Zelinschi Camelia   
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ARGUMENT: 
”Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea 

trecutului, fără de care nu există iubire de țară." (Mihai Eminescu) 
Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună, 
într-un singur stat, ROMÂNIA. 

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români. 
Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent de 

vicisitudinile istoriei. 
Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare ca Unirea să 

devină realitate. 
Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost 

posibil. 
Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele și 

neacceptarea unei sorți potrivnice. 
Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire. 
Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea 

aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii. 
SCOPUL PROIECTULUI: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri 

Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor şi părinţilor în activităţi specifice 
CENTENARULUI care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni 
diverse, în context nonformal. Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, 
nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii. 

OBIECTIVE GENERALE: 
* Sensibilizarea elevilor, părinților, cadrelor didactice în vederea sărbătoririi Centenarului

Marii Uniri; 
* Stimularea sentimentului patriotic și a interesului pentru păstrarea identității naționale;
* Insuflarea respectului pentru valorile naționale, trecut și eroi;

* Imbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor in diverse activități comune.

GRUPUL ŢINTĂ - cei 28 de elevi ai clasei a III-a A 
BENEFICIARI DIRECŢI/INDIRECŢI - elevi, părinţi 
RESURSELE PROIECTULUI: 

a) umane: cei 28 elevi ai clasei
b) materiale: tricouri roşii, galbene albastre; costume populare, aparat foto, ppt,

recompense, bilete de călătorie tren, 
     diplome, planşe, ecusoane 

REZULTATELE PROIECTULUI: 
- editarea broşurii ,,La mulţi ani, România mea";
- jurnalul proiectului.

EVALUAREA PROIECTULUI: 
- fotografii, minicartea proiectului, portofoliul fiecărui elev, diplome pentru elevii implicaţi

în proiect, realizarea unui 
Power Point cu activităţile desfăşurate, fişe zilnice cu ,,decontul" activităţii 
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Nr. 
crt. 

Data Activitatea Obiective urmărite Modalităţi 
de realizare 

Grup ţintă Participanţi       Evaluare 

1. Luni, 
22.10. 2018 

,,Români 
sportivi cu 
care ne 
mândrim!" 

*Informarea elevilor cu rezultatele  răsunătoare ale
unor faimoşi sportivi români;
*Conştientizarea importanţei practicării
mişcării/sportului pentru sănătatea organismului; 
*Practicarea unor exerciţii fizice sub îndrumarea unui
instructor calificat de aerobic.

Activităţi 
sportive 
la Sala 
Aerorobic 
Mix 

Elevii 
clasei a III-a A 

- cei 28 elevi
- părinţii
elevilor
-instructor

fotografii 

impresii personale 

2. Marţi, 
23.10.2018 

,,100 ani 
de 
Românie, 
100 de 
produse 
recomanda
te ţie!" 

*Conştientizarea adoptării unei alimentaţii variate
pentru o dezvoltare armonioasă;
*Cunoaşterea principalelor grupe de alimente;
*Conştientizarea importanţei muncii în echipă.

Activitate 
desfăşurată 
în 
parteneriat 
cu O.N.G. 
,,Salvaţi 
Copiii" pe 
teme de 
nutriţie 

Elevii 
clasei a III-a A 

- cei 28 elevi
- reprezentanţii
  voluntari 

fotografii 

discutii generaliza- 
toare 
jocuri 
premiere  

3. Miercuri, 
24.10.2018 

,,Românii, 
un popor 
creştin" 

*Cultivarea interesului elevilor pentru cultura şi istoria
poporului român prin prezentarea unor informaţii
privind religia;
*Promovarea valorilor autentice ale spiritualităţii
româneşti în rândul elevilor. 

Vizită la 
Biserica 
Ortodoxă 
din Măneuţi 

Elevii 
clasei a III-a A 

- cei 28 elevi
- părinţi
- preot
- artizani
populari

fotografii 
impresii personale 
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4. Joi,
25.10.2018

,,Din 
trecutul 
istoric al 
românilor" 

*Observarea principalelor obiective istorice și culturale
din zonă;
*Valorificarea intra şi interdiciplinară a conţinutului
informaţional dobândit;
*Manifestarea interesului pentru cunoaşterea valorilor
ţării;
*Abordarea unui comportament adecvat în mijloacele
de transport în comun(tren).

Excursie 
şcolară 
Putna Elevii 

claselor IA  şi 
a III-a A 

- cei 58 elevi
- părinţi

fotografii 

discuţii 

5. Vineri, 
26.10.2018 

,,Împreună 
pentru 
România!" 

*Dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul elevilor;
*Încurajarea elevilor să marcheze centenarul prin
activităţi originale, creative;
*Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale
istoriei ţării. 

Activitate 
comună cu 
toţi elevii 
şcolii 

Elevii şi 
cadrele 
didactice 
din şcoală 

- elevii şcolii
- cadre
didactice
- părinţii
elevilor
- alţi invitaţi

fotografii 

filmare video 

aprecieri verbale 

FOTOGRAFII  ACTIVITĂŢI PROIECT 
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318. PROIECT EDUCAȚIONAL ,,STEJARUL CENTENAR”

Prof înv primar Irimie Nicoleta 
Școala Gimnazială ,,Axente Sever”,  Aiud, jud.  Alba 

                                                                        

Nr................/........................ Nr................./.............................. 
 Școala Gimnazială ,,Axente Sever”Aiud Primăria Municipiului Aiud

Director, Primar, 
              prof. Constantin Camelia Cristina Badea Iulia Adriana Oana 

Nr................/....................... 
Palatul Copiilor Alba – Iulia/Clubul Copiilor Aiud 
Director, 
Fonoage Daniel 

PROIECT EDUCAȚIONAL: 

2018 

COORDONATORI   PROIECT: 

Prof înv primar: Petruțiu Rodica 
Prof înv primar: Irimie Nicoleta 
Profesor: Vass Sarolta 
Bibliotecar: Horvath Kinga 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „AXENTE SEVER”  
 AIUD, STR.  UNIRII NR. 9 
Tel: 0258-860563 Tel / Fax: 0258-861585  0258-864007 

MINISTERUL  
EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 
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Director: Constantin Camelia Cristina 
Director adj: Ciortea  Ștefania Liana 

MOTTO: 

,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 
Mihail Sadoveanu 

Argument: 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o 
semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice 
ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului 
nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest 
popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  cu 
ocazia acestui eveniment.  
            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 
obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai 
îndepărtate. 
           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu 
care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul 
român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, 
mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară 

Titlul proiectului: „Stejarul Centenar - 2018”    

Loc de desfășurare: Școala Gimnazială ,,Axente Sever”, Aiud 

Durata : 11 noiembrie 2018  –   1 Decembrie 2018 

Grupul țintă: 60  elevi, clasa a IV-a A și a IV-a C 

Partenerii proiectului: Primăria, Clubul copiilor/ Aiud,  părinţii elevilor 

Obiective cadru: 
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al
poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul
istoric  al acestor meleaguri şi oameni ;
Obiective de referință:
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele studiate;
 să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
 să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri;
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice propuse;
 să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri;
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;
Resurse umane: Reprezentanții Primăriei, ai Clubului copiilor/Aiud, cadre didactice, părinţi, elevii,
invitați
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Materiale: cocarde, șepci tricolore, baloane, steaguri, costume populare, planşe cu imagini 
reprezentând 100 Romania, steagul tricolor, stema țării, harta României, volume cu povestiri 
istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie creponată. 
Metode, tehnici și procedee: 
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca 
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 
Evaluarea: 
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 
Portofoliul proiectului: imgini de la activitățile desfășurate 

- diseminarea se va face pe site-ul școlii, cât și în presa județeană și rețelele
de socializare, diplome omagiale

Programul activităţilor 

Nr. 
crt. Activitatea Loc de      

desf Termen Responsabil 

1. 
Să ne cunoaştem istoria ! 
Film ,,Alba-Iulia- Cetatea Unirii” 
Pictura - Romania– Centenar 100(atelier pictura 
Art Fest 100) 

Museikon, 
Alba Iulia 11.11. 

2018 

Prof, 
Vass Sarolta 
Petruțiu Rodica 

2. 
Expoziție tematică ,,Marea Unire în cartea de 
istorie !” 

Biblioteca 
școlii 

14.11. 
2018 

Prof, 
Irimie Nicoleta 
Horvath Kinga 

3. 

Confecţionarea 
de steaguri şi 
de ecusoane și planse 
100  ROMÂNIA 

salǎ de clasǎ 16.11. 
201 

Cadrele 
didactice 
cuprinse în 
proiect 

4. 
Mândria de a fi român 
*Învǎţarea unor cântece –Cântec de țară, Țara
mea-i un colț de rai!

sala de clasǎ 19,20,21 
11. 
2018 

Cadrele 
didactice 
cuprinse în 
proiect 

5. 
România – ţară de flori 
*Realizarea unor lucrări din materiale sintetice
– hârtie. și panouri cu imagini cu dovezi
istorice, reprezentative orașului Aiud

Clubul 
copiilor 

23,26,11. 
2018 

Cadrele 
didactice 
cuprinse în 
proiect 

6. 

În zi de sărbătoare
  *,,Stejarul Centenar!”-plantarea unui stejar, 
însoțit de o placuță comemorativă 
*Prezentarea unui program artistic închinat
Zilei Naţionale

Curtea 
școlii 
Sala de sport 

28.11. 
2018 

Cadrele 
didactice 
Reprezent. 
comunității 
locale 

7. 

1 Decembrie- Sărbătoarea românilor 
* Participarea la depunerea de coroane la
monumentul eroilor din Cimitirul Eroilor 

Monumentele 
din oraș 01 12. 

2018 

Cadrele 
didactice 
Reprezent. 
comunității 
locale 
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319. PROIECT EDUCAȚIONAL
1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

Prof. înv.  primar, Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud Vâlcea 

LA MULȚI  ANI, ROMÂNIA! 
100 DE ANI! 

Marea Unire, aniversată în ziua de 1 decembrie 1918, este cea mai importantă sărbătoare a 
românilor de pretutindeni. În această zi, prin efortul oamenilor de rând, a politicienilor, precum şi a 
unei conjuncturi internaţionale favorabile, Transilvania s-a unit cu patria mamă, România. Astfel, 
pentru prima dată în istoria românilor provinciile istorice - Transilvania, Muntenia, Moldova, Banat, 
Crişana, Bucovina, Basarabia - duceau la îndeplinirea visul atâtor înaintaşi ai spaţiului românesc, 
exprimat metaforic prin: "Unirea în cuget şi simţire". 
TITLUL PROIECTULUI : “ 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A  ROMÂNIEI ” 

LOCUL DESFǍȘURǍRII : Școala  Gimnazială Mateești, Jud. Vâlcea 
REALIZATOR:  PROF. ÎNV. PRIMAR - POPA EMILIA 

DOMENIUL EDUCATIV: DEZVOLTARE  PERSONALĂ 

ARGUMENT 

     Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine 
să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 
noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului 
război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 
principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii 
trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment. Micii şcolari trebuie 
învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de 
aceste fapte am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite. 
       DESCRIEREA PROIECTULUI 
SCOP:  
     Educarea copiilor în vederea cunoaşterii semnificaţiei zilei de 1 Decembrie, pentru toți romanii. 

OBIECTIVE: 
- înțelegerea semnificației zilei de 1 Decembrie;
- cunoașterea unor repere istorice referitoare la ,, Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918;
- realizarea unor creații artistice, în vederea sărbătoririi marelui eveniment;
- prezentarea unui program artistic ,, 1 Decembrie - Ziua Națională a României”
- participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului;
- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare.
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GRUP ŢINTĂ: 
- elevii din clasa I

BENEFICIARI: 
- elevii și cadrul didactic implicat in proiect;

DATA : 16. XI.2018 

DURATA:  2 ore 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

1. ,,1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ  A ROMÂNIEI ”
• Discuții despre semnificația  zilei de 1 Decembrie, cunoașterea unor repere istorice

referitoare la ,, Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918.
• Activitate practică : realizarea unor colaje  ce reprezintă harta tarii noastre si a unor desene

care surprind evenimentul sărbătorit.
 REZULTATE AŞTEPTATE: 
• înțelegerea semnificației zilei de 1 Decembrie si  cunoașterea unor repere istorice referitoare

la ,,Marea Unire” de la 1 Decembrie 1918;
• realizarea unei expoziţii de creaţii plastice şi practice  pornind de la însemnatatea zilei de 1

Decembrie  ;
• valorificarea potenţialului creativ al copiilor;

RESURSE IMPLICATE: 
• umane: elevii clasei  I, cadrul didactic coordonator, părinții.
• temporale: 2 ore
• materiale: informații despre semnificația zilei de 1 Decembrie, planșe, carioci, hârtie

colorată
PROMOVAREA PROIECTULUI: 

 la nivelul unităţii: consilierea părinților
EVALUARE: 

 realizarea activităţilor şi obiectivelor ;
 expoziţie cu lucrările realizate;
 prezentarea minispectacolului;
 fotografii.

SUSTENABILITATE: 
      Ne propunem ca acest proiect educaţional să se desfăşoare ȋn fiecare an. 

Marea Unire- Repere istorice 
Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite 
de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au 
fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în 
urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al 
XIX-lea. 
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României(așa-
zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul 
Război Mondial de partea Antantei și a fost favorizată de mai mulți factori istorici: 

• acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și din Austro-Ungaria în
conjunctura favorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial

• prăbușirea Imperiului Austro- Ungar și a Imperiului Rus
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• afirmarea principiului autodeterminării și a celui al naționalităților pe plan internațional, în
contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești.

Marea Unirea este legată inexorabil de personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și omului de 
stat Ionel Brătianu. Încheiată de facto la 1 decembrie 1918 odată cu unirea Transilvaniei, 
recunoașterea diplomatică a solicitat eforturi pe parcursul următorilor ani. În ciuda constituirii ei 
într-un scop esențial al politicii externe în următoarele două decenii, recunoașterea din 
partea Uniunii Sovietice nu a venit niciodată, iar dinspre ea avea să vină în 1940 ultimatumul care a 
pus în acțiune dezmembrarea României Mari în avantajul Uniunii Sovietice, Bulgariei și Ungariei. 
Noua întindere a statutului și noua structură socio-economică au produs schimbări fundamentale ale 
sistemului politic. Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supraviețuit doar Partidul 
Național Liberal, căruia în perioada interbelică i s-a opus Partidul Național Țărănesc, condus 
de Iuliu Maniu. Viața culturală a cunoscut o perioadă de efervescență fără precedent, manifestată în 
artă și știință. 
Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania și Bucovina de Sud au rămas României 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herței au fost 
încorporate URSS, iar Cadrilaterul a rămas Bulgariei. 
Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire 
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320. ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI:
,,LA MULȚI ANI ROMÂNI, LA MULȚI ANI ROMÂNIA 

Mirea Daniela Constanța 
Şc. Gim. Teslui, jud. Dolj 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI, 
STRADA UNIRII, NR.25, COM. TESLUI, JUD.DOLJ 
TEL./FAX: 0251.456.701; e-mail: scoala_teslui@yahoo.com 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

CENTENARUL 

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: 
,,LA MULȚI ANI ROMÂNI, LA MULȚI ANI ROMÂNIA!” 

Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ 
Domeniul în care se încadrează proiectul:  
Educație pentru cetățenie democratică, cultural-artistică 

Coordonator: MIREA DANIELA CONSTANȚA 

Noiembrie 2018 

835



ARGUMENT 

       Se împlinesc în aceste zile 100 de ani de la marele act istoric al unirii românilor într-o singură 
ţară, România. 
       Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul 
încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului 
naţional unitar.  
       Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 
devenea realizarea sublimă a acestui popor.  
       La 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi 
sprijinită de peste 100 000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi 
Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte Unirea tuturor românilor din Transilvania şi 
întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.  
       „ În această zi – scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care 
am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. 
A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui, ca 
robi, rodul ostenelilor noastre”.  
       Acest proiect are ca scop slăvirea marelui eveniment, conștientizarea idealului național, 
punerea în evidență a tuturor evenimentelor cu caracter istoric ce pregătesc cei 100 de ani de la 
Marea Unire, dar și descoperirea de către elevi a valorilor morale ale poporului: dragoste de ţară, 
eroism, vitejie, bunătate. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: CINSTIREA MARELUI EVENIMENT – 
CENTENAR 2018  
TITLUL PROIECTULUI: CENTENARUL, ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: ,,LA MULȚI 
ANI ROMÂNI, LA MULȚI ANI ROMÂNIA!” 
LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială Teslui, sala de clasă 
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor pregătitoare –a IV-a, preşcolarii  
COLABORATORII PROIECTULUI: 

♦ Primăria Teslui, Consiliul Local Teslui
♦ Cadre didactice;
♦ Părinţii elevilor și preșcolarilor

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT: 
♦ Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor;
♦ Realizarea de portofolii educative;
♦ Realizarea expoziţiilor de fotografii – document

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 
♦ Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti;
♦ Stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale;
♦ Conştientizarea faptului că identitatea naţională este un dar sacru, că aparţinem gliei

strămoşeşti;
♦ Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român;
♦ Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie;
♦ Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice;
♦ Valorificarea aptitudinilor artistice;
♦ Creşterea încrederii şi stimei de sine.

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII: 
♦ Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
♦ Realizarea materialului suport pentru expoziţii şi panouri omagiale;
♦ Creşterea prestigiului şcolii.
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IMPACTUL AȘTEPTAT: 
♦ Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei României;
♦ Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;

OBIECTIVE URMĂRITE: 
♦ îmbogățirea și valorificarea cunoștințelor istorice
♦ conștientizarea semnificației istorice a acestui evenimet
♦ dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativității personale și realizarea

unei expoziții cu lucrările realizate
RESURSE: 
UMANE : 

♦ elevii claselor pregătitoare –a IV-a, preşcolarii
MATERIALE : 

♦ planşe cu imagini reprezentând UNIREA, planşe cu personalități istorice, steagul Tricolor,
Stema Ţării, Harta României, laptop, pliante, planșe, acuarele, pensule, creioane colorate,
markere, hârtie pentru desen, coli albe și colorate, carton alb și colorat, lipici.

DE TIMP : 
♦ 26-28 noimbrie 2018

METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE: 
♦ explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca

independentă, exerciţiul, jocul de rol, demonstraţia, lucrul în echipă, ş.a.
EVALUAREA PROIECTULUI 

♦ realizarea unei expozitii cu lucrările realizate de elevi;
♦ expoziție cu lucrările copiilor;
♦ fotografii din timpul activităților;
♦ popularizarea proiectului în revista școlii Muguri de speranță.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA LOCUL 
DE 
DESFAȘURARE 

DATA CADRUL 
DIDACTIC 
RESPONSABIL 

1. Popularizarea proiectului 
Pliante informative 

 

Sala de clasă 
26.11.2018 Mirea Daniela 

Constanța 
2. Etapele făuririi României Mari- PPT 

Sala de clasă 
27.11.2018 Mirea Daniela 

Constanța 
3. Uniți din acelasi steag 

Confecţionarea 
de steaguri şi de ecusoane 

Sala de clasă 
28.11.2018 Mirea Daniela 

Constanța 

4. CENTENARUL 

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: 
,,LA MULȚI ANI ROMÂNI, LA MULȚI 
ANI ROMÂNIA!” 
– poezii, desene, machete - expoziție de
lucrări

Sala de clasă 
29.11.2018 Mirea Daniela 

Constanța 

BIBLIOGRAFIE: 
I. Gheorghiu, C. Nuțu, Adunarea Națională de la Alba Iulia. 1 decembrie 1918, Editura Politică,
București, 1968.
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321. LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! CONTEMPORANI CU ISTORIA
-proiect educațional tematic

prof. înv. primar Chețan Luminița Lucia 
Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu Luduș, jud. Mureș 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
A.1. Titlul proiectului: ,,La mulţi ani, România! Contemporani cu istoria”
A.2. Tipul activităţii principale: activităţi educative
A.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: educativ
A.4. Locul şi perioada de desfăşurare:  Şcoala Gimnazială ,,IOAN VLĂDUŢIU” Luduş,
octombrie-noiembrie 2018
A.5. Număr participanţi la proiect: 105

B. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de copii implicaţi: 28 elevi din clasa a II-a B şi 40 preşcolari/ grupa mică şi grupa mare,
30 elevi clasa a III-a C, 7 cadre didactice implicate.
b. Beneficiari:
DIRECŢI: cadre didactice şi elevi
c. Activităţi propuse în ordinea în care vor fi desfăşurate:
Etapa preliminară: 1-7 octombrie
-formarea echipei de proiect, organizarea activităţilor şi stabilirea responsabilităţilor în cadrul
echipei;
-prezentarea proiectului elevilor şi părinţilor;
Desfăşurarea propriu - zisă a proiectului: 8 octombrie – 19 noiembrie 2018
Evaluarea:  22 noiembrie 2018

d. Descrierea activităţii finale:
Etapa finală a proiectului va avea loc în data de 22 noiembrie, în cadrul activităţii semestriale a
Cercului pedagogic al învăţătorilor de la clasele a II-a, activitate cu tematica Proiectul tematic
educaţional, modalitate alternativă de stimulare şi dezvoltare a competenţelor dobândite la mai
multe discipline de învăţământ. Practici educaţionale din perspectiva predării interdisciplinare şi
transdisciplinare “România 100- un veac de unitate”- proiect tematic educaţional

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Argument:
         Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României. Aceasta 
a însemnat pentru români împlinirea speranţelor de a uni într-un singur stat toate teritoriile locuite 
majoritar de români. Ziua de 1 Decembrie 2018 va fi în acest an cu totul specială, având în vedere 
că se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire. Suntem contemporani cu un eveniment important al 
istoriei ţării noastre. Unicitatea acestuia nu poate rămâne în umbră şi tocmai de aceea elevii clasei a 
II-a B de la Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu”  Luduş, săptămânal, pe parcursul unei ore, vor intra 
pe tărâmul fascinant al istoriei ţării noastre; astfel, prin intermediul poeziei, al lecturilor istorice, 
lucrărilor plastice, cântecului patriotic, dansului popular, prin organizarea unor activităţi tematice, 
noi, dascălii avem datoria morală de a-i ajuta pe elevi să descopere valorile morale ale poporului 
român: dragoste de ţară şi de neam, eroism, vitejie, bunătate, ospitalitate.    
C.2. Scopurile proiectului
●Cunoaşterea  şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale;
●îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la Ziua Națională a României;
●Promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale;
●Exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, mândria identitǎţii naţionale
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C.3. Obiectivele specifice ale proiectului
♦ să cunoască semnificaţia  zilei de 1 Decembrie, simbol naţional
♦ să cunoască fapte şi personalităţi  care au participat la înfăptuirea Marii Uniri
♦ să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, colaje, activităţi practice a

evenimentului;
♦ popularizarea unor exemple de bună practică în implementarea unui sistem de management

al calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia se adresează proiectul: elevi de clasa a II-a, preşcolari,
elevi de clasa  a III-a
C.5. Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi şi cadre didactice, părinţii copiilor, membrii comunităţii
locale.
C.6.Durata proiectului: octombrie-noiembrie 2018
C.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea Nr. 1
a. Titlul activităţii: Dezbatere: elaborarea proiectului, a sarcinilor şi responsabilităţilor;
b. Data/ Perioada de desfăşurare: 03 octombrie 2018 – 7 octombrie 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  Ioan Vlăduțiu Luduş
d. Participanţi: echipa de proiect, părinţii copiilor
e. Descrierea pe scurt a activităților: stabilirea responsabilităţilor în cadrul proiectului;
elaborarea proiectului; avizarea proiectului.

 Activitatea Nr. 2 
a.Titlul activităţii:
a.1.Titlul activității:România în imagini- prezentări PPT, proverbe, rebusuri, jocuri didactice
a.2. Titlul activității: La mulţi ani, România mea!- completare enunţuri lacunare, ghicitori,
rebusuri, jocuri didactice, joc de rol, desene, ilustrarea unor proverbe
b. Data/ Perioada de desfăşurare: 12 octombrie, 19 octombrie  2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  Ioan Vlăduțiu Luduș
d. Participanţi: elevi, învăţătoare
e. Descrierea pe scurt a activităților: prezentarea unor repere geografice şi istorice despre România;
completarea unor fişe de lucru, care vor alcătui Cărticica de  centenar
Activitatea Nr. 3
a. Titlul activităţii: Întâlnire cu istoria neamului
b. Data/ Perioada de desfăşurare: 25 Octombrie 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  Ioan Vlăduțiu Luduș
d. Participanţi: elevi, cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activităților: elevii clasei vor avea o întâlnire cu un profesor de istorie, care
le va prezenta elevilor importanţa şi însemnătatea Zilei Armatei Române

 Activitatea Nr. 4 
a.Titlul activităţii: Comori ale neamului românesc
b. Data/ Perioada de desfăşurare: 26 octombrie, 10 noiembrie, 17 noiembrie 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  Ioan Vlăduțiu Luduș

Grădiniţa Căsuţa Fermecată Luduş 
d. Participanţi: elevi, preşcolari,  cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activităților: confecţionarea unor lucrări practice: steguleţe, ecusoane,

decorarea unor vase/ linguri de lemn, desene, flori tricolore, audierea unor cântece patriotice, 
repetarea unor cântece cunoscute şi învăţarea unor cântece noi, memorarea unor poezii tematice; 
întâlnire cu elevii clasei a III-a C şi preşcolarii de la Grădiniţa Căsuţa Fermecată- oferirea unor 
ecusoane şi steguleţe confecţionate în orele de AVAP 
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         Activitatea Nr. 5 
a.Titlul activităţii: Diseminarea proiectului
b. Data/ Perioada de desfăşurare: 23 noiembrie 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială  Ioan Vlăduțiu Luduș
d. Participanţi: învățătoare
e. Descrierea pe scurt a activităților: Împărtăşirea impresiilor şi a impactului proiectului asupra

copiilor, părinţilor şi comunităţii locale; mediatizarea rezultatelor obţinute prin comisii şi mijloace 
mass-media; realizarea unei broșuri; realizarea unui album foto. 

C.8 Rezultatele calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
-Valorificarea cunoştinţelor copiilor exersarea deprinderilor practice;
-Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din mai multe şcoli prin realizarea unor
filmuleţe, albume foto în format electronic realizate în timpul realizării activităţilor;
-Formarea unor percepţii pozitive asupra activităţilor educative desfăşurate în unităţile şcolare
precum şi asupra posibilităţilor reale ale acesteia de implicare în parteneriate educaţionale cu
comunitatea;
-Realizarea unui număr cât mai mare de parteneriate educaţionale;
-Organizarea unui schimb de experienţă pozitiv, între cadrele didactice în vederea realizării unor
parteneriate.

C.9 Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Monitorizarea activităţii se va face prin urmărirea realizării etapelor de organizare de către echipa
de proiect, urmărindu-se coerenţa dintre scop-obiective-activităţi-metode-evaluare- indicatori.
Impresiile despre fiecare activitate vor fi  consemnate într-un jurnal al proiectului. În timpul
desfășurării activităților cuprinse în proiect vor fi invitați și reprezentanți ai mass-mediei locale.
Monitorizarea rezultatelor se va face prin redactarea unor rapoarte periodice de monitorizare care sã
cuprindă:
- rezultatele care au fost obţinute în urma fiecărei activităţi în parte, precum și eventualele probleme
care au apărut în derularea activităţilor proiectului şi modalitatea de rezolvare a lor;
- mediatizarea proiectului în mass-media locală;
- diplome pentru participanţi (elevi, cadre didactice)
-realizarea unei broşuri, care va cuprinde toate proiectele realizate, precum şi imagini din timpul
desfăşurării activităţilor
Evaluarea se va face pe etape şi la final, pe baza observaţiilor făcute, atât de participanţi, cât şi de
organizatori.
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322. ROMÂNIA LA CENTENAR 
PROIECT DE ACTIVITATE

Prof .înv.primar, Petcu Nicoleta 
Liceul Teoretic”M. Eliade”, Galați 

          În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 
desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. 
         Dragostea de ţară este unul din sentimentele cele mai adânci, „înstinct natural” după cum 
spunea R. Martin du Gard, sentiment puternic care nu se învaţă, ci se trăieşte. Deci, prioritar şi 
important este ca învăţătorul să trezească sentimentele de dragoste de pământ, de tradiţii ale elevilor 
nu prin însuşirea fadă a unor date, locuri sau nume istorice, ci prin evocarea unor pagini exemplare, 
a unor fapte deosebite, a unor personalităţi, evenimente din istoria neamului nostru. 
          „Istoria românească mai ales să nu fie cartea de căpetenie, să nu fie paladiul naţionalităţii 
noastre. Într-însa vom învăţa ce am făcut şi ce avem să mai facem; printr-însa vom prevedea 
viitorul, printr-însa vom fi români, căci Istoria este măsura sau metrul prin care se poate şti dacă un 
popor propăşeşte sau dacă se înapoiază. Întrebaţi doar istoria şi veţi şti ce suntem, de unde venim şi 
unde mergem” (Mihail Kogălniceanu) 
           Dragostea faţă de patrie se dezvoltă la elevi, în egală măsură, şi prin însuşirea cunoştinţelor 
de istorie, geografie, ştiinţe ale naturii. Pe această cale li se educă elevilor sentimentul solidarităţii 
naţionale. 
           Evenimente și activități dedicate  Centenarului Marii Uniri am organizat la nivel de școala 
dar și în afara ei cu elevii , părinții și alți factori implicați.O activitate am desfășurat-o în luna 
noiembrie în parteneriat cu Scoala Specială”C-tin Pufan ”,Galați.Redau pe scurt conținutul acesteia: 
Titlul proiectului: ROMÂNIA LA CENTENAR 
Data: 19 noiembrie 2018 
Grup tinta: Elevii claselor a III-a B,Liceul Teoretic”M.Eliade”, Galați  a IV-a , a- V-a Scoala   

Specială”C-tin Pufan ”,Galați 
Sustinatoare: prof. înv.primar, PetcuNicoleta 
Scoala: „ Liceul Teoretic”Mircea Eliade” 
Locul desfasurarii: sali de clasa, sala de joacă 
Obiective: 1. Dezvoltarea spiritului patriotic; 
2. Formarea competentelor de utilizare a notiunilor istorice;
3. Definirea notiunilor de patriotism, libertate, responsabilitate, interculturalitate,

national si universal in cultura si civilizatie;
            Implementarea unor activitati interdisciplinare pe baza curriculum-ului nucleu reprezintă 
una din principalele acțiuni în dezvoltarea personală a elevilor, precum și în formarea competențelor 
necesare fiecarei discipline în parte, dar și a competențelor de cultura generala pe baza integrării 
conţinuturilor în “câmpuri cognitive integrate” care transcend graniţele dintre discipline necesara 
elevilor pentru a se adapta într-o societate în contină schimbare. 
Desfășurarea activității: 
        In cadrul activității, elevii celor doua școli s-au reunit în Sala de clasa a Liceului 
Teoretic”Mircea Eliade” pentru a prezenta materialele întocmite în orele de arte vizuale sau alte 
discipline . Învățătoarea a prezentat un Power Point cu titlu “ROMÂNIA 100 DE ANI 
ÎMPREUNA!”Informatiile despre înfăptuirea statului român, despre personalitățile care au 
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contribuit la marea unire au venit sa completeze cunoștințele elevior despre istoria României. 
Panoul cu lucrari realizate anterior au evidențiat aspecte legate de portul popular , de tradiții și 
obiceiuri din diferite zone ale țării . Au urmat dezbaterile și concluziile realizate de elevi și în partea 
a doua a activității elevii așezati pe grupe au realizat macheta”Personalități marcante ale Marii 
Uniri” sub îndrumarea învățătoarei .Copiii cu deficiențe acute au realizat o hartă –puzzle a 
României pe care au desenat diverse simboluri, reprezentând unitatea și diversitatea în același timp 
a țării. 

         Activitatea a avut un impact educativ important pentru dezvoltarea personala si motivaționala 
a elevilor, deoarece acestia au conștientizat rolul Marii Uniri . Elevii au demonstrat prin dezbateri, 
proiecte si prezentari ca sunt constienti de faptul ca istoria ne invața respectul fata de eroi, fata de 
trecut, fata de valorile moral- cetatenesti, fata de cultura si civilizatia nationala.. 
Resurse materiale necesare: foi A4 cartonate , ilustrate și conturate pentru machete , bibliografie, 
aparat foto, laptop, retroproiector, standuri pentru expoziție. 

 Produse finale: 
- postere, expozitie, fotografii, proiecte de activitate
Bibliografie:
Râmniceanu, Ilie      –  „Rolul şcolii în educarea patriotică a tineretului”, Revista de pedagogie, nr.
9/1983, pag.5
www.twinkl.co.uk
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323. CENTENARUL PRIN OCHI DE COPIL

Prof. Înv. Primar, Țibuleac Petronela, 
Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu  Vaslui 

„…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. 
Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om politic, 
nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-
un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un elan controlat de 
fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit […]. Nu o 
victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-i da 
armătura teritorial-instituţională, care este statul naţional. […]” 

(academician Florin Constantiniu.) 

             CENTENARUL MARII UNIRI  este o sărbătoare a unităţii de neam și de credinţă, întărită 
prin jertfă și biruinţă. Cu toții știm de ce în anul 2018, comemorăm 100 de ani de la Marea 
Unire…dar pentru generațiile mai tinere subliniez aceste date despre evenimentul politic major al 
anului 1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu 
România. La început a fost unirea Basarabiei cu României (27 martie 1918), mai apoi unirea 
Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu Țara Mamă România unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului 
cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 
1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI.  
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 În anul Centenarului , alături de elevii clasei mele am organizat diferite activități prin care 
am marcat însemnătatea marelui eveniment: 
- prezentare ppt dedicată Centenarului Marii Uniri
- recitare de poezii dedicate Centenarului
- realizarea unei expoziții cu obiecte vechi , tradiționale
- realizarea unei planse cu 100 personalități românesti
- realizarea unei expozitii de desene pe tema Centenarului.

La finalul activității s-a alcătuit un acrostih  ce a consolidat importanța marelui eveniment al 
anului 1918 și  grupul ,,Romănașii” au omagiat evenimentul printr-un dans popular stilizat. 

CREDINTĂ           EFORT          NĂZUINȚĂ          TENACITATE       EROISM 

NESUPUNERE            AMBIȚIE                     RAȚIUNE 

Hora în mână,  strânsă în mână 
Cu înfrățirea în veci stăpână 

Că nimic nu ne desparte 
Lege , fapte…ca la carte! 

UNIRE-necesară,centenară,milenară 
Prietenie pe vecie, 

Pod de flori și pod de minți 
Cu dorințele fierbinți. 
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324. UNIRE-N CUGET ŞI-N SIMŢIRI!

P.I.P. Andrieş Gabriela Dana
Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii De Jos / Vaslui 

Ciobanul:”-Într-o ţară aşa de frumoasă,cu-n trecut aşa de glorios,în mijlocul unui popor atît de 
deştept,cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea,ca falnicii 
strămoşi de odinioară,mîndru că poţi spune:SUNT ROMÂN! 

Ostaşul:”-Astăzi,numele de ROMÂN şi de ROMÂNIE,ca natiune şi ca stat,sunt cunoscute în toate 
colţurile lumii civilizate;şi orice fiu al patriei îl poartă cu mândrie!” 

Ciobanul:”-E o dragoste firească gingaşa dragoste de ţară,şi face parte din om.Te leagă de ţărâna 
ei,de pântecul ei,o rădăcină vie,care-ţi hrăneşte cu dărnicie fiinţa pribeagă.” 

Ţăranca:”-Sămânţa din care a răsărit acest popor e nobilă şi poporul nu va pieri decât atunci când 
românii vor uita nobleţea seminţiei lor!” 

Ostaşul:”-Suntem,prin poziţia noastră pe glob,dar şi prin cele ce poartă faţa şi ascund măruntaiele 
pământului nostru,ca o stâncă carpatină la un vad de lupi!” 

Căluşarul:”-Pe noi ne-a aşezat fatalitatea istorică la gurile unui mare fluviu din 
Europa:Dunărea.Ne-a făcut stăpâni de o parte si de alta a Carpaţilor.” 

Ţăranca:”-Carpaţii nu ne despart,ci ne întregesc.În ei s-a dospit şi a crescut sufletul nostru,ei sunt 
şira spinării care nu s-a încovoiat niciodată şi nu se va rupe niciodată!” 

Căluşarul:”-Deci timpul sosit-a!...Semne s-au ivit pe cer!...Pământul s-a clătinat de 
bucurie!...Desteaptă-te,pământ român!Biruieşte-ţi durerea,române!E vremea să ieşi din 
amorţire,seminţie a domnitorilor lumii!” 

  La începutul spectacolului,scena este goală. 

 Se aude,încet,un tulnic,sunetul creşte şi în scenă,din trei părţi,intră cei patru „soli”: 
-ciobanul,în costum popular;

-ostaşul,în costum militar medieval;
-ţăranca,în costum popular;

-căluşarul,în cosum de căluşar.

   Pe ultima replică a căluşarului,intră tot grupul,încet,din toate părţile,îmbrăcaţi în 
ţărani,oşteni,căluşari. 

  Se aude o muzică ritmată(melodia „La arme!”),ce creşte ca amplitudine. 
 La sfârşitul melodiei,al replicii,grupul este adunat pe scenă,compact,şi toţi 

repetă,tare,ritmat: 
  „-Această ţară,prin noi,oştenii săi,vă cheamă azi la sărbătoare!” 

   Se cântă:”Noi suntem români!” 

1.”-O,Românie,frumoasă ţară, 
Te pregăteşte de sărbători! 
În alb te-mbracă,ca o fecioară, 
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Pe cap îţi pune ghirlănzi de flori!” 

2.”-E ţara lui Făt-Frumos 
Şi-a Ilenei Cosânzeana, 
Dar e şi a mea!” 

3.”-E ţara de înţelepciune, 
De adevăr şi fapte bune, 
De oameni harnici şi cuminţi, 
Domni peste vetre şi părinţi; 
E ţara dulce,cuib de stea, 
A tuturora şi a mea!” 

4.”-Agerul şoiman bătrân, 
Frate neamului român, 
Se uita de sus cu jale 
La cei mulţi voinici din vale 
Şi-şi grăia în graiul său: 

Corul:”-Moldovenii şi muntenii,ardelenii,bănăţenii,încă nu erau pe lume,toţi purtând acelaşi 
nume!” 

5.”-Aceasta e ziua în care românul, 
     Pătruns de chemarea spiritului său 
     Îşi scutură jugul impus de păgânul 
     Ce n-are nici lege,nici chiar Dumnezeu!” 

6.”-Măreaţă-i serbarea când fraţii de-un sânge 
     Se leagă-ntre sine,prin viu jurământ 
     A nu se lăsa pradă şi nici a se frânge 
     Mărirea străbună şi dreptul cuvânt!” 

7.”-Români!Dulce e Unirea!Ascultaţi! 
      Glasu-i răsună! 
      De la fii României cere Patrie Română!” 

Se cântă:”Treceţi,batalioane române,Carpaţii!” 

8.”-Steaua merge înainte-i,simbol sacru pe pământ, 
     Cum în Viflaim,odată, 
     Stea din Cer,mântuitoare, 
    Conducea pe-ncoronaţii lumii 
    Către leagănul cel sfânt...” 

9.”-Fii ai României,fratii mei de sânge, 
     Răscoliţi cenuşa vetrei strămoşeşti 
     Şi văpaia slavei din trecut vă-ncinge 
     Inimile voastre,mari şi bărbăteşti! 
     Trăiască,fraţi,Unirea!” 
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Corul:”-Unirea e puterea, 
             Puterea e mărirea, 
             Mărirea,propăşirea! 
             Unirea e viaţa, 
             Lumina şi averea; 
            Unirea-i libertatea, 
            Unirea-i fericirea!” 

10.”-Azi,într-o unire toţi să ne silim 
       Să dăm ţării noastre vie strălucire, 
      S-o înălţăm cu faţa pân-la nemurire!” 

Se cântă:”Fraţi români din lumea-ntreagă”. 

11.”-Aho,aho! 
       Români mari! 
       Buni noroc la gospodari! 
      Urăturile-s frumoase, 
      Că-s de la bătrâni rămase, 
      De la Traian împăratu’ 
      De când s-a zidit tot satu’! 
      De la daci,de la romani, 
      De-acu’ două mii de ani!” 

12.”-Fraţi,luaţi-vă de mână 
        Şi formaţi-vă-un popor, 
       Ca istoria română  
       Să-l respecte cu amor!” 

13.”-Trageţi hora cu-nfocare 
       Din Carpaţi până la Mare! 
        Să răsune-n munţi şi văi, 
       Trageţi hora măi flăcăi! 
        Şi să afle lumea toată 
       Că românii-s laolaltă!” 

  Se cântă:”Hora Unirii” sau „Hora Mare”. 

14.”-Să dăm Patriei speranţa, 
       Astei mame ce renaşte, 
      Fericirea ei să fie  
      Visul nostru împlinit! 
      Un cuvânt:UNIRE! 
      Ş-atunci românul 
     Peste doi seculi păşeşte!” 

15.”-O,sfântă zi de sărbătoare! 
       Popor voinic din văi şi lunci, 
       Te-om mai vedea odată,oare 
       Precum te-ai arătat atunci?” 

16.”-Povestea vremii ne învaţă 
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       Că orice rană are leac; 
       Dar o-ntâmplare-aşa măreaţă 
       Zbucneşte-o dată la un veac!” 

17.”-Pe români,cu inimă şi suflet 
        Îi iubesc ca şi pe fraţi! 
        Pentru români sunt gata să mă jertfesc 
        Cu braţul,cu mintea,cu sufletul, 
        Cu dragostea sfântă!” 

   Se cântă:”Nu uita că eşti român” 

325. POVESTIRI DESPRE TRECUT

Prof. de limba și literature română Panțucu Ioana 
Prof. de istorie Badea Camelia 

Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”, București 

Dincolode informații datate și clasificate, istoria reprezintă o parte din fiecare. Faptele 
eroice, luptele pentru apărarea sau reîntregirea teritoriului, proclamațiile, victoriile și înfrângerile, 
eforturile oamenilor de a-și păstra obiceiurile se transformă în pietre de temelie ce contribuie la 
formarea viitorului cetățean, responsabil, la rândul său, cu păstrarea și continuarea tradițiilor. 

Familia, școala constituie principalii factori în transmiterea informațiilor despre trecut, dar și 
în conștientizarea tinerilor în ceea ce privește apartenența la o comunitate, aportul lor la asigurarea 
viitorului unei națiuni. Dascălii au datoria morală de a forma caractere, de a insufla tinerilor 
dragostea față de locurile unde au copilărit, dorința de a păstra și duce mai departe tradițiile, 
respectul față de istorie, față de cei care au făcut posibilă existența României de astăzi. 

Pornind de la această idee, am încercat să realizăm o continuitate între cunoștințele atestate 
științific dobândite la orele de istorie și abilitățile formate la orele de limba și literatura română. Am 
încercat să le demonstrăm copiilor că istoria poate coborî alături de noi, că este o parte din ceea ce 
trăiesc ei înșiși. 

Obiectivul principal al activităților desfășurate a fost accesibilizarea istoriei, înțelegerea 
importanței evenimentelor despre care au învățat la orele de curs, atât pentru destinul unei națiuni, 
cât și pentru cel personal.  

Sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire a constituit un factor determinant pentru 
realizarea activităților comune istorie-limba și literatura română. În cadrul colaborării noastre,      
ne-am propus să îmblânzim istoria, să o aducem aproape prin povești personale, frânturi din trecut, 
amintiri emoționante ale unor martori ai vremii. Am vorbit despre cel mai vechi obiect de familie, 
am aflat istorii de viață, am discutat Proclamația de la Alba Iulia și am transformat-o într-un 
manifest al zilelor noastre, am țesut, cu ajutorul condeiului, povești ale oamenilor de odinioară. La 
activități au participat elevi ai ciclului gimnazial interesați atât de trecutul istoric, cât și de poveștile 
de viață ale oamenilor care au luat parte activă la construirea acestui trecut. 

Prima activitate desfășurată a fost „Mărturii din trecut”. În cadrul acesteia, elevii au adus 
cele mai vechi obiecte pe care le aveau acasă, descriindu-le și prezentându-le istoria: monede, 
costume naționale, ziare, reviste, obiecte decorative sau de uz casnic, fotografii, covoare sau 
ștergare țesute în casă, părți din ținute militare. Fiecare obiect reprezenta o amintire despre un 
străbunic ce participase la război sau trăise în vremea Unirii din 1918, despre o străbunică ce-și 
cususe singură, la lumina opaițului, ia de horă sau de nuntă. Au fost descoperite lăzile de zestre din 
podul casei bunicilor, devenind adevărate comori pentru ochii avizi ai nepoților. 

Impactul acestei activități asupra copiilor a fost deosebit. Au stabilit, astfel, o legătură cu 
familia, cu trecutul ei, arătându-se interesați să-și descopere rădăcinile, strămoșii, să cunoască 
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poveștile de viață ale celor care au trăit odinioară. Emoționați sau mândri, au expus în fața colegilor 
frânturi din trecutul personal, descoperite de ei înșiși. 

„Scrisori de pe front” a fost o altă activitate ce a trezit interesul elevilor prin provocarea de a 
afla dacă înaintașii lor s-au numărat printre cei care și-au jertfit viața în timpul celor două războaie 
mondiale în care a fost angrenată și țara noastră. Cum  mărturiile scrise erau greu de găsit, am apelat 
la imaginația copiilor. Pornind de la poveștile bunicilor sau ale străbunicilor despre rudele care au 
fost implicate direct în război, au fost redactate scrisori care surprindeau situațiile dificile cu care s-
au confruntat cei de pe front: lipsa hranei, a medicamentelor,a echipamentului militar adecvat, 
condițiile meteorologice potrivnice. Scrisorile erau adresate celor dragi rămași acasă, care așteptau 
cu inima strânsă sosirea poștașului: oare mai era în viață soțul, tatăl, fratele, prietenul din copilărie, 
iubitul?Transpunându-se în ipostaza soldatului, copiii au dat dovadă de creativitate, dar și de o 
capacitate deosebită de a înțelege greutățile pe care le-au suportat cei plecați. 

Ca urmare firească a primei activități desfășurate, „Povestiri de demult” și-a propus să dea 
viață obiectelor expuse anterior și să transforme chipurile din fotografiile îngălbenite în personaje 
dinamice, însuflețite de idealuri, de speranțe comune. Așa au luat naștere povestiri ca „Puterea 
Tricolorului”, „Pălăria uitată”, „Secretul din biroul bunicului”, ”Eroul”, „Moștenirea” și multe altele 
care demonstrează implicarea elevilor, dorința lor de a se identifica astfel cu oameni care au trăit 
acum zeci de ani. Personajele lor au participat, alături de personalitățile vremii, la semnarea 
Proclamației de la Alba Iulia, au străbătut lungul drum până în cetatea Unirii, s-au bucurat 
cunoscându-și frații din toate provinciile românești. Dincolo de dovedirea talentului de povestitori, 
copiii au avut ocazia să-și descopere și să-și creeze istoriile personale, să întărească legăturile cu 
familiile, arătându-se dornici de a duce mai departe tradiția și mândri de a fi avut martori la Marea 
Unire chiar pe bunicii și străbunicii lor. 

Ideea de a dezbate Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a 
constituit, pentru organizatori, o adevărată încercare. Pentru ca toți elevii participanți să înțeleagă 
cele discutate, am hotărât să o transformăm, cu ajutorul lor, într-un adevărat manifest al zilelor 
noastre. Ne-am oprit asupra următoarelor principii fundamentale proclamate de Adunarea de la 
Alba Iulia: 

„1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecarepopor se va 
instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi 
drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul 
indivizilor ce-l alcătuiesc. 

2. Egală îndreptățire și deplină libertate pentru toate confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice.

Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 
21 de ani la reprezentarea în comune, județe sau parlament. 

4. Desăvârșita libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor
gândurilor omenești.” 

Împărțiți în patru grupe, copiii au actualizat principiile enumerate, notând ce înțelegeau ei 
din acestea și ce presupune respectarea lor în zilele noastre. Opiniile au fost notate și argumentate în 
fața colegilor. Astfel, libertatea națională pentru toate popoarele conlocuitoare presupune: 
asigurarea învățământului în limba maternă, păstrarea obiceiurilor și a tradițiilor, libertatea de 
opinie, dreptul la vot, dreptul de a participa la alegerile electorale, dreptul de a fi reprezentați în 
Parlament. 

Principiul al doilea a fost înțeles ca dreptul fiecărui cetățean de a-și păstra sau alege religia, 
de a-și exprima în public opiniile religioase, fără însă a aduce vreo ofensă celor de altă religie. 
Recunoașterea oficială a mai multor credințe și organizații religioase constituie, de asemenea, o 
probă evidentă a respectării și aplicării articolelor din Rezoluție. 

Regimul democratic a fost caracterizat ca având la bază dreptul la vot, începând cu vârsta de 
18 ani, diferită de cea propusă în 1918. Democrația presupune, de asemenea: reprezentarea tuturor 
județelor țării în Parlament, exprimarea liberă a opiniei, egalitatea între oameni, respectarea opiniei 
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și respectul față de cei din jur. Elevii s-au arătat interesați de ideea de a-și exprima alegerile prin 
intermediul votului, de a putea participa, în felul acesta, la transformarea țării. 

Libertatea presei a fost înțeleasă ca posibilitate de a prezenta principalele evenimente din 
țară și din lume, pentru ca toți cei interesați să fie la curent cu mersul evenimentelor și cu 
implicațiile lor asupra dezvoltării unui popor. Dreptul la libera exprimare, permiterea accesului la 
informații, dreptul de a atrage atenția asupra unor fapte necinstite, ilegale au fost cuprinse în 
punctele enumerate. 

Desfășurarea acestor activități ne-a făcut să înțelegem că elevii noștri sunt interesați să se 
implice în proiecte care să le dea ocazia să-și exprime opiniile, să interacționeze, să-i incite la 
descoperirea unor momente importante din trecutul național și personal. Răsfoirea documentelor de 
familie, rememorarea unor evenimente importante pentru istoria țării, transpunerea în rolul 
oamenilor care au trăit în timpul Primului Război Mondial sau au participat la Marea Unire din 
1918 au contribuit atât la trezirea interesului față de istoria poporului român, cât și la crearea unei 
legături profunde, bazate pe respect și comunicare, cu membrii propriilor familii. Pentru toți cei 
implicați- profesori, elevi, părinți, bunici- rezultatul final al proiectelor desfășurate a fost 
conștientizarea apartenenței la o comunitate cu rădăcini adânci, consolidarea relațiilor între școală și 
familie și, mai ales, afirmarea sentimentului de mândrie națională. 

BIBLIOGRAFIE 
Murgescu, Bogdan (coordonator), Ciupală, Alin, Istoria României în texte,Rezoluția Marii 

Adunări Naționale de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), Editura Corint, București, 2001, paginile   
282-283 

326. CENTENARUL  MARII  UNIRI ÎN SPIRIT BUCOVINEAN
PROIECT EDUCAȚIONAL 

prof. de istorie Căulea Elena 
prof. înv. primar Cardasim Paraschiva 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

MOTTO : ,, Țara nu se servește cu declarații de dragoste ,ci cu muncă cinstită și, la nevoie, cu 
jertfă,, Mihail Sadoveanu 

APLICANT : Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, județul Suceava 
SCOPUL PROIECTULUI: Cinstirea marelui eveniment - CENTENAR 2018 
ARGUMENT: 
MAREA UNIRE este o provocare pentru fiecare român! MAREA UNIRE este o nestemată 
prețioasă de care trebuie să aibă grijă tânăra generație, dar și urmașii urmașilor lor, deoarece ,, 
măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici 
unui guvern, a nici unui partid ; este opera istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan 
țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, 
pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit.,, ( Florin Constantiniu-,,O 
istorie sinceră a poporului român,,) 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 5 noiembrie-1 decembrie 2018 
GRUP ȚINTĂ:  400 elevi din clasele pregătitoare- a VIII a,  preșcolarii de la grădinițele,, Căsuța 
piticilor,, , ,, Lumea copilăriei,, , ,, Pinochio,,   părinți, cadre didactice, comunitate. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
O1: Creșterea gradului de informare a elevilor și cadrelor didactice cu privire la MAREA UNIRE; 
sărbătorirea centenarului; cunoașterea actului istoric în sine; 
O2: Însușirea și consolidarea cunoștințelor despre împrejurările care au favorizat MAREA UNIRE; 

850



O3: Cunoașterea si promovarea valorilor istorice naționale; 
O4: Cultivarea sentimentelor patriotice de dragoste de țară, de respect pentru străbunii ce au luptat 
pentru înfăptuirea MARII UNIRI; cultivarea mândriei de a fi român; 
O5: Antrenarea tuturor elevilor școlii în activități specifice aniversării CENTENARULUI MARII 
UNIRI , 1918-2018. 
RESURSE UMANE: Reprezentanți ai cultelor-Parohiilor: Catedrala,, Adormirea Maicii 
Domnului,, din Gura Humorului și Bucșoița, cadre didactice, 400 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 
Gura Humorului, părinți, voluntari: silvicultori, 1 psiholog, 1 student –militar în rezervă,  veterani 
de război, reprezentanți ai comunității locale. 
REZUMATUL ACTIVITĂȚILOR: 
Activitatea I- a) Împodobirea sălilor de clasă, a holurilor și a geamurilor școlii în spirit sărbătoresc, 
cu benzi tricolore, stegulețe, simboluri populare românesti ,etc. ( întreaga echipa de proiect); 
b) Expunerea, pe panouri ( personalizate pe clase) a diverselor lucrări specifice evenimentului
aniversar: referate istorice, informări, creații ale elevilor ( poezii, eseuri, compuneri), postere
istorice, lucrări plastice, colaje ,etc. ( prof. Căulea Elena și echipa de proiect);
c) Expunerea, pe panouri , a unei colecții de artă fotografică ( fotografii din vechime ale familiilor
elevilor din clasele V- VIII și ale cadrelor didactice) ce oglindesc trecutul românilor începând cu
1917 (  prof. Căulea Elena);
Activitatea II- Șezătoare literară: ,, Noi ne unim cu țară,,- clasa a III a B ( prof. înv. primar
Nicuțariu Simona și prof. înv. primar Brădățan Felicia;
Activitatea III-,, Sunt român și bine-mi pare,,-clasele a III a A și a II a A , a II a B, susțin unui
program cultural-artistic pe temă patriotică  în cadrul Consiliului Profesoral ( prof. înv. primar
Cardasim Paraschiva, prof. Blaga Daniela );
Activitatea IV-,,Suntem o țară seculară, dar cu un popor milenar,,- plantarea unui arbore secular,
simbol al dăinuirii neamului românesc ( prof. înv. primar Cardasim Paraschiva și prof. Căulea
Elena);
Activitatea V- ,,Primiți cu Centenarul?,,- susținerea  de programe cultural-artistice cu temă
patriotică, la grădinițele din oraș  ( prof. înv. primar Cardasim Paraschiva și prof. Sinocicu
Senorica);
Activitatea VI-,, Unirea- un ideal, un crez și o voință,,- activitate la Biblioteca orășenească, clasa a
III a C ( prof. înv. primar Zaiți Nicoleta)
Activitatea VII- ,, Să primim cu bucurie arborele secular,,-împodobirea arborelui nou-plantat, în
spiritul CENTENARULUI MARII UNIRI ( clasa a V a  A, prof. Rusu Eugenia)
Activitatea VIII- ,, Suntem români, suntem creștini,,- susținerea  unui program cultural-artistic cu
temă patriotic-religioasă, la Ășezământul social,, Sf. Mare Mucenic Dimitrie și Cuvioasa Matroana,,
din Bucșoița ( clasele a III a A și a II a A, prof. înv. primar Cardasim Paraschiva și prof. Sinocicu
Senorica);
Activitatea IX-,, Astăzi împlinim 100 de ani!,,-- susținerea  de programe cultural-artistice cu temă
patriotică cu elevii claselor a III a A, a II a A, a VI a B, a VII a A ( prof. înv. primar Cardasim
Paraschiva, prof de muzică Gemănaru Ștefana, prof. de religie Șincari Maria) la Catedrala,,
Adormirea Maicii Domnului,, din Gura Humorului.
CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR:
Activitatea I: ,, Ne-mpodobim de sărbătoare,,
Perioada de desfășurare: 5 noiembrie-29 noiembrie 2018
Descrierea activității:-împodobirea sălilor de clasă, a holurilor și a geamurilor școlii în spirit
sărbătoresc;
Elevi participanți: elevii claselor a I a A, a I a B, a I a C,a II a B, a III a A, a III a B, a III a C, a IV
a A, a IV a B, clasele V-VIII.
Coordonatori: prof. Căulea Elena, prof. înv. primar Cardasim Paraschiva;
Detalierea perioadei de desfășurare:
5-26 noiembrie 2018: Confecționarea materialelor de decor;
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27 noiembrie 2018: Împodobirea salilor de clasă și a geamurilor școlii cu materiale pregătite 
anterior; 
28-29 noiembrie 2018: Expunerea panourilor cu desene, compuneri, poezii cu conținut patriotic,
dar și a panourilor cu fotografii vechi – pe holurile școlii;
Obiective generale:
O1: Implicarea elevilor școlii în pregătirea activităților specifice CENTENARULUI românesc;
O2: Cultivarea sentimentelor patriotice, de dragoste și respect pentru străbunii neamului;
O3:Antrenarea tuturor elevilor școlii în activități interdisciplinare : de creatie literară, de
documentare istorică, de abilități plastice, de arte vizuale;
O4: Promovarea imaginii școlii în rândul părinților, la nivelul comunității locale și între celelalte
instituții de învățământ din oraș;
Activitatea II:  ,, Noi ne unim cu țară,,- șezătoare literară
Perioada de desfășurare: miercuri, 28 noiembrie 2018, ora 8,30
Locul desfășurării : sala clasei a III a B
Descrierea activității: -Prezentarea unui montaj de cântece patriotice și poezii  despre țară de către
elevii clasei a III a B;
-Dezbaterea cu elevii a  unui material power-point referitor la formarea statului national  unitar
român;
-Sublinierea contribuției artizanilor MARII UNIRI de către prof. de istorie
Coordonatori: prof. înv. primar Nicuțariu Simona și prof. înv. primar Brădățan
Felicia;
Obiective generale :
O1-să manifeste interes pentru istoria țării noastre
O2- să conserve valorile și trecutul țării.
Activitatea III-,, Sunt român și bine-mi pare,,
Perioada de desfășurare: miercuri, 28 noiembrie 2018, ora 11,15
Locul desfășurării: cancelaria Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului
Descrierea activității: Prezentarea unui program artistic constând în cântece patriotice, versuri,
monolog cu conținut patriotic, în cadrul consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura
Humorului, cu părinți invitați;
- Discurs pe tema CENTENARULUI UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA- prof. de istorie.
Elevi participanți: elevii claselor a III a A și a II a A, a II a B
Coordonatori: profesori înv. primar Cardasim Paraschiva, prof. Dana Blaga ,prof. de istorie Elena
Căulea
Obiective generale :
O1- Cultivarea sentimentelor patriotice, a mândriei de a fi român , în inimile școlarilor mici;
O2- Cunoașterea importanței evenimentelor istorice aniversate de România în anul
CENTENARULUI;
O3- Promovarea imaginii învățământului primar în școală și a activităților claselor primare ;
O4- Prețuirea valorilor strămoșești: cultivarea respectului pentru vitejia străbunilor, pentru jertfa
acestora în scopul unirii tuturor românilor într-un singur stat;
O5- Transmiterea trăirilor, emoțiilor, mândriei de român-întregului auditoriu;
Activitatea IV   -,,Suntem o țară seculară, dar cu un popor milenar,,-
Perioada de desfășurare: miercuri, 28 noiembrie, ora 13,10
Locul desfășurării: curtea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humor
Descrierea activității: - Discurs rostit de prof de istorie, Căulea Elena
,, CENTENARUL UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA,,
-Plantarea unui arbore secular în curtea școlii noastre, în scopul dăinuirii acestuia peste ani, ca
simbol al dăinuirii românilor pe acest pământ;
Participanți: toți elevii școlii, profesorii școlii, părinți, voluntari-silvicultori
Coordonatori: profesori înv. primar Cardasim Paraschiva și prof de istorie Căulea Elena;
Obiective generale :
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O1- Marcarea, în timp și în inimi, a 100 de ani de coexistență a românilor, într-un singur stat,- 
România; 
O2- Cultivarea, în inimile elevilor; a sentimentului de mândrie de a fi român; 
O3- Transmiterea de-a lungul anilor, către urmași, a valorilor noastre de români, a prețuirii jertfelor 
străbunilor noștri , în scopul reîntregirii țării; 
O4- Înradăcinarea românismului în inimile tuturor românilor ce vor observa, de-a lungul anilor, 
arborele secular; 
O5- Dăinuirea valorilor românești de-a lungul timpului, precum dainuiește Copacul-simbol. 
Activitatea VI-,, Unirea- un ideal, un crez și o voință,,- 
Perioada de desfășurare: joi, 29 noiembrie 2018 
Locul desfășurării: Biblioteca orășenească Gura Humorului 
Descrierea activității: Prezentare power-point ,, Poveste de 1 Decembrie,, 
Elevi participanți: clasa a III a C 
Coordonator: prof. înv. primar Zaiți Nicoleta 
Obiective generale : 
O1- Înțelegerea importanței Unirii pentru români; 
O2- Prezentarea evenimentelor premergătoare Marii Uniri; 
O3- Cunoașterea regiunilor istorice ale României; 
O4- Dezvoltarea dragostei de neam și țară, a sentimentului patriotic. 
Activitatea VII- ,, Să primim cu bucurie arborele secular,,- 
Perioada de desfășurare:  joi, 29 noiembrie 2018,ora 13,10 
Locul desfășurării: curtea corpului B al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului; 
Descrierea activității: -Dezvelirea plăcuței monumentare ce atesta scopul plantării arborelui 
secular:,,Acest arbore secular s-a plantat cu prilejul CENTENARULUI MARII UNIRI 1918-2018, 
-Împodobirea arborelui nou –plantat în spiritul CENTENARULUI MARII UNIRI cu beteală
tricoloră , stegulețe, globuri tricolore etc
Elevi participanți: clasa a V a A;
Coordonator: prof. Rusu Eugenia
Activitatea VIII- ,, Suntem români, suntem creștini,,-
Perioada de desfășurare:  vineri, 30 noiembrie 2018
Locul desfășurării: Așezământul social de bătrâni din Bucsoița;
Descrierea activității: susținerea  unui program cultural-artistic cu temă patriotic-religioasă pentru
batrânii din așezământ ;
Coordonator: prof. înv. primar Cardasim Paraschiva, prof. Sinocicu Senorica
Activitatea IX-,, Astăzi împlinim 100 de ani!,,--
Perioada de desfășurare:   sâmbătă 1 Decembrie 2018
Locul  desfășurării:  Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului,, din Gura Humorului;
Descrierea activității: prezentarea unui program artistic cuprinzând cântece patriotice, versuri,
scenetă ( cu conținut patriotic) la Catedrala,, Adormirea Maicii Domnului ,, în cadrul unui program
cultural orășenesc, cu prilejul aniversării Zilei de   1 Decembrie- Ziua tuturor românilor;
Elevi participanți: elevii claselor a III a A și a II a A ( ciclul primar) și elevii
claselor a VI aB și a VII a a ( ciclul gimnazial);
Coordonatorii activității:
-prof. înv. primar Cardasim Paraschiva, prof. educație muzicală Gemănaru Ștefana, prof.religie
Șincari Maria;
Parteneri: -Catedrala,, Adormirea Maicii Domnului din Gura Humrului, preot paroh Mircea Nuțu;
- Cardasim David-militar în rezervă, student;
Obiective generale :
O1- Marcarea marelui evenimenr, CENTENARUL MARII UNIRI, prin activități cultural-artistice
desfășurate cu elevii,
O2- Cultivarea sentimentelor patriotice ,de dragoste , respect și prețuire pentru eroii   neamului
românesc;
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O3- : cultivarea bucuriei nemărginite  pentru coexistența tuturor românilor, într-un    singur stat, de-
a lungul unui secol; 
O4-Conservarea legăturii dintre școală și biserică, prin desfașurarea activitatilor propuse într-un 
cadru solemn- incinta Catedrala,, Adormirea Maicii Domnului,, din  oraș. 
Diseminarea proiectului: 
- Activitățile vor fi mediatizate pe pagina de facebook a școlii;
- Realizarea unui CD ce va cuprinde poze  ce au surprins derularea activităților propuse în proiect;
- Integrarea în revista școlii,, Millenium,, a creaților artistice, plastice, literare, istorice ale elevilor 

Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului.

327. CENTENARUL MARII UNIRI DE LA 1918 
- SĂRBĂTOAREA TUTUROR ROMÂNILOR 

Grigore Georgeta 
Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgoviște 

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă importantă a istoriei româneşti. Desăvârşirea 
unităţii naţionale a poporului român este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată prin 
voința unui neam dornic de unitate şi cu iubire de neam. 

ARGUMENT: 
Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este un moment de 

readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea si integritatea 
națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război 
mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei 
principiului naţionalităţilor în Europa. 

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa 
noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem 
datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. 
SCOP 
Sensibilizarea elevilor și a comunității în vederea cunoașterii identității naționale și formarea, 
dezvoltarea, consolidarea și manifestarea sentimentului patriotic. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
• cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naţionale;
• înțelegerea semnificației istorice a zilei de 1 DECEMBRIE 1918;
• identificarea sacrificiilor generațiilor trecute pentru realizarea Marii Uniri;
• participarea elevilor la activități extracurriculare, artistice și științifice, organizate în scopul

celebrării zilei de 1 Decembrie, sub îndrumarea cadrelor didactice;
• exprimarea, prin comportament, de către elevi,  a spiritului patriotic.

GRUP ȚINTĂ: elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică” Târgoviște 
DURATA PROIECTULUI- 1 DECEMBRIE  2017-1 DECEMBRIE 2018 
LOCUL DE DESFĂȘURARE - Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică” Târgoviște 
REZUMATUL PROIECTULUI 
Proiectul își propune, prin activitățile sale să ajute activ la oferirea de exemple/ oportunități  prin 
care să se încurajeze și să se promoveze dezvoltarea imaginației și creativității, a abilităților de 
comunicare și relaționare, a comportamentelor adecvate spiritului patriotic și civic prin:  

• depuneri de flori și coroane,
• dezbateri/ mese rotunde,/ referate,/ proiecte
• simpozioane
• expoziții de carte/ desene/ colaje/ postere/ afișe/ fotografii
• programe artistice/ spectacole
• concursuri/ excursii tematice
• filme artistice și documentare.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PRINCIPALE 
Activitățile principale vor avea ca scop conștientizarea de către elevi a normelor de 

conduită,  îndatoririlor, a responsabilităților ce le revin în vederea perpetuării valorilor 
fundamentale ale istoriei naționale, a spiritului patriotic. 
I. Participare la Concursul tematic  regional ”Unirea Națiunea a Făcut-O”!
Noiembrie 2017
Program artistic dedicat Marii Uniri:
Noiembrie 2017
II. Întâlnire cu scriitorul Vasile Lupașc, discuții despre personalități ale Marii Uniri-martie
2018
Expoziție de carte, desene, colaje, postere, afișe și fotografii - martie 2018
III. Depuneri de flori și coroane cu ocazia Zilei eroilor - mai 2018
IV. Participare la Concursul tematic  regional ”Unirea Națiunea a Făcut-O”!
Noiembrie 2018
Program artistic dedicat Marii Uniri:
Noiembrie 2018
REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA URMARE A
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI.
a. impactul educativ estimat asupra grupului țintă

• în urma derulării activităților elevii vor deveni mai responsabili și vor conștientiza
sacrificiile generațiilor trecute pentru realizarea Marii Uniri și necesitatea adoptării unei
conduite civice adecvate diverselor împrejurări din viața de zi cu zi.

b. rezultate aşteptate
• crearea unei expoziții cu lucrările elevilor de la școlile implicate  în proiect;

• cunoaşterea de către elevi a valorilor fundamentale ale  istoriei naționale, a semnificației zilei de
1 Decembrie și a sacrificiilor generațiilor trecute pentru realizarea Marii Uniri;
• promovarea şi asumarea unor valori şi atitudini precum demnitatea, toleranţa, solidaritatea,

patriotismul, valori specifice unei societăţi caracterizată de unitate și integritate.
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MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI 
• Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării elevilor şi a rezultatelor

obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, comportamental şi al
realizării de produse concrete;

• Prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică;
• Prin feed-back-ul din partea elevilor ți cadrelor didactice, obținut ca urmare a aplicării de

chestionare;
• Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru participanți;
• Portofoliul proiectului.

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII / SUSTENABILITĂȚII 
PROIECTULUI 
Prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri la nivelul cercurilor metodice din județ, întâlnirea 
constând în prezentarea fotografiilor și a produselor finale ale proiectului, discuții și propuneri 
pentru viitoare activități  de omagiere a eroilor neamului românesc.  
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE  

• Afişe, fluturaşi pentru mediatizare prin promovare;
• Diseminare în cadrul  comisiilor metodice/cercurilor  pedagogice ale învățătorilor/

profesorilor, realizarea unor fotografii, publicarea programului educațional și a
rezultatelor obținute (impresii ale organizatorilor, colaboratorilor,  participanților și ale
invitaților) în reviste de specialitate.

• Popularizarea activităţilor în şcoală prin prezentarea de fotografii/ pliante/ prezentări.
PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT  
Complexul Muzeal ,,Curtea Domnească”; 
Societatea de Științe Istorice din România Filiala Dâmbovița; 
Asociația Națională ,,Cultul Eroilor” Filiala Dâmbovița; 
Consiliul Județean Dâmbovița.; 
Organizații nonguvernamentale. 
COORDONATORI  PROIECT: 
Director, prof. Tică  Dan - Alexandru 
Prof. Grigore Georgeta 
Prof. Simion Doinița 
Cons. ed. prof. Călugărescu Laura 
Bibliotecar Săvulescu Cătălina 
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328. CENTENARUL MARII UNIRI (1918-2018)– ECOURI DIDACTICE

Prof. Iamandi Anca Mihaela 
 Școala Gimnazială Alexandra Nechita, mun. Vaslui 

Împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, înfăptuită în cetatea de la Alba Iulia,prin voința 
unanimă a românilor de peste Carpați, este un prilej bun de a prezentamodul în care eleviiau 
perceput acest eveniment prin activități didactice variate.Pentru istoria noastră națională, Marea 
Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezintă evenimentul cel mai important și semnifică împlinirea 
idealului românesc de a trăi liber într-un singur stat național unitar. 

De-a lungul ultimilor ani în cadrul școlii noastre s-au desfășurat diverse proiecte și activități 
care au avut drept obiectivecunoașterea de către elevi a istoricului Zilei Naționale a României, 
promovarea valorilor naționale în rândul elevilor, stimularea spiritului patriotic și creativ 
participarea la jocuri. Dorim a evidenția câteva dintre acestea: 

1. Simțim românește! – Activitatea a avut loc pe data de 30 noiembrie 2016, cu implicarea
elevilor ce abia au pășit pe băncile
școlii, alături de părinții lor, dar și a
celor ce se apropie de încheierea
ciclului gimnazial – elevi deosebită
pentru sufletul oricărui român –
sărbătoarea Sf. Andrei, Ziua
Națională a României de clasa a
VII-a. Întâlnirea s-a dorit să
marcheze momente cu o încărcătură
emoțională și debutul sărbătorilor de
iarnă. Profesori coordonatori:
Iamandi Anca Mihela, Tănasă
Daniela și Raizu Alina Nadia.

2. Drag mi-e cântecul și jocul! - În
perioada 2016-2018, elevii clasei a III/IV- 
a A, îndrumați de doamna învățătoare 
Zavate Elena,  au desfășurat activități  în 
cadrul opționalului intitulat „DRAG MI-E 
CÂNTECUL ȘI JOCUL!”. Elevii au 
învățat cântece și dansuri populare 
specifice județului Vaslui, dar și din alte 
zone ale țării. 

3. Valori culturale românești –
Ziua Mondială a Patrimoniului Mondial UNESCO în România –Desfășurată în data de 
16 noiembrie 2017, activitatea a avut ca obiective cunoașterea și conștientizarea locului pe 
care îl ocupă cultura românească în cadrul valorilor culturale internaționale, promovarea în 
rândul elevilor a elementelor naționale de patrimoniu UNESCO, evidențierea necesității 
protejării și conservării valorilor culturale din Patrimoniul UNESCO. 
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4. Promovăm tradiția! - DRAGOBETELE, sărbătorit în fiecare an pe 24 februarie,
reprezintă pentru români simbolul suprem al dragostei . Conform unor legende populare,
Dragobete era fiul babei Dochia, un tânăr chipeș și iubăreț, care obișnuia să seducă fetele
care-i ieșeau în cale. (Elevii clasei a IV-a A, 24 februarie 2018)

5. 24 IANUARIE 1859 – UNIREA
PRINCIPATELOE ROMÂNE – Cu ocazia
împlinirii a 159 de ani de la realizarea
marelui act istoric al Unirii Principatelor
Române prin dubla alegere adomnitorului
Alexandru Ioan Cuza, elevii Școlii
Gimnaziale Alexandra Nechita Vaslui au
sărbătorit evenimentul în cadrul unui program
artistic. Este datoria fiecărui român de a
cinsti această zi, de a-şi aminti că este
român.

6. Programul artistic organizat cu
ocazia Simpozionului Internațional 
pentru Educație Intergenerațională a 
oferit elevilor clasei a IV-a A, 
coordonați de către doamna Zavate 
Elena, ocazia de a prezenta celor 
prezenți cântece și dansuri cu sprecific 
tradițional, moment dedicat 
Centenarului Marii Uniri. 
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329. MAREA UNIRE, UN VIS DE VEACURI ÎMPLINIT
PROIECT EDUCAŢIONAL 

Prof. Amalia Negoescu 
Școala Gimnazială Nr. 4, Moreni, Județul Dâmbovița 

Argument : 
Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări ale poporului nostru. Dragostea 

pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi 
culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până 
azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  cu ocazia acestui eveniment. 

Unirea  realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului  nostru. 
Dragostea pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările 
istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile 
sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le avem în vedere în acest proiect .  

Trebuie  să facem cunoscut copiilor informații legate de istoria şi strămoşii noştri tot la fel 
cum este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai 
îndepărtate. 

1 Decembrie când sărbătorim Ziua Naţională a României este un bun prilej de a aborda 
astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care să transmitem copiilor sentimente de dragoste şi 
respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi 
tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri. 

Acest proiect are ca scop cinstirea marelui eveniment, conştientizarea idealului naţional, 
punerea în evidenţă a tuturor evenimentelor cu caracter istoric ce se vrea a se readuce în atenţia 
tuturor a marelui eveniment, dar şi descoperirea de către elevi a valorilor morale ale poporului 
nostru: eroismul, bunătatea, patriotismul. 
Scop: 
Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; 
promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional – statale, respectarea valorilor 
autentice româneşti prin ansamblul activităţilor educative. 
Obiective specifice: 
- cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie care definesc portretul spiritual al poporului
român;
- stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi  mândria faţă de trecutul istoric
al acestor meleaguri şi oameni;
- implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate;
- dezvoltarea aptitudinilor creative;
- promovarea imaginii unităţii şcolare ce desfăşoară acest proiect.
Competențe:
- participarea la realizarea unor spectacole artistice;
- realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea

bunelor practici în educație;
- manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere,în

confecţionarea de ecusoane aniversare şi steguleţe ;
- stimularea interesului elevilor față de studiu.

Parteneri: Primăria Municipiului Moreni, Biblioteca Municipală Moreni, radio Minisat Târgovişte. 
Grupul ţintă și participanții: clasele  IV – VIII, cadre didactice; părinţi, membri ai comunităţii 
locale. 
Beneficiari: 
- beneficiari direcţi: elevii din învăţământul primar/gimnazial și cadrele didactice;
- beneficiari indirecţi: părinţi, membri ai comunității locale.
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Durata: octombrie – noiembrie  2018. 
Activități propuse: 
În perioada 20 octombrie  - 21  noiembrie  2018: 
Coordonatorii/ membrii în echipa de proiect: 
- stabilesc conţinutul şi modalităţile de desfăşurare ale activităţii;
- comunică elevilor  scopul activităţii și sarcinile care le revin în cadrul desfăşurării activităților.
- în cadrul orelor de istorie, educaţie plastică, cultură civică și educaţie muzicală, elevii vor

primi informaţii despre importanţa zilei de 1 decembrie  și despre valorile poporului român;
- va fi trimisă tematica şi bibliografia, şcolilor din Centrul Metodic Moreni, pentru concursul

tematic. 
Elevii participanți: 
- vor realiza desene tematice şi vor învăţa cântecele propuse de prof. Georgescu Anabela;
- vor învăţa lecţiile din tematica concursului.

În data de 22 noiembrie 2018 se va  desfăşura activitatea propriu-zisă: 
Resurse umane: 
- elevii, cadrele didactice implicate, invitaţi, colaboratori, reprezentanţi ai administraţiei publice şi
ai unor instituții educative, părinţi.
Resurse materiale:
- cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop/PC;
videoproiector; imprimantă; copiator; recuzite diverse pentru spectacolul  artistic, aparat foto;
instrumente muzicale, imagini/fotografii, steguleţe, diplome.
Discipline implicate în proiect: Istorie, Cultură civică,  Geografie, Limbă si comunicare, Educaţie
muzicală, Educaţie plastică,  Educație tehnologică.
Rezultate:
Asigurarea participării active în vederea obţinerii performanţelor; realizarea de portofolii educative,
materiale promoţionale; realizarea unor expoziţii; realizarea unui program artistic; realizarea unui
concurs pe teme de istorie naţională; Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare;
Sustenabilitate:
Produsele şi informaţiile obţinute în urma desfăşurării fiecărei activităţi vor constitui teme viitoare
în cadrul comisiilor metodice,  realizarea unei reviste, participarea la simpozioane cu tema  Marea
Unire de la 1918.
Diseminare:
Echipa de lucru va realiza procese verbale, un album foto şi un jurnal cu descrierea activităţilor
desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăşească  părerile şi impresiile personale
asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.
Diseminarea se va realiza prin intermediul paginii şcolii cât şi pe reţelele de socializare.
Participanţii vor fi evidenţiaţi prin oferirea unor diplome şi premii.
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330. PROIECT EDUCAȚIONAL
1 DECEMBRIE – CENTENARUL MARII UNIRI 

Prof.  Aruștei Ana-Maria 
Prof. psihopedagog  Bunduc Zenovia 

Colegiu Tehnic ,,Ion Holban ’’Iași 

ARGUMENT: 
Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş,  Ion Creangă sunt unii dintre  poeţii şi scriitorii români 

care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA.  Noi, cadrele didactice 
suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu 
mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor 
patriotice. Elevii trebuie să cinstească  şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului român, 
pagină scrisă de ALEXANDRU  IOAN CUZA . 

,,Cât or fi români pe lume 
  Cât va fi pe cer un soare 
  A lui Cuza mare nume  
  Să fiţi siguri că nu moare.” 
 (Vasile Alecsandri) 
SCOPUL:    

• Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale
• Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1  DECEMBRIE 2018

Grupul Ţintă: elevii clasei a V a A 
Locul de desfăşurare: sala de clasă,   curtea școlii
Perioada derulării proiectului : 29 NOIEMBRIE  2018 
Responsabil de proiect: Prof.  ARUSTEI ANA-MARIA, Prof. BUNDUC ZENOVIA 
SCOPUL 
- Cunoaşterea  însemnătăţii zilei de 1  DECEMBRIE 2018
- Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale
OBIECTIVE:
- să conştientizeze importanţa evenimentelor istorice de la 24 Ianuarie 1859-1Decembrie 1918
- să descopere şi să cultive sentimentul patriotic
- să cunoască însemnatatea zilei de 24 Ianuarie si 1 Decembrie
- să citească, asculte povestiri istorice legate de acest eveniment
- să realizeze creații artistice care  celebrează  marele eveniment
Resurse materiale:

• videoproiector, CD player, CD-uri;
• cartoane colorate;
• markere;
• carti despre Unire;
• coli, instrumente de scris;
• diplome, ecusoane.

Rezultate asteptate: 
• implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate;
• evidențierea eficienței activităților extracurriculare.

Evaluare: 
• realizarea unui CD cu activitățile desfășurate;
• expunerea desenelor;
• aprecieri verbale;

861



• portofoliul;
• realizarea de desene;
• chestionarea orală;
• înmânarea diplomelor şi a insignelor omagiale.

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Nr 
crt 

Activitatea Loc. 
desf. 

Data/ 
per 

Responsabil 

1. EVOCAREA MOMENTULUI 
Prezentarea proiectului Centenarul 
Marei Uniri; 
- Importanţei zilei de 1 Decembrie
- fişe de lucru
-audierea de cântecului HORA
UNIRII

Sala de 
clasă 29 

NOIEMB
RIE 2018 

Prof.  ARUȘTEI ANA-
MARIA 
Prof. Bunduc Zenovia   

2. UNIREA MOLDOVEI CU ŢARA 
ROMÂNEASCĂ ȘI 
TRANSILVANIA 
- lecturarea unui text cu conţinut
istoric:
“Moș Ion Roată și Vodă Cuza”
-Concurs pe tema Micii uniri

29 
NOIEMB
RIE 2018 

2018 

Prof.  ARUȘTEI ANA-
MARIA 
Prof.Bunduc Zenovia   

3. REALIZAREA UNOR ECUSOANE- 
COCARDE TRICOLORE  
- ca  semn de prețuire pentru tot ceea
ce a fost, este și va fi poporul nostru.
- expoziţie  cu lucrările realizate

29 
NOIEMB
RIE 2018 

Prof.  ARUȘTEI ANA-
MARIA 
Prof.Bunduc Zenovia   

Numele ______________________ 

Fișă de lucru- „Ești român! Îți cunoști țara?” 

1. Colorează  regiunea în care locuiești.

862



2. Colorează drapelul României în culorile corespunzătoare.

3. Decorează covorașul.

4. Decorează costumul popular
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331. „UN SECOL DE UNIRE”
Proiect educațional

Prof. Gȋriuță Corina Alina 
Şcoala Gimnazială Racovițeni, jud. Buzău 

ARGUMENT 
Reforma învăţămȃntului presupune o nouă abordare a conţinuturilor, o nouă regândire a 

procesului instructiv-educativ. Totul dobândeşte valoare prin intervenţia creatoare a cadrelor 
didactice care au în centrul atenţiei elevii şi acţiunea acestora de a-şi construi cunoştiinţele şi 
competenţele proprii prin participarea activă la activităţile şcolare. 

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul cel mai important din istoria 
României, ȋnfăptuirea unor dorințe de mii de ani a românilor. La 1 Decembrie 1918, Transilvania s-
a unit cu țara realizându-se astfel România Mare. Şi pentru că ȋn anul 2018 se ȋmplinesc 100 de ani 
de la acest mare eveniment istoric, toți românii sunt ȋn sărbătoare și marchează Centenarul Marii 
Unirii prin organizarea și participarea la diferite activități istorice, culturale sau literare. Tocmai de 
aceea, prin  implementarea acestui proiect ne propunem să  contribuim la conștientizarea rolului pe 
care l-a avut realizarea Marii uniri pentru evoluția poporului și statului român. 
SCOPUL PROIECTULUI: 
➢Cunoaşterea semnificaţiei zilelor de 1 Decembrie 1918, 24 Ianuarie 1859, 27 Martie 1918, 9 Mai
1877, 28 Noiembrie 1918.
➢Consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci, asupra poporului român
.➢Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună
➢Permanetizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
➢cunoaşterea semnificaţiei istorice a  acestor zile;
➢tratarea zilelor din punct de vedere istoric, artistic, literar, contemporan;
➢valorificarea potenţialului creativ al copiilor;
➢să redescopere şi să cultive sentimentul patriotic;
➢să stimuleze interesul elevilor faţă de studiu şi lectură;
➢ să dezvolte capacităţile cognitive, să stabilească analogii, corelări şi sistematizări între
evenimentele menţionate.
GRUPUL ŢINTĂ:
➢Elevii  Şcolii Gimnaziale Racovițeni, comuna  Racovițeni, județul Buzău
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
 sala de clasă
 bibliotecă
 curtea scolii
 monumentul eroilor din comuna Racovițeni(din curtea bisericii)
 Muzeul Județean de Istorie Buzău
 Consiliul Județean Buzău

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 
➢ martie- iunie 2018
ECHIPA DE PROIECT:
 Director: Socol Aurelia
 Prof. istorie: Gȋriuță Corina Alina
 Prof. lb. română: Stănoiu Mariela
 Prof. ed. muzicală: Neacșu Iulia
 Prof ed. fizică: Paraschiv Ionuț
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INSTITUȚII PARTENERE: 
 PRIMĂRIA COMUNEI  RACOVIȚENI
 MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE

PRODUSE FINALE: 
 Expoziţie de colaje ale elevilor pe tema: “ Un secol de unire”
 Portofoliu cu eseuri şi referate întocmite de elevi
 Mini-scenete
 Diplome
 CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate

ETAPELE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 
Crt. 

Perioada Activitatea Mod de realizare Locul 
desfășurării 

1. 26-30 martie 2018 „Unirea Basarabiei 
cu România” 

Prezentare PPT 
Vizită la Muzeul 
Județean de istorie 
Participare la 
activitățile organizate 
de către Consiliul 
Județean  

Sala de clasă 
Muzeul Județean 
de Istorie Buzău 
Consiliul 
Județean Buzău 

2. 9 Mai 2018 „9 Mai- Zi cu triplă 
semnificație 
istorică” 

Sesiune de eseuri și 
referate pe tema triplei 
semnificații a zilei de 
9 mai  

Biblioteca școlii 

3. 17 Mai  2018 „Ziua eroilor” Vizită la monumentul 
eroilor din comună- 
recitare de poezii, 
interpretare de cântece 
patriotice, depunere de 
flori  

Monumentul 
eroilor din 
comuna 
Racovițeni(din 
curtea bisericii) 

4. 8 Iunie 2018 „Centenarul unirii” Concurs organizat 
ȋntre elevii ciclului 
gimnazial al Şcolii 
Racovițeni – evaluarea 
cunoștințelor privind 
semnificația istorică a 
sărbătoririi 
centenarului marii 
uniri. 

Sala de clasă 
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332. UNIREA CA TEMATICĂ ÎN ISTORIE ŞI ARTĂ

Prof. Diana – Gabriela Crăsneanu 
Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi / Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”/ Şcoala Nr.1 Avereşti 

Prof. Grecu Andrei – Ionuţ 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hocenişi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Avereşti 

Pentru o interpretare în coordinate temporal cât şi spaţiale, propunem articolul de faţă, din 
perspectivă artistică, care ţine cont atât de moment cât şi de loc. Menţionăm că pornim înscrierea 
acestuia de la o intenţie foarte important pentru elevi în acest an aflat sub semnul Centenarului: 
aceea de a nu privi toate evenimentele oficiale ce se desfăşoară în acest an important în sens pur 
istoric, problematizând participarea la evenimentele oficiale şi prin expoziţii ce glorifică aspectele 
istorice, definitorii pentru arta prezentă.  

Am decis scrierea acestui articol deci, datorită imaginilor generale ce le avem şi le au toate 
şcolile în acest an, imagini în toate sensurile posibile, în special în sens propriu, datorită împodobirii 
evenimentului mai ales prin ceea ce are posibilitatea de a persista mai mult timp, începând cu 
simple expoziţii de desene reliefând portrete de istorici, evenimente locale, tradiţii şi obiceiuri, 
continuând cu simpozioane de mai mică sau mai mare amploare, cu scenete, poezii patriotice, 
reviste, proiecte, spectacole, concursuri, sauchiar cu panouri cu pozele elevilor şi profesorilor 
existenţi în anul Centenarului, şi multe altele care dau dovadă că acest an zburăm glorios pe aripile 
mândriei de român. 

Ne aflăm în punctual istoric în care cinstim o sută de ani de la Unire. Şi cum altfel, dacă nu 
prin cinstirea a ceea ce s-a muncit din punct de vedere istoric dar şi artistic în slujba evidenţierii 
acestui eveniment de mare importanţă pentru noi, românii.  

În acest sens, aducem în prim-plan idea că întreaga muncă depusă de toţi elevii şi cadrele 
didactice din toate şcolile au constituit, dincolo de o simplă implicare în activităţi extraşcolare, mai 
mult sau mai puţin solicitate sau solicitante, şi un interes pentru istoria poporului nostru, denotând 
că nu suntem atât de pierduţi în fuga timpului. Pereţii oricărei şcoli sau chiar clase din toate şcolile 
descriu dovada vie.  

Astfel,în greutatea şi semnificaţia Unirii rezidă implicarea tuturor pentru motivul că orice 
interacţiune şi colaborare este utilă pentru aspectul şi substanţa sa. Amintirea istoriei, întoarcerea 
decisă către reperele ei, începe pentru elevi, cel mai bine, prin contactul rapid, dar real şi angajat, şi 
cu arta, prin redarea în imagini plastice a ceea ce este mai important pentru atingerea subiectului. 

Arta cu care s-a jonglat este în întregime tradusă în elementele de limbaj plastic 
interpretabile în fiecare planşă, având în comun faptul că au îmbrăţişat şi au pus accentual pe 
crearea acestora în sfera tematicii discutate.  

Alegerea elevilor de a participa sau de a da curs invitaţiei de a expune poate fi considerată 
un motiv de mândrie că se află în acest timp şi spaţiu ca membri al său şi cu un statut care le adduce 
foloase din multiple puncte de vedere.  

Aşadar, aceste evenimente ce include arta cu tematică propusă, legată de Unire, au loc dintr-
un motiv obiectiv dar şi subiectiv. Expoziţiile tematice, de dimensiuni modeste dar semnificative, 
cu ambiţii istorice, sunt primate întotdeauna cu atenţie de publicul privitor, fiind însoţite uneori de 
comentarii critice, de cele mai multe ori favorabile. Scoaterea în evidenţă a expoziţiilor este 
important pentru viaţa noastră artistică. Deşi se păstrează latenţele simbolice, arta reuşeşte să 
elibereze de sub gruel istoriei prin cadrul de gândire şi creaţie, cu expresiile şi mijloacele artistice 
specifice. Ele constituie o modalitate frumoasă de a observa elementele definitorii tradiţiei, reuşind 
printr-un mecanism de forare artistică, subiectivă, să redea în imagini plastic considerate a fi 
reprezentative, întotdeauna cu intenţia de a accentua dimensiunea şi importanţa evenimentului 
printr-un fel prin care se aduce aminte şi se marchează cu mândrie. Este vorba, aşadar, de expoziţii 
prezente în conceperea evenimentului, organizarea lor bazându-se pe planşele elevilor în care se 
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regăsesc atât proiecţia teoretică a istoriei precum şi conceptual vizual, pe fondul unui interes 
semnificativ din partea acestora.  

Expoziţiile organizate invită la reamintire istorică într-un context artistic, cu legături stabilite 
intenţionat ce sugerează existenţa unei istorii pe care privitorii să o caute sau să o intuiască, şi să o 
cunoască. Şi aceasta deoarece viaţa fără artă, şi orice acţiune fără artă, nu constituie decât un 
exemplu de eveniment la scară incompletă, şi în acelaşi timp, uitarea rădăcinilor noastre profunde, 
pentru că, încă din cele mai vechi timpuri, în această manieră se comunicau şi păstrau trăirile şi 
amintirile.  

Concluzionăm prin a sublinia ideea că „timpul, care permite realizarea destinelor şi operelor 
dar provoacă şi distrugerea lor, iar în final uitarea, pare înfrânt doar de artă – arc peste milenii.” E 
adevărat că „nici arta nu iese din timp, dar fixează totuşi mesajul într-o formă durabilă”.  

Bibliografie: 
Nanu, Adina.Vezi? Comunicarea prin imagine, E.D.P. Bucureşti, 2011. 

333. SUB SEMNUL CENTENARULUI
UNIREA CA TEMATICĂ ÎN ISTORIE ȘI ARTĂ

Prof. Crăsneanu Diana – Gabriela 
 Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi / Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”/ Şcoala Nr.1 Avereşti 

Prof. Grecu Andrei – Ionuţ 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hoceni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Avereşti 

Pentru o interpretare în coordonate temporale cât şi spaţiale, propunem articolul de faţă, din 
perspectivă artistică, care ţine cont atât de moment cât şi de loc. Menţionăm că pornim în scrierea 
acestuia de la o intenţie foarte importantă pentru elevi în acest an aflat sub semnul Centenarului: 
aceea de a nu privi toate evenimentele oficiale ce se desfăşoară în acest an important în sens pur 
istoric, problematizând participarea la evenimentele oficiale şi prin expoziţii ce glorifică aspectele 
istorice, definitorii pentru arta prezentă.  

Am decis scrierea acestui articol deci, datorită imaginilor generale ce le avem şi le au toate 
şcolile în acest an, imagini în toate sensurile posibile, în special în sens propriu, datorită împodobirii 
evenimentului mai ales prin ceea ce are posibilitatea de a persista mai mult timp, începând cu 
simple expoziţii de desene reliefând portrete de istorici, evenimente locale, tradiţii şi obiceiuri, 
continuând cu simpozioane de mai mică sau mai mare amploare, cu scenete, poezii patriotice, 
reviste, proiecte, spectacole, concursuri, sau chiar cu panouri cu pozele elevilor şi profesorilor 
existenţi în anul Centenarului, şi multe altele care dau dovadă că acest an zburăm glorios pe aripile 
mândriei de român. 

Ne aflăm în punctul istoric în care cinstim o sută de ani de la Unire. Şi cum altfel, dacă nu 
prin cinstirea a ceea ce s-a muncit din punct de vedere istoric dar şi artistic în slujba evidenţierii 
acestui eveniment de mare importanţă pentru noi, românii.  
În acest sens, aducem în prim-plan ideea că întreaga muncă depusă de toţi elevii şi cadrele didactice 
din toate şcolile au constituit, dincolo de o simplă implicare în activităţi extraşcolare, mai mult sau 
mai puţin solicitate sau solicitante, şi un interes pentru istoria poporului nostru, denotând că nu 
suntem atât de pierduţi în fuga timpului. Pereţii oricărei şcoli sau chiar clase din toate şcolile 
descriu dovada vie.  

Astfel, în greutatea şi semnificaţia Unirii rezidă implicarea tuturor pentru motivul că orice 
interacţiune şi colaborare este utilă pentru aspectul şi substanţa sa. Amintirea istoriei, întoarcerea 
decisă către reperele ei, începe pentru elevi, cel mai bine, prin contactul rapid, dar real şi angajat, şi 
cu arta, prin redarea în imagini plastice a ceea ce este mai important pentru atingerea subiectului. 

Arta cu care s-a jonglat este în întregime tradusă în elementele de limbaj plastic 
interpretabile în fiecare planşă, având în comun faptul că au îmbrăţişat şi au pus accentul pe crearea 
acestora în sfera tematicii discutate.  
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Alegerea elevilor de a participa sau de a da curs invitaţiei de a expune poate fi considerată 
un motiv de mândrie că se află în acest timp şi spaţiu ca membri al său şi cu un statut care le aduce 
foloase din multiple puncte de vedere.  

Aşadar, aceste evenimente ce includ arta cu tematică propusă, legată de Unire, au loc dintr-
un motiv obiectiv dar şi subiectiv. Expoziţiile tematice, de dimensiuni modeste dar semnificative, 
cu ambiţii istorice, sunt primite întotdeauna cu atenţie de publicul privitor, fiind însoţite uneori de 
comentarii critice, de cele mai multe ori favorabile. Scoaterea în evidenţă a expoziţiilor este 
importantă pentru viaţa noastră artistică. Deşi se păstrează latenţele simbolice, arta reuşeşte să 
elibereze de sub greul istoriei prin cadrul de gândire şi creaţie, cu expresiile şi mijloacele artistice 
specifice. Ele constituie o modalitate frumoasă de a observa elementele definitorii tradiţiei, reuşind 
printr-un mecanism de forare artistică, subiectivă, să redea în imagini plastice considerate a fi 
reprezentative, întotdeauna cu intenţia de a accentua dimensiunea şi importanţa evenimentului 
printr-un fel prin care se aduce aminte şi se marchează cu mândrie. Este vorba, aşadar, de expoziţii 
prezente în conceperea evenimentului, organizarea lor bazându-se pe planşele elevilor în care se 
regăsesc atât proiecţia teoretică a istoriei precum şi conceptul vizual, pe fondul unui interes 
semnificativ din partea acestora.  

Expoziţiile organizate invită la reamintire istorică într-un context artistic, cu legături stabilite 
intenţionat ce sugerează existenţa unei istorii pe care privitorii să o caute sau să o intuiască, şi să o 
cunoască. Şi aceasta deoarece viaţa fără artă, şi orice acţiune fără artă, nu constituie decât un 
exemplu de eveniment la scară incompletă, şi în acelaşi timp, uitarea rădăcinilor noastre profunde, 
pentru că, încă din cele mai vechi timpuri, în această manieră se comunicau şi păstrau trăirile şi 
amintirile.  

Concluzionăm prin a sublinia ideea că „timpul, care permite realizarea destinelor şi operelor 
dar provoacă şi distrugerea lor, iar în final uitarea, pare înfrânt doar de artă – arc peste milenii.” E 
adevărat că „nici arta nu iese din timp, dar fixează totuşi mesajul într-o formă durabilă”.  

Bibliografie 
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334. „MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA ÎN CHIPURI”
SAMOILĂ MÂRZA - FOTOGRAFUL MARII UNIRI

Prof. Gabriel Gheorghiu Gabriel 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

Anul 1918 va rămâne în istoria românilor ca unul cu cea mai puternică vibraţie şi rezonanţă 
naţională, cuprins de cel mai profund patriotism, unul sfânt, pornit din inimile milioanelor de 
români care îşi vedeau un vis împlinit şi după care tânjiseră secole dea rândul.  

Intrăm astfel în acestă atmosferă cu elogierea marelui voievod român, Mihai Viteazul, 
intrarea acestuia în Alba Iulia, de către istoricul, revoluţionarul, omul politic, patriotul Nicolae 
Bălcescu în „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul: “În aceeași zi, luni 1 noiemvrie, Mihai-Vodă 
intră cu mare pompă în capitala Ardealului. Dorința ce adesea avea d-a face întipărire popoarelor 
printr-o strălucită priveliște, adăogându-se la vesela îmbătare a unei izbânzi de atâta vreme dorită, 
făcu pe Mihai de puse în această intrare triumfală o podoabă neauzită în părțile noastre.” 

Trei secole mai târziu, în același loc peste 100000 de români veniţi din toate colţurile 
Transilvaniei și ale ţǎrii aveau sǎ fie martori la cel mai însemnat eveniment al istoriei noastre 
moderne și contemporane – Marea Unire, desǎvârșirea statului naţional unitar român. În aceastǎ 
emoţionantǎ paginǎ de istorie regele Ferdinand I avea sǎ devinǎ figura centralǎ, chipul sǎu 
identificându-se cu România Mare: FERDINAND ÎNTREGITORUL.  

La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, în cetatea simbol a neamului românesc, pe lângǎ 
delegaţii oficiali (1228), s-au adunat românii veniţi din toate colţurile ţǎrii. Bucuria reîntregirii 
neamului era fǎrǎ margini.Aveau straie de sǎrbǎtoare, steaguri tricolore, poate ca niciodatǎ, românii 
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nu fuseserǎ mai uniţi. România Mare se nǎștea sub ochii lor. Printre aceștia se afla și singurul om 
care a imortalizat Unirea: Samoila Mârza. În aceste condiţii scurta noastră prezentare legată de 
măreţul eveniment nu-şi propune o cronologie a evenimentelor acelui an ci doar de activitatea 
fotografului Samoilă Mârza. Mergem pe acest traiect deoarece este ştiut faptul că impactul vizual 
este puternic. Dovada în acest sens este faptul că în lecţiile de istorie a românilor din gimnaziu şi 
chiar mai târziu, până a afla de marii oameni care au făptuit acest deziderat naţional, de 
descursurile, de cuvântările lor epocale pe care le înţelegeam mai greu, am rămas fascinaţi de nişte 
imagini, fotografii care imortalizaseră impresionantul eveniment de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 
1918. 

Samoila Mârza, celebrul fotograf al Marii Uniri, s-a nǎscut în Galtiu, judeţul Alba la 18 
septembrie 1886. A urmat şase clase primare la şcoala confesională greco-catolică din Galtiu, iar 
liceul la Alba Iulia. După absolvirea liceului, între 1909 şi 1911, părinţii l-au trimis în ucenicie la 
fotograful Iainek unde va deprinde arta fotografiei. După începerea Primului Război Mondial, în 
1914, Mârza a fost recrutat în armata austro-ungară și trimis pe front în Galiția. În cadrul luptelor a 
ajuns până la Riga. În 1916, o dată cu intrarea României în război, a fost trimis pe frontul din Italia, 
unde a fost încadrat în serviciul topografic și fotografic al armatei. La terminarea războiului, 
Samoilă Mârza era la Trieste, de unde avea să plece la Viena în urma acțiunii de retragere a 
militarilor români organizată de Consiliul Național Român Central. Ajuns acolo la 6 noiembrie 
1918, a reușit să execute trei clișee fotografice care surprind sfințirea primului steag tricolor al 
Consiliului Național Român Militar (14 noiembrie 1918) în prezența generalului Boeriu, a lui Iuliu 
Maniu și a celorlalți militari. 

Ajunge acasă la 29 noiembrie 1918, apoi, la 1 decembrie 1918, pleacă, pe bicicletă, alături 
de sătenii săi – şi de aparatul său cu burduf, de trepied şi de clişeele de sticlă - la Alba Iulia, la 
Marea Adunare Naţională, având de străbătut un drum de circa 11 kilometri.  

Samoilă Mârza a realizat doar 14 fotografii cu imagini de la Marea Adunare Naţională. 
Două dintre acestea sunt cu tribunele oficiale la care a fost citit actul Unirii în faţa Marelui Sfat 
Naţional şi a poporului, de către dr. Aurel Vlad şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu. Alte douǎ 
imagini sunt realizate în dimineaţa zilei de 1 Decembrie, înainte de a pleca de la Galtiu spre Cetatea 
Alba-Iulia, aflată la vreo15 kilometri, unde Samoilǎ Mârza şi-a aliniat consătenii pentru fotografie 
şi uite aşa delegaţia de la Galtiu a rămas în istorie. „Oamenii au plecat împreună cu preotul și cu 
fotograful, care căra pe bicicletă aparatul cu burduf, trepiedul și o geantă mare plină cu clișee 
fotografice pe sticlă. Delegația din Galtiu a ajuns la Alba Iulia în jurul orei 11” spune Aurel 
Sîntimbrean, nepotul și biograful lui Mârza.  

În dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, în sala mare a cazinoului militar s-au adunat cei 
1.228 de delegaţi aleşi din toate categoriile sociale şi veniţi de pe întreg cuprinsul pământului 
transilvan pentru a vota Unirea Transilvaniei cu România. 

Din pǎcate, Samoilǎ Mârza nu a avut credenţional (permis) sǎ intre în sala în care se decidea 
Unirea, dar a putut lua pulsul mulţimii sosite la Marea Adunare Naţionalǎ. Fotograful a stat alături 
de miile de români aşezaţi pe aşa numitul „Câmp al lui Horea“, cunoscut astăzi ca Platoul 
Românilor, în faţa Catedralei Încoronării. Samoilă Mârza a fost singurul om din acea mulţime 
interminabilă care avea la el un aparat de fotografiat, unul cu burduf. Cu acesta a realizat cele cinci 
imagini celebre care i-au adus supranumele de „fotograful Unirii“.  

Imaginea evenimentelor este comprimată în trei instantanee cu mulţimile venite la Marea 
Adunare Naţională şi două imagini cu tribunele oficiale. În plus, a povestit el ulterior, ziua era 
mohorâtă, cu lumină slabă. Ca să iasă fotografia, era musai ca protagoniştii să stea nemişcaţi. Atât 
s-a putut, cu tehnica vremii şi în condiţiile meteorologice date. Imaginile de masă ne permit să 
vedem numărul mare de oameni. Ulterior, au fost folosite şi pentru a demonstra cât de democratic a 
fost actul Unirii. În poze se zăresc şi pancarte, ceea ce ne ajută să ne dăm seama de unde au venit 
participanţii, din ce sate proveneau. Importanţa fotografiilor este covârşitoare. Sunt singurele 
realizate atunci, din păcate că n-au fost mai multe, din fericire că le avem şi pe acestea, dată fiind 
importanţa evenimentului.  
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Celebrul aparat foto cu care Samoilǎ Mârza a surprins singurele imagini de la cel mai 
însemnat eveniment al istoriei naţionale de la începutul secolului al XX-lea se aflǎ expus la loc de 
cinste în Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.  

Din fotografiile realizate în istorica zi de 1 Decembrie, Samoilă Mârza a făcut un album 
numit “Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri” şi l-a trimis Regelui Ferdinand, prim-ministrului 
Ionel Brătianu, generalului Berthelot și altor personalitǎţi ale vremii. Despre exemplarul primit, 
Nicolae Iorga menţiona şi în memoriile sale: „Mi se aduce din Ardeal un admirabil album al 
fotografului Samoilă Mârza, înfățișând ultimele manifestări”. Politicienii vremii au considerat 
fotografiile lui Mârza suficient de grăitoare pentru a ilustra voinţa românilor din Ardeal de a se uni 
cu România. Astfel că albumul a fost inclus şi în documentaţia prezentată de delegaţia română la 
Conferinţa de Pace de la Paris. 

Alte fotografii îl vor avea în prim plan pe generalul Berthelot care la 1 ianuarie 1919, la 
exact o lună de la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România, ajungea pentru prima dată în Alba 
Iulia. Cu această ocazie el și-a exprimat bucuria „de a călca şi a vorbi în acest oraş istoric”, precum 
şi de „a privi acelaşi soare pe care l-a văzut Mihai Viteazul”. Faţă de aceste afirmaţii, locuitorii din 
Alba Iulia nu s-au lăsat deloc mai prejos şi i-au organizat o primire sărbătorească oaspetelui francez, 
fiind întâmpinat atât de oficialităţile oraşului cât şi de protopopul Iustinian Teculescu, viitorul 
episcop al armatei. 

În 1919 Samoilǎ Mârza va surprinde vizita regelui Ferdinand și a reginei la Alba Iulia, 
Abrud și Câmpeni. „Acea vizită în Transilvania, în anotimpul când natura se trezeşte la viaţă, când 
apar florile de primăvară şi inimile oamenilor sunt pline de recunoştinţă, rămâne un unic eveniment 
la care eu deseori, când viaţa e tristă şi fără ţintă, mă uit în urmă repetând vorbele poetului: „Nici 
măcar Dumnezeu nu poate întoarce această oră”, încheie Regina Maria relatarea despre vizita sa în 
Transilvania. 

Încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la 15 octombrie 1922 la Alba Iulia îi va 
oferi un nou prilej, celebrului fotograf, sǎ surprindǎ imagini memorabile cu familia regalǎ. Era o 
duminicǎ ploioasă de toamnă, ziua în care Regele Ferdinand şi Regina Maria au fost încoronaţi ca 
regi ai României Mari, o zi de care o lume întreagă îşi aminteşte, zi care a umplut paginile de istorie 
a României. Catedrala Reîntregirii sau Încoronării de la Alba Iulia a fost ridicată special pentru 
acest moment istoric, întrucât acesta necesita un lăcaş de cult special, unde să aibă loc slujba 
religioasă în care trebuiau să fie sfinţite simbolurile regale şi în faţa căreia trebuia să aibă loc 
ceremonia încoronării.  

În 1967 prof. dr. Gheorghe Anghel, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia a 
reușit să achiziționeze de la Samoilă Mârza aparatul și clișeele legate de Unire.  

Chiar dacă fotografiile sale au ajuns celebre şi dincolo de graniţele ţării, Samoilă Mârza a 
trăit aproape de panta sărăciei. O dovadă: timp de aproape 60 de ani a folosit acelaşi aparat foto pe 
care-l avusese şi la 1 Decembrie 1918. Din cauza neajunsurilor, şi-a vândut multe clişee pe care 
imortalizase evenimente istorice importante. Nu au ajuns la colecţionari sau fotografi, ci au fost 
distruse, iar sticla a fost folosită la fabricarea unor oglinzi, la modă în epocă.  

Pentru 1968 a realizat un nou album asemănător celui din 1919, pe care intenționa să-l ofere 
oficialităților acelei vremi. De asemenea, cu banii primiți de la muzeu, și-a achiziționat un aparat de 
fotografiat performant, cu care dorea să realizeze mai multe fotografii cu ocazia semicentenarului 
Unirii. Aceste lucruri nu au mai fost posibile, întrucât Mârza a murit la data de 19 decembrie 1967 
din cauza unei boli incurabile. A fost înmormântat în cimitirul Maieri din Alba Iulia. 
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EXPLOZIA STELARĂ - “STARBURSTING” 

prof. înv. preşcolar Bleoju Geanina Alina - Grădiniţa CU P.P. 
NR.11 Bârlad, Vaslui 

64 

27.  ΕDUCAŢІA MUZІCALĂ – FACTΟR ІMРΟRTANT ÎN 
DЕZVΟLTARЕA РЕRSΟNALІTĂŢІІ 

Dir. Grăniceru Claudia/prof. înv. preșc. Nicolae Mirela -Grădinița 
Nr. 170, București 

66 

28.  IMPORTANŢA STRATEGIILOR DIDACTICE DE ÎNVǍŢARE 
INTERACTIV-CREATIVǍ ÎN GRǍDINIŢĂ 

prof. înv. preşcolar Voina Florica - Grădiniţa P.P.”Floarea-
Soarelui” Reșița 

68 



29.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Popovici Mihaela - Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reșița 
 

70 

30.  METODELE INTERACTIVE DE GRUP  prof. Pîrvu Nicoleta/ prof. Leanca Maria – Grădiniţa M.Ap.N 2, 
Bucureşti, Sector 1 

72 

31.  INIȚIATIVELE DIDACTICE-FACTOR IMPORTANT ÎN 
MESERIA DE DASCĂL 

prof. înv. preșcolar Răduțoiu Alexandra, GPN Olănești 75 

32.  LOCUL ȘI ROLUL METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

prof. înv. preşc. Radu Camelia - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 
19 Bârlad 

77 

33.  VALOAREA  ARTELOR PRIN TEATRU  LA VÂRSTĂ 
TIMPURIE 

prof. Costin Angelica/Apostol Rotaru Manuela – Grădinița cu P.P. 
Nr. 3, Vaslui 

79 

34.  VALORIFICAREA PERSPECTIVELOR EUROPENE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL CONTEMPORAN ROMÂNESC 

prof. înv. preșcolar: Gîlea Maricica/ Podoleanu Gina - Grădinița 
Nr. 8 Bârlad, Vaslui 

82 

35.  PARTENERIAT EDUCAȚIONAL GRĂDINIȚĂ- 
FAMILIE MIJLOC DE RELAȚIONARE 

educatoare: Năstasă Paula-Anca/ Popa Lența - Grădinița P.P. 
Nr. 8, Bârlad 

83 

36.  INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE Mlădinoiu Luciana - Școala Gimnazială nr. 190, București 85 
37.  PROIECTAREA DIDACTICǍ ȊNTRE TRADIȚIONAL ŞI 

MODERN 
prof. înv. preşcolar Cernat Andreea - Grădinița cu P.P nr.2 Bârlad 86 

38.  MODERNIZAREA ŞI RIDICAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN 
ŞCOALA ROMÂNEASCĂ LA NIVELUL STANDARDELOR 
EUROPENE 

educatoare: Olteanu Mădălina - Grădinița cu P.P. Nr.2 Bârlad 
 

88 

39.  ABANDONUL ŞCOLAR, CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE 
PREVENIRE 

învățător, Benghea Patricia - Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Văleni, 
județul Vaslui 

89 

40.  ACCESUL LA EDUCAŢIE prof. înv. primar  Ciucure Loredana -  Şcoala Gimnazială  Nr. 3 
Lugoj  

92 

41.  ACTIVITATEA INTEGRATĂ prof. Girjob Elena - Şcoala Gimnazială ,,I. G. Duca” Petroşani 94 
42.  ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR –  

POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE ORGANIZARE CU 
ELEVII 

prof. înv. primar Chirilă Ramona-Mariana - Şcoala Gimnazială 
Nr. 2 Reşiţa 
 

95 

43.  IMPACTUL POZITIV AL METODELOR ACTIV – 
PARTICIPATIVE ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII 
ELEVILOR 

prof. înv. primar Cucu Violeta - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tutova, 
jud. Vaslui 
 

98 

44.  METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN 
PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE 

prof. înv. primar Bogasieru Cosmina Alina -  Şcoala Gimnazială 
Nr. 4 Lugoj 
 

100 



45.  ÎNVĂŢAREA INTERACTIV-CREATIVĂ- PREMISĂ A 
INTEGRĂRII SOCIALE A ŞCOLARULUI 

prof. înv. primar Bușilă Daniela/ prof. înv. primar Titire Viorica 
Școala Gimnazială Nr. 33 Galați 

102 

46.  APLANAREA SITUAȚIILOR CONFLICTUALE  
ÎN CICLUL PRIMAR 

profesor pentru învățământul primar Chindea Mihaela, Maier 
Ana-Maria - Școala Gimnazială „Axente Sever”, localitatea Aiud, 
județul Alba 

105 

47.  IMPORTANŢA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN 
ÎNVĂŢAMÂNTUL PRIMAR 

înv. Ciupitu Florentina/ Rusu Vera-Lia - Școala Gimnazială 
”Alexandra Nechita” Vaslui 

106 

48.  TENDINŢE DE MODERNIZARE A EVALUĂRII  
ŞCOLARE CU ACCENT PE ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 

profesor învăţământ primar Rotaru Andreea Mădălina -  Şcoala 
Gimnazială, Nr.1, sat Bălteni, jud. Vaslui 

109 

49.  DEZVOLTAREA  ABILITĂȚILOR DE GÂNDIRE CRITICĂ  ÎN    
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

înv. Lucia Cotor/ Folteanu Luiza - Școala Gimnazială, 
„I.H.Rădulescu ” București 

110 

50.  ELEVUL DE AZI –CONSIDERAȚII PSIHOPEDAGOGICE prof. Suciu Marilena - Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara, Jud. 
Hunedoara                                                                                    

114 

51.  CENTENARUL MARII UNIRI -ESEU- 
 

înv. Macovei Ileana Loredana - Şcoala Gimnazială “Mihail 
Kogălniceanu” Buzău 

117 

52.  EVALUAREA- APRECIERE ŞI VALORIZARE A 
COMPETENŢELOR 

înv. Palamiuc Daniela - Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni, 
Vaslui 

121 

53.  FUNCȚIILE TEATRULUI ȘI CRITERIILE DE  
ACCESIBILIZARE 

p.i.p. Buguleț Gianina - Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” 
Vaslui 

123 

54.  METODE INOVATIVE PENTRU OPTIMIZAREA 
RANDAMENTULUI ŞCOLAR 
APLICAȚIE PRACTICA – METODA MOZAIC 

prof. Ilașcu Doinița - Școala Gimnazială ,,Ionel Miron,, Ivănești, 
Vaslui 

125 

55.  IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN PROGRESUL ŞCOLAR AL 
ELEVILOR 

prof. Etem Șeniz - Școala Gimnazială “Lucian Grigorescu” 
Medgidia, jud. Constanţa 

127 

56.  PROIECTAREA UNEI LECŢII UTILIZÂND METODE 
INTERACTIVE   DE PREDARE 

prof. înv. primar, Martin Mariana - Școala Gimnazială nr.142, 
București 

129 

57.  UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN PREDAREA-
ÎNVĂȚAREA FRACȚIILOR 

prof. înv. primar Pralea Carmen - Școala Gimnazială Timișești, 
județul Neamț 

132 

58.  INIŢIATIVE DIDACTICE ŞI INIŢIATIVE ÎN 
PARTENERIATUL ŞCOALĂ- FAMILIE 

prof. înv. primar Dumitru Elena Andreea - Şcoala 
Gimnazială”Toma Caragiu” Ploieşti, jud. Prahova 

135 

59.  INTERACȚIUNEA COMUNICAȚIONALĂ PROFESOR- 
PĂRINTE 

p.i.p. Moraru  Mihaela-Anişoara - Şcoala Gimnazială”Ştefan cel 
Mare” Vaslui 

137 

60.  DESPRE VIAȚA CUVINTELOR… prof. Blaga Adriana-Daniela - Școala Gimnazială Nr. 1 Gura 
Humorului, jud. Suceava 
 

140 



61.  METODE INOVATIVE PENTRU ELEVI MODERNI prof. Dimofte Gherghina – Gina - Școala Gimnazială „Sfântul 
Nicolae”, Vînători, Galați 

142 

62.  INFLUENŢA UNUI COMPORTAMENT EFICIENT prof. înv. primar  Elena Tudose - Şcoala Gimnazială „Titu 
Maiorescu” Iaşi 

144 

63.  METODA PROIECTULUI CA MOD DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ Pruteanu Smaranda - Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” Petroşani 146 
64.  TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

 
p.i.p. Andrunache Carmen-Gabriela - Şcoala Gimnazială „Ştefan 
cel Mare” Vaslui 

149 

65.  COORDONAREA LECTURILOR SUPLIMENTARE – 
O CALE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR VIZATE 
DE DISCIPLINA ,,EDUCAŢIE CIVICĂ” 

înv. Rogojină Elena - Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni, jud. 
Vaslui 
 

151 

66.  TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR LA ORELE DE 
LIMBA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

prof. înv. primar: Luțesc Daniela Violeta - Școala Gimnazială 
,,Horea, Cloșca și Crișan” Brad, Hunedoara 

153 

67.  MANAGEMENTUL EVALUĂRII 
 

Bogos Andreea Mădălina/Tătaru Teodora - Şcoala Gimnazială 
“Alexandru Ioan Cuza”, Vaslui 

154 

68.  CERINȚE METODICE PRIVIND PROIECTAREA, 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR 
DIDACTICE MATEMATICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

prof. înv. primar Maxim Ruxandra Gina - Școala Gimnazială 
”Vasile Pârvan” Bârlad 
 

157 

69.  METODE INTERACTIVE PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT 
EFICIENT 

prof.  înv. primar Rădulescu Maria Narcisa - Şcoala Gimnazială 
Slătioara, jud. Vâlcea 

159 

70.  METODE MODERNE DE EVALUARE 
 

înv. Dobîrcianu Cătălina - Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni-
Vaslui 

161 

71.  MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIA DE 
LIMBA ROMÂNĂ 

prof. înv. primar Ionașcu Cristina - Colegiul Național Pedagogic 
,,Ștefan cel Mare” Bacău 

163 

72.  MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A RELAŢIILOR ŞCOLII CU 
COMUNITATEA LOCALĂ 

prof. înv. primar Căţinaş Mirela - Şcoala Gimnazială ”Nicolae 
Bălcescu”, Com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 

165 

73.  MODALITĂŢI  DE  STIMULARE  A CREATIVITĂŢII 
ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

prof. înv. primar: Moşie Cosset-Felicia - Şcoala Gimnazială “Emil 
Racoviţă” Oneşti, Bacău 

168 

74.  EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE înv. Năstase Violeta Marusia - Școala Gimnazială Nr.1, sat 
Bălteni, Vaslui 

172 

75.  DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR prof. Popa Camelia - Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Lupeni, 
Hunedoara 

174 

76.  VALENȚELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC  prof. Purice Oana Cristina - Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Iași 177 
77.  CREATIVITATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV prof. Ştefan Adelina – Ramona - Colegiul Tehnic ,,Ion Holban’’, 

Iaşi   
 

179 



78.  PROMOVAREA METODELOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN 
CADRUL LECŢIILOR DE COMUNICARE ÎN  LIMBA 
ROMÂNĂ 

înv. Creţu Doina - Şcoala Gimnazială Nr 1, sat Văleni  
comuna Văleni, jud. Vaslui 

183 

79.  IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

înv. Benghea Maria Janeta - Școala Gimnazială Nr.1 , Sat Văleni, 
Vaslui                                                                                                     

                                                                                                 

185 

80.  METODE FOLOSITE ÎN EVALUAREA INIŢIALĂ prof. înv. primar Stîrcea Denisa/Ancuța Bianca - Colegiul 
Național de Informatică Matei Basarab, Rm.Vâlcea 

189 

81.  ROLUL PROFESORULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ    
 

prof. înv. primar Pop Simona Maria - Școala Gimnazială 
,,Alexandru Ivasiuc'' Baia Mare, Maramureș 

190 

82.  INIŢIATIVA DIDACTICĂ- PROVOCARE PENTRU CADRUL 
DIDACTIC 

p.i.p.  Stăncilă Amelia Elena - Școala Gimnazială nr.1 Cetățeni 
(Șc. Prim. nr 2 Valea Cetățuii), Cetățeni, jud. Argeș 

194 

83.  1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 

prof. înv. primar Livinț Adriana - Liceul ,,Ștefan cel Mare’’ 
Codăești 

195 

84.  AUTOEVALUAREA. MODALITĂŢI DE AUTOEVALUARE LA 
ELEVI 

prof.  înv. primar Teodoru Alina - Școala Gimnazială ”Ștefan cel 
Mare” Vaslui 

197 

85.  ORIENTĂRI ACTUALE ŞI TENDINŢE ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ 
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

prof. Nicolae Maria - Şcoala Gimnazială ”Alexandru Costescu” 
Bucureşti 

199 

86.  ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE prof. înv. primar Subțire Ramona - Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj, 
Jud. Timiș 

201 

87.  STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU LECTURĂ p.i.p. Roman Rodica  
Liceul Teoretic  „Mircea Eliade”  Lupeni 

204 

88.  UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI A SOFTULUI 
EDUCAȚIONAL ÎN INSTRUIREA ELEVILOR CU CES 

prof. Sima Roxana Mihaela - Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Iași 
 

206 

89.  TEHNICI DE GESTIOANARE A TIMPULUI ÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

prof. înv. primar Acsinte Mihaela - Școala Gimnazială 
nr.1Manoleasa, Jud. Botoșani 

208 

90.  SPECIFICUL  RECEPTĂRII  TEXTULUI  EPIC  ÎN  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PRIMAR-STUDIU 

înv. Arhire Sorina - Școala Gimnazială Nr.1, Sat Văleni, Vaslui 210 

91.  STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU LECŢIILE 
DE ISTORIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

prof. înv. primar Raizu Alina-Nadia - Școala Gimnazială ,,Ștefan 
cel Mare” Vaslui 

213 

92.  STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

prof. înv. primar Maria  Portase  - Școala Gimnazială ”Sfântul 
Nicolae”, localitatea Vînători, județul Galați 

215 

93.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
 

prof. înv. primar Petrescu Ana – Maria - Şcoala Gimnazială Nr. 4, 
Lugoj 
 

218 



94.  TEHNICI ŞI PRACTICI POZITIVE PENTRU DEZVOLTAREA 
UNUI  CLIMAT EDUCAŢIONAL AGREABIL 

prof. înv. primar Dobrea Monica - Şcoala Gimnazială „Emil 
Racoviţă” Oneşti, jud. Bacău 

219 

95.  ϹUNOAŞTЕRЕA ЕLЕVULUI –  CODIŢIЕ 
FUNDAMЕNTALĂ ÎN VЕDЕRЕA FOLOSIRII CORЕCTЕ 
ŞI ЕFICIЕNTЕ A MЕTODЕLOR DIDACTICЕ 

p.i.p. Malanca Elena - Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 
Vaslui 
 

223 

96.  ACTIVIZAREA ELEVILOR PRIN FOLOSIREA METODELOR 
MODERNE ȘI PRIN STIMULAREA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ 

prof. Hotnogu Alexandra-Elena - Școala Gimnazială Budila, 
Com. Budila, județul Brașov 

226 

97.  NOI CĂI DE ABORDARE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE prof. Alexe Claudia 
Şcoala Gimnazială Nr.142, București 

229 

98.  ALIMENTAȚIA INTELIGENTĂ 
DE CE SĂ MĂNÂNC SĂNĂTOS? 

profesor Ionaşcu Maria/ laborant Pruteanu Elena - Şcoala 
Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Galaţi  

231 

99.  TEMPUS MYTHICUM-TIMPUL MITIC profesor,  Anca-Corina Anușcă-Popa - Școala Gimnazială  
,,Mihail Sadoveanu“ Vaslui   

234 

100.  TEHNICI DE APLICARE A PLATFORMELOR 
EDUCAȚIONALE ÎN ORELE DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

prof. dr. Muntenașu Mariana - Șoala Gimnazială ,, Vasile Pârvan" 
Bârlad 

236 

101.  TEHNICI  INTERACTIVE ÎN ORA DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Şaitoş Alina-Loredana - Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea 
 

237 

102.  CADRUL DIDACTIC ȘI PROVOCAREA PREZENTULUI prof. Dede Mihaela Delia/ prof. Olaru Adriana Simona, Școala 
Gimnazială Budila 

239 

103.  CONECTAȚI –VĂ CU NATURA Preda Gabriela - Școala Gimnazială Prundeni 242 
104.  EDUCAŢIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ 

 
prof. Szekely Daniela Maria - Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni, 
jud. Hunedoara 

245 

105.  IMPORTANŢA FOLOSIRII METODELOR INTERACTIVE prof. Păcurar Mirela Elena/ prof. Bordeanu Octavian  -Ștefan, 
Școala Gimnazială Budila 

247 

106.  IMPORTANȚA INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR ÎN 
PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

profesor Partene Beatrice-Dorina - Școala Gimnazială Nr.1, Sat 
Blăgești, județul Vaslui 
 

249 

107.  INSTRUIREA  INDIVIDUALĂ  PRIN  TEME  DIFERENŢIATE prof. Simona  Hohan  - Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan„ 
Bârlad, jud. Vaslui 

251 

108.  MODERNIZAREA DESIGN-ULUI INSTRUCȚIONAL PRIN 
VALORIFICAREA NOILOR TEHNOLOGII ALE 
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII 

prof. Ioana Ionica - Școala Gimnazială Nr.142, București 
 

254 

109.  LOCUL ȘI ROLUL DIRIGINTELUI ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

prof. Drăghici Marian/ prof. Drăghici Mihaela-Oana -  
Școala Gimnazială Grebănu, Județul Buzău 

256 



110.  DEMERSURI DIDACTICE 
 

prof. Bejan Medana Teodora, Școala Gimnazială Fiscut 
prof. Peter Andrei, Școala Gimnazială Zădăreni 

260 

111.  LECTURA-CATHARSIS PENTRU SUFLET prof. Vasiliu Loredana - Liceul Tehnologic Economic „Virgil 
Madgearu”, Iaşi 

262 

112.  MATEMATICA CU AJUTORUL CALCULATORULUI prof. Ciovnicu Lenuța Alina - Școala Gimnazială ”Mihai David” 
Negrești, Vaslui 

263 

113.  PREDAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROVOCĂRILE 
PREZENTULUI 

profesor David Alida Claudia - Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca 
şi Crişan” Brad 

265 

114.  PREDAREA INTERACTIVĂ ȘI ÎNVĂȚAREA PRIN 
COOPERARE LA DISCIPLINA ISTORIE 

prof. Panainte Lucian - Liceul Tehnologic Stâlpeni, Argeș 267 

115.  PRINCIPII ȘI METODE DE EVALUARE CENTRATE PE 
EXPLOATAREA POTENȚIALULUI ȘI PROPENSIUNII 
EDUCABILULUI ÎN CONTEXTUL DIDACTICII MODERNE 

prof. Epure Teodor - Şcoala Gimnazială „Adrian Porumboiu” 
Muntenii de Jos, Judeţul Vaslui 
 

270 

116.  INFLUENȚA EXERCIȚIILOR FIZICE ASUPRA APARATELOR 
ȘI SISTEMELOR 

prof. Pălimaru Ovidiu - Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” , Iași 272 

117.  PROBLEME DE GEOMETRIE ÎN SPAȚIU. ASPECTE 
METODICE 

profesor  Onea Natalia - Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 
Baia Mare, Maramureș 

273 

118.  NIVELUL DEZVOLTĂRII CALITĂȚILOR MOTRICE ALE 
COPIILOR PUBERTARI 

prof. Ștefan Sorin - Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, Iași 
 

277 

119.  PROFESORUL ȘI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ prof. Bârsan-Son Gabriela-Mădălina - Școala Gimnazială ,,Vasile 
Mitru” Tașca, Neamț 

280 

120.  IMPORTANȚA METODELOR  DIDACTICE CENTRATE PE 
ELEVI  ȊN PROCESUL DE ȊNVĂȚĂMÂNT LA ELEVII CU CES 

prof. psihopedagogie specială Bălan Simona Cristina - Colegiul 
Tehnic “Ion Holban” Iași 

281 

121.  CLASIC  ŞI  MODERN  ÎN   EVALUARE prof.   Damian Lenuţa -  Liceul ,,Ştefan cel Mare,, Codăeşti 283 
122.  UTILIZAREA  TEHNOLOGIILOR  MULTIMEDIA ÎN 

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE 
Rotariu Cătălina - Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa 
 

285 

123.  TRATAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR profesor Chircă Diana - Școala Gimnazială nr.1 Pușcași 288 
124.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE BAZATE PE 

ÎNVĂŢAREA PRIN COLABORARE ŞI COOPERARE 
prof. Ciuciuc Elena - Şcoala Gimnazială  ,,Iancu Văcărescu”-
Văcăreşti, Județul Dâmbovița 

290 

125.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN 
CADRUL ORELOR DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

prof. Trupşor Mariana - Şcoala Gimnazială nr.4 Moreni, 
Dâmboviţa 

292 

126.  UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII CA METODĂ 
MODERNĂ DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

profesor  Irina-Elena Colătău - Școala Gimnazială „Mihai  
Eminescu” Lespezi, comuna Gîrleni, județul Bacău 

295 

127.  REBUSUL SPORTIV, ALTERNATIVĂ  ÎN REVENIREA 
ORGANISMULUI DUPĂ EFORT 

Prof. Pîrlog Nicoleta - Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, 
comuna Vînători, județul Galați 

297 



128.  OPTIMIZAREA LECȚIEI DE ISTORIE CU AJUTORUL 
METODELOR EXPOZITIVE (EXPUNEREA ȘI POVESTIREA) 

profesor Ciurea Viorica - Școala Gimnazială ”Anton Pann”, 
Craiova, Județul Dolj 

299 

129.  COMUNICAREA  PROFESOR – ELEV 
CHEIA SUCCESULUI  ÎN ACTUL EDUCAȚONAL 

prof. Raluca - Otilia Năsui/ prof. Gabriela Ciolpan - Liceul 
Tehnologic, Vişeu de Sus, Maramureş                                                                                       
 

303 

130.  EXCLUZIUNE? INCLUZIUNE! 
 

prof. Natalia Danciu/ prof. Carmen Cristina Şerbănescu 
Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” 
Bucureşti 

305 

131.  COMUNICARE DIDACTICA ŞI ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE 
ELEV 

prof. Stoian  Nicoleta - Liceul „Voievodul Mircea”, Târgovişte 
 

307 

132.  CULTIVAREA STIMEI DE SINE LA ADOLESCENŢI prof. Iuliana Caraghin - Colegiul „Henri Coandă” Bacău 310 
133.  STRATEGIA DIDACTICĂ  

 
prof. Paraschiv Liliana - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 
Bârlad 

312 

134.  A COMPARATIVE APPROACH - ANALYSING ROMANIAN 
TEXTBOOKS OF ENGLISH 

prof. Mihalea Anca-Măriuca - Liceul Teoretic “Henri Coandă”, 
Bacău 

314 

135.  CREATIVITATEA ȘI STIMULAREA COMPORTAMENTULUI  
CREATIV ÎN ȘCOALĂ 
 

prof. ing. IULIANA BUCURESCU - Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Dima” Pitești 
 

317 

136.  LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE EN CLASSE DE FLE prof. Aurelia Curelaru - Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui 319 
137.  O METODĂ DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE 

ELEVI 
prof. Mititelu Isabela Lumința - Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui 
 

321 

138.  RELAŢIA CURRICULUM – EVALUARE prof. Mitucă Paul - Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Tr. Severin   
Mișcodan Liliana, Colegiul Național Economic ,,Tehodor  
Costescu”  Drobeta Tr. Severin   

323 

139.  METODE INTERACTIVE 
ROLUL PROFESORULUI ÎN SPORIREA ÎNVĂȚĂRII 

prof. Lefter Irina-Antoneta/ prof. Silitră Ana –Andreea – Liceul 
Teoretic”Emil Racoviță ” Vaslui 

325 

140.  JOCUL – UN INSTRUMENT PENTRU O EDUCATIE 
SĂNĂTOASĂ 

profesor Păunescu Camelia/ profesor Iugulescu Ciprian - Colegiul 
Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

328 

141.  PREMISE ALE DECONSTRUCȚIEI TEXTULUI 
EKPHRASTIC ÎN DIDACTICA MODERNĂ 

Silvia-Ofelia Chelariu - Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, 
Focșani, Vrancea 

329 

142.  RECEPTAREA LITERATURII ȊN LICEU prof. Chirica Anca - Liceul Tehnologic “ Ion Mincu”, Vaslui 332 
143.  TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) 

TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
prof. Zahariuc Andreea - Colegiul Economic „Anghel Rugină” 
Vaslui 
 

334 



144.  METODELE ȘI TEHNICI INTERACTIVE  SPECIFICE 
DOMENIULUI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

prof. Barbu Octavia - Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu”  Buzău 
 

337 

145.  CUM SĂ NE FACEM COPIII SĂ CITEASCĂ prof. Mihaela-Paula Galu - Liceul Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Galaţi 

339 

146.  PORTUL  DACILOR 
 

prof. Damian  Valentin Teodor - Liceul cu Program Sportiv 
Vaslui 

341 

147.  PORTUL FEMEILOR DACE 
 

prof. Damian Liliana - Colegiul Economic ”Anghel Rugină”, 
Vaslui 

343 

148.  DISCIPLINĂ FĂRĂ DRAME Prof. Anca Irena Balan 
Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, jud. Vaslui 

345 

149.  CREATIVITATEA ÎN LOGOPEDIE profesor logoped, Loredana Păduraru  
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

346 

150.  ȘAHUL - SPORTUL MINȚII prof. Ghenghea Cecilia,  
Școala Gimnazială "Adrian Porumboiu" Muntenii de jos, Vaslui 

349 

151.  O METODĂ DE REZOLVARE A CONFLICTELOR ÎNTRE 
ELEVI 

prof. Mititelu Isabela Lumința,  
Liceul "Ștefan Procopiu" Vaslui 

350 

152.  EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ PRIN ACTIVITĂŢI 
EXTRAŞCOLARE 

Prof.  Luminiţa Mihaela Vîrlan  
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui 

352 

153.  ROLUL EDUCATIV AL REVISTELOR ŞCOLARE  
ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

Prof.Ciubotaru Greta, 
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

354 

154.  TRADIȚIE, CULTURĂ, SPIRITUALITATE Prof. înv. primar Ghiță Elena 
Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni, județul Galați 

356 

155.  ABORDĂRI DIDACTICE PRIVIND FORMAREA 
CONCEPTULUI DE NUMĂR NATURAL ŞI PREDAREA 
SUNETULUI ŞI A LITEREI 

Înv. Irimia Ioana-Vali 
ŞC. Gimnazială “Mihai Eminescu” Oşeşti 
Structura: Şc. Gimn. “Luiza Zavloschi”,  
Sat    Buda, Com. Oşeşti, Jud. Vaslui 

357 

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) 
 

367 

156.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Sorescu  Cătălina 
Grădinița Cu P.N Nr.1, Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 

368 

157.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Tărnăuceanu Cristina, 
Grădiniţa cu P.P.  Nr. 12 Huși, jud. Vaslui 

371 



158.  PROIECT DE ACTIVITATE- „CUTIUȚA MAGICĂ” Prof. înv. preșc. Furdui Mirela Elena 
Grădinița cu Program Normal Bistra, Jud. Alba 

375 

159.  PROIECT DE ACTIVITATE  Prof. Inv. Prescolar Scînteie Ana Maria/Munteanu Mihaela, 
Grădiniţa cu P.P. Nr.3  Vaslui 

377 

160.  PROIECT DE PARTENERIAT SĂ FIM BUNI CREȘTINI Iniţiator :Educ. Vanjurec Maria 
Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Vişeu de Sus 

379 

161.  OPŢIONALUL ”ALTFEL ÎNVĂŢĂM ŞI NE JUCĂM!”- 
REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + „NON-
FORMAL LA GRĂDINIŢĂ” 

Profesor Streianu Anişoara 
Profesor Maruşca Petrişoara 
Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reşiţa 

382 

162.  PROIECT DIDACTIC DPM – EDUCAȚIE FIZICĂ Prof. Înv. Preșc. Manea Ionela-Claudia 
Grădinița Peștișorul de Aur, București, sector 3 

384 

163.  PROIECT DIDACTIC Prof. Înv. Preșcolar Negru Paraschiva 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.11 
Structură Grădiniţa cu Program Normal Nr.12, Bârlad – Jud. 
Vaslui 

387 

164.  MUZEUL CU OBIECTE DE ARTĂ POPULARĂ- PROIECT 
DIDACTIC 

Prof. înv. preșcolar, Bădeliță Ștefania-Rita 
Școala Gimnazială Stroiești, Jud. Suceava 

391 

165.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,,ROMÂNAȘI ȘI ROMÂNCUȚE’’ 

prof.înv. preșc.Beraru Maria 
Grădinița ,,Micii Cercetași” Botoșani 

395 

166.  EXPERIMENTĂM, NON-FORMAL ÎNVĂȚĂM!- OPȚIONAL 
TRANSCURRICULAR 

Prof. Macamete Adela Maria 
Prof. Imbrea Nicoleta 
Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui” Reșița 

398 

167.  „NON-FORMAL LA GRUPA ȘTRUMFILOR” -  OPȚIONAL 
TRANSCURRICULAR 

Prof. Modrigan Emilia 
Prof. Coca Elena 
Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui” Reșița 

402 

168.  A FOST ODATĂ…FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI 
-PROIECT DIDACTIC- 

Prof. Popa Cristina/ Prof. Basoc Cătălina- Loredana, 
 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, Bârlad 

405 

169.  PROIECT  EDUCATIV ,, ÎN DRUM SPRE ŞCOALĂ ! ” Profesor Tatiana Boțu 
Grădiniţa cu P. P. Nr.10 Huşi 

408 

170.  PROIECT DIDACTIC- NUMERAȚIA ÎN CONCENTRUL 0-10 Prof. Înv. Preșc:Curelariu Elena – Cătălina 
GPP NR.6 Iași, jud. Iași 

410 

171.  ACTIVITATE OPȚIONALĂ ”EU ȘI LUMEA MEA” 
CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ 

Prof. Înv. Preșc. Grigore Georgeta 
Grădinița Nr. 17 Târgoviște, jud. Dâmbovița 

414 

172.  SĂ-NVĂȚĂM DISTRÂNDU-NE ȘI EXPERIMENTÂND – 
OPȚIONAL 

Educ.Rarinca  Lucreția 
GPN Budila, Brașov 

418 



173.  IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN 
STIMULAREA PLĂCERII DE A ÎNVĂŢA LA PREŞCOLARI 

Prof.înv.preşc. Cazacu Camelia 
GPP Nr. 9 Bârlad, jud. Vaslui 

421 

174.  PROIECT DE ACTIVITATE Educatoare: Moraru Nicoleta 
P. N. ”Licurici”, structura ”Zig-Zag”, Ovidiu, jud, Constața 

422 

175.  1 DECEMBRIE – Ziua României Profesor înv. preșcolar Mihăloiu Maria-Magdalena 
Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște, Dâmbovița 

426 

176.  PROIECT DE ACTIVITATE Educatoare Osman Carmen 
Grădiniţa P.P,,Floarea – Soarelui”, Reşiţa 

428 

177.  PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ  ,,ȚARA MEA’’      
 

Prof. Mureşan Ana Viorica 
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița 

432 

178.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
CULORILE PRIMĂVERII 

Prof. înv. preșcolar: Baltă Loredana 
G.P.S. „Dumbrava Minunată”-Bistrița 

435 

179.  PROIECT DIDACTIC “COVORAŞ TRADIŢIONAL” Ed. Archip Horia – Mărgărint 
Grădiniţa PP Nr.12 Iaşi 

438 

180.  INIȚIATIVE DIDACTICE: PROIECT DE ACTIVITATE 
INTEGRATĂ 

Prof. Ștefan Melania Andreea, Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Sector 1, 
Bucureşti 
Prof. Petcu Titiana, Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Sector 1, Bucureşti 

441 

181.  OPȚIONAL: ,,CĂSUŢA CU EMOŢII” Profesor învățământ preșcolar Sava Margareta  
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’, Bistrița 

445 

182.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
,, ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ 

Prof. Nicolae Anamaria Sabina 
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița,Bistrița – Năsăud 

446 

183.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
"TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI" 

Prof. înv. preşc. Platon Maria  
Prof. înv. preşc. Toma Simona 
Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 Vaslui 

448 

184.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 “Ştim să circulăm corect? ” 

Prof. înv. preşcolar: Precup Simida Ioana 
Grădiniţa cu Program Săptămânal „Dumbrava Minunată” Bistriţa, 
Bistriţa-Năsăud 

450 

185.  PROIECT DIDACTIC Educatoare Grigoras Ana Dorina 
Grădiniţa cu P.P. Nr.10 Husi 

453 

186.  PROIECT DIDACTIC Educatoare  Huţanu Genoveva 
Grădinița cu P N .Leoști, Jud.Vaslui 

455 

187.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA Educatoare Butnaru  Cristina, 
GPP Nr.  10 Huși, Vaslui 

459 

188.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
“PLANETA CURATĂ !” 

Educatoare: Balan Sabina Elena Și Ciuciudău Doina 
Grădiniţa Cu Program Prelungit, Nr. 11, Bârlad 

462 



189.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ Prof. învăţământ preşcolar, Bobârcă Cătălina 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad, jud. Vaslui 

464 

190.  PROIECT DIDACTIC 
,,RÎȘCA-COLŢ DE RAI" 

Prof. înv.preșc.Bosînceanu Gabriela 
Grădiniţa cu Program Normal Buda-Suceava 

466 

191.  PAGINI DIN ISTORIA VASLUIULUI… Educ.Patrici Angelica  
Prof. Mînzățianu Nicoleta 
Grădinița cu Program Prelungit Nr.15, Vaslui 

468 

192.  PROIECT TEMATIC 
ROMÂNIA-I ȚARA MEA 

Educ., Macovei  Mirela/ Plumb Mariana 
Grădinița cu P.P nr.11,Vaslui 

469 

193.  PROIECT DE ACTIVITATE p.i.p. Smocot Mihaela\Prodana Mădălina 
Grădinița Nr. 7 București 

472 

194.  PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT pip Popa Liliana-Lăcrămioara  
Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui 

476 

195.  CARNAVALUL PRĂMĂVERII 
Proiect de activitate integrată 

Prof. înv. preșcolar Moldovan Ioana Maria 
GPS ,,Dumbrava Minunată’’ Bistrița, județ Bistrița-Năsăud 

478 

196.  PROIECT DE ACTIVITATE  Prof. Inv. Prescolar Borza Alina & Atofanei Iftime Daniela 
Grădiniţa cu P.P. Nr.3- Vaslui 

482 

197.  ZIUA JOCULUI DE-A TEATRUL – revista Clubului de teatru Înv. Emilia Barzu 
Prof. Mariana Huiban 
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Vaslui 

485 

198.  HORA UNIRII – PROIECT DE LECȚIE Prof.înv.primar Becheru Carmen 
Școala Gimnazială Nr. 128 București 

488 

199.  CLASA NĂZDRĂVANILOR ŞI CENTENARUL prof.înv.primar Liliana Grumaz 
Colegiul de Arte Baia Mare 

490 

200.  CENTENARUL MARII UNIRI, 1 DECEMBRIE 1918 
rezumat activitate dedicată acestui eveniment  

Prof. Beiliciu Gabriela 
Prof. Manole Aurora 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila 

492 

201.  PROIECT  DIDACTIC prof. înv. primar Nicolae Florina Ramona  
Școala Gimnazială nr. 2 Picior de Munte Boboci Dragodana, 
judeţul Dâmboviţa 

493 

202.  PROIECT DIDACTIC Înv. Gherase Carmen 
Prof. înv. primar Ştefăniţă Adriana 
Școala Gimnazială„ Ștefan cel Mare” Vaslui, jud. Vaslui 

497 

203.  ÎN LUMEA COPILĂRIEI 
OPȚIONAL PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

Prof. Mihaela Monica Munteanu, Școala Gimnazială ,,Titu 
Maiorescu” Iași 

501 



Prof. Gabriela Lolica Antipa, Școala Gimnazială ,,Titu 
Maiorescu” Iași 

204.  LOCUL NATAL /GURA TEGHII-PLAI DE LEGENDĂ Înv. Gornăţeanu Elena 
Şc. Gim.”Pamfil Georgian” Gura Tegii, Buzău 

503 

205.  EXPERIMENTE profesor pentru învățământ primar, Porojan Constantin 
Școala gimnazială Răscăeți-Dâmbovița 

505 

206.  PROIECT EDUCATIV – 
PREVENIREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA 
NIVELUL CLASEI 

Profesor pentru înv. primar, Chinan Ramona 
Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași 

506 

207.  MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ DEDICAT CENTENARULUI Prof. înv. primar, Tătulescu Maria Adriana 
Şc. Gim. Răzvad, jud. Dâmboviţa 

511 

208.  HAI LA TEATRU! Prof.înv. primar Țurcanu Aneta 
Școala Gimnazială Budila 

512 

209.  PROGRAM DE EDUCAŢIE PARENTALĂ Pip. Nicolae Doina 
Şcoala Centrală, Bucureşti 

513 

210.  PROIECT   DIDACTIC Prof. înv. primar Fărămuș Cristina  
Şcoala  Gimnazială  Nr. 1 , Slatina, jud. Olt 

516 

211.  PROIECT DIDACTIC prof. înv. primar Lazăr Liliana  
Şcoala Gimnazială”Vasile Mitru” Taşca, jud. Neamţ 

519 

212.  PROIECT DE LECŢIE Profesor pentru învățământul primar Aldescu Petruţa 
Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, Județul Prahova 

523 

213.  PROIECT DE LECȚIE Prof. înv.primar Busuioc Ionela-Cristina  
Şcoala Gimnazială”Vasile Cârlova”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

526 

214.  PROIECT DIDACTIC p.i.p. Ciubotariu Gabriela 
Şcoala Gimnazială” ŞTEFAN CEL MARE” Vaslui 

530 

215.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv.primar Gîfei Iuliana 
Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Vaslui 

534 

216.  PROIECT DIDACTIC Prof. educator Gherzum Ionel - Bogdan 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman 

538 

217.  PROIECT DIDACTIC INTEGRAT Prof. înv.primar Vădan Elena Mirela 
Școala Gimnazială Măgurele, Prahova 

542 

218.  PROIECT DIDACTIC 
 

p.i.p. Cîrlescu Iulia-Adriana 
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

546 

219.  PROIECT DIDACTIC Învăţător Vleju Niculina 
Şcoala Gimnazială Dumbrava, Judeţul Neamţ 

549 



220.  PROIECT EDUCATIV Prof. înv.primar Acatrinei Fira  
Şcoala Primară, Sat Sauca 

553 

221.  PROIECT DIDACTIC Prof. ȋnv. primar Radu Elena  
Școala Gimnazialã ,,Ion Ghica”, Iași 

557 

222.  TRADIŢIE  ŞI CONTINUITATE 
PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. primar Ardei Bernaveta 
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Comuna Nicolae 
Bălcescu, județul Bacău 

561 

223.  OMUL DE ZǍPADǍ 
-PROIECT DIDACTIC- 

Prof.înv.primar Rǎuțǎ Lenuţa 
Şcoala Gimnazială  Sascut , jud. Bacǎu 

565 

224.  PROIECT DIDACTIC Învatatoare Predoaia Dorina  
Şcoala Gimnazială Dumbrava, comuna Timisesti, Judeţul Neamţ 

569 

225.  PROIECT  DIDACTIC Prof.înv.primar: Borcan  Lăcrămioara   
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 

573 

226.  FRUMOASA ŞI BOGATA TOAMNĂ! 
PROIECT TEMATIC 

prof. înv. primar Crăciunică Daniela 
Şcoala Gimnazială nr. 3 Caracal, jud. Olt 

576 

227.  PROIECT DIDACTIC P.I.P. Buciumas Maricica  
Şcoala Gimnazială ,, Ștefan Cel Mare,, Vaslui 

579 

228.  PROIECT DE LECŢIE 
 

Prof. înv.primar Sprinceană Maricica  
Şcoala Gimnazială”Ştefan cel Mare” Vaslui 

583 

229.  PROIECT DIDACTIC Învățătoare: Cristian Gabriela 
Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos, jud. 
Vaslui 

588 

230.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar: Ionaşcu Mihaela 
Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Vaslui 

592 

231.  OPȚIONAL - ÎN LUMEA POVEȘTILOR Prof. înv.primar Şerban Simona 
Şcoala Gimnazială Budila, jud. Braşov 

595 

232.  PROIECT  DIDACTIC Prof. înv. primar Terteleac  Mirela 
Școala Gimnazială Răzvad 
Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 

596 

233.  PROIECT DIDACTIC Prof. înv. primar Tisescu Irina  
Școala Gimnazială „Alexandru Sever“ Moinești 

599 

234.  UNITĂȚI DE MĂSURĂ-APLICAȚII 
 

Profesor pt înv. primar Vișinescu Doina Luana 
Școala Centrala, București 

602 

235.  PROIECT DE LECȚIE 
PREZENŢA APEI ÎN NATURĂ 

Prof. înv.primar Matache Nicoleta 
Şcoala Gimnazială”Buica Ionescu”, Glodeni, jud. Dâmboviţa 

604 



236.  PROIECT DIDACTIC Prof.înv. primar Popa Luminiţa 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Vaslui 

608 

237.  PROIECT DIDACTIC înv. Butnaru Manuela  
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 

613 

238.  PROIECT DIDACTIC inst. Juverdeanu Loredana 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 

617 

239.  INIŢIATIVE DIDACTICE.  METODE INOVATIVE Prof. Checicheiş Sanda 
Şcoala Gimnazială Nr. 11, Oradea 

622 

240.  OPȚIONAL INTEGRAT 
LET’S ROLE PLAY INTO ENGLISH 

Prof. Borteș Anca-Mădălina 
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

623 

241.  LESSON PLAN Prof. Băetu Simona 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui 

624 

242.  DESCRIEREA 
EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

Profesor: ARDELEAN ADRIANA RAMONA 
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Baia Mare 
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243.  EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ profesor de limba germană, Alecsandrescu Nicoleta Aura  
Școala Gimnazială Nr.2 Picior De Munte Boboci Dragodana, 
judeţul Dâmboviţa 
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244.  IMPACTUL PROIECTELOR ERASMUS+  
ASUPRA ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ 

Prof. Diaconu Adela 
Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova, Dolj 
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245.  MATEMATICA ȘI CALCULATORUL Prof. Dobrescu Gabriela 
Liceul Tehnologic ,,Constantin  Brâncuși”, Pestisani, Gorj 
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246.  APLICAREA METODELOR MODERNE DE ÎNVĂŢARE, 
ÎN MATEMATICĂ 

Prof. Marinescu Nicoleta, Prof. Manea Paul Cosmin 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Miceşti, localitatea Miceşti, judeţul Argeş 
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247.  PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
,,  NOUĂ NE PASĂ! ” 

Prof. itinerant Brebenel Vasilica 
Școala ,, Grigore Alexandrescu ” Târgoviște 
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248.  DISCILINĂ OPȚIONALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 
DRAMA IN CLASS 

Profesor Miron Cătălina 
Școala Gimnazială Nr.2 Botoșani 
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249.  REPERE METODOLOGICE - PROGRAMA ŞCOLARĂ 
PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ ,,EDUCAŢIE PENTRU 
SĂNĂTATE PRIN JOCUL DE BASCHET” 

Prof. Cristina Mihaela Lefter 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui 
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250.  OPŢIONAL INTEGRAT „ŞTIINȚE” Prof. Arhire Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Lunca Banului 
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251.  PROIECT DIDACTIC Prof. Briciu Andreia – Elena 
Şcoala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu ”, Bârlad 
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252.  PROIECT  DIDACTIC 
EFECTELE ACTIVITĂŢILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI. 
PLANETA ÎN TRANSFORMARE 

prof. Iordache Elena Daniela 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Huși 
Liceul Tehnologic ”Ioan Corivan”, Huși 
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253.  PROIECT DIDACTIC Prof. Anghel Gabriela 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Laza 
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254.  PROIECT DIDACTIC prof. Flueran Camelia Adriana 
Colegiul Național Grigore Moisil 
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255.  „Spune un NU hotărât violenței!” 
PROIECT  EDUCAȚIONAL  DE  COMBATERE  A  VIOLENȚEI 
(proiect realizat cu sprijinul părinților și al psihologului școlar) 

prof. Bordianu Cristina  
Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

660 

256.  PROIECT PROGRAMĂ 
CURS OPŢIONAL- CREATIVE ENGLISH 

Profesor Chiriac Erika-Karina  
Şcoala Gimnazială “C. Parfene” Vaslui 
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257.  MODALITĂŢI PRACTICE DE FOLOSIRE A METODELOR 
DIDACTICE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Prof. Suciu Iulia  
Școala Gimnazială Căpușu Mare, jud. Cluj 
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258.  ERASMUS+ - KEY ACTION 2 - CAPACITY BUILDING IN THE 
FIELD OF YOUTH 
STAND AGAINST DRUGS 
SADs 

Prof. Obreja Mirela 
Școala Gimnazială “ Ștefan cel Mare”, Vaslui 
Prof. Zepiși Simona-Valinda 
Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”,  
Târgoviște, Dâmbovița 

665 

259.  UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE  
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof.  Grecu Roxana-Daniela - Şcoala Gimnazială ,,General 
Nicolae Şova” Poduri 
Prof. înv. primar Busuioc Ioan - Şcoala Gimnazială ,,General 
Nicolae Şova” Poduri 

669 

260.  PROIECT DIDACTIC Prof. Urucu  Mariana 
Școala Gimnazială Răzvad, Loc. Răzvad,  Jud. Dâmbovița 
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261.  EDUCAŢIA NONFORMALĂ Prof. Voinia Elena  
Școala Gimnazială Timișești 
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262.  BINE-AI VENIT ÎN CLASA A V-A! - PLIANT Prof. Paul Alexandru  
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman, jud.Neamţ 
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263.  PROIECT DIDACTIC Prof. Panaet Anca-Elena 
Școala Gimnazială M. Eminescu, Laza, Vaslui 
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264.  PROIECT DIDACTIC prof. Miron Dumitru 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani 
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265.  PROJET  DIDACTIQUE Prof. Barbu Mihaela Larisa  
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Lunca Banului 
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266.  . K LA NOI 
REVISTA ŞCOLII SUPERIOARE COMERCIALE “N. 
KRETZULESCU” 

Prof. Adriana Teodorescu 
Prof. Carmen Cristina Şerbănescu 
Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” 
Bucureşti 

690 

267.  ECO-EDUCAŢIA  ŞI  DREPTUL  LA  UN  MEDIU  SĂNĂTOS 
- PROIECT  EDUCAŢIONAL- 

Prof.Belu Marilena-Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu-
Târgovişte 
Înv. Muşoiu Gheorghe-Şc. Prof. Ilie Popescu -Şotânga 

691 

268.  A PROTEJA NATURA ÎNSEAMNĂ A MENȚINE VIAȚA PE 
PĂMÂNT - ACTIVITATE NON-FORMALĂ PE  TEMATICA  
EDUCAȚIEI PENTRU MEDIU 

Profesor Săvescu Cornelia Mariana 
Colegiul Național “ Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 
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269.  MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS Prof. Diaconu Diana Elena,  
Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște, jud. 
Dâmbovița 
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270.  PROIECT EDUCAȚIONAL  
,,ÎMPREUNĂ CU SFINȚII SPRE DUMINICA ÎNVIERII” 

Prof. Nechita Adrian-Viorel 
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 
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271.  PROIECT EDUCAŢIONAL INTERŞCOLAR 
PRIETENIA ŞI VALENŢELE EI FORMATIVE  
PENTRU SOCIETATEA ACTUALĂ 

Prof. Roman Maria 
Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 

700 

272.  PROGRAM  DE  EDUCAŢIE  INTELECTUALĂ 
“STRESUL  CAUZAT  DE SUPRASOLICITARE” 

Prof. Trandafir Carmen Daniela 
Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte 
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273.  EVALUAREA  DIDACTICĂ Prof. Șerban Maria Mădălina  
Colegiul Național “ Ienăchiță Văcărescu” -Târgoviște 
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274.  KAHOOT ȘI STUDIUL CHIMIEI 
PROIECT DIDACTIC 

Prof. Adumitroaei Mona Diana Gina, 
Colegiul Național,,Cuza Vodă,, Huși 
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275.  BUILDING TEAM SPIRIT IN THE CLASSROOM Prof. Luca Diana 
Liceul,,Ștefan Procopiu’’Vaslui 

713 

276.  PROIECT DIDACTIC Profesor Coman Mihaela Ionela 
Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Brăila 
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277.  PROIECT ENGAGE 
DEȘEURILE DE BATERII ȘI ACUMULATOARE (DBA) 

Prof. Trandafir Marius Vasile 
Liceul Tehnologic ,,Goga Ionescu,, Titu, jud. Dâmbovița 
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278.  OUR CULTURE AND HISTORY THROUGH ACTIVE 
PARTICIPATIVE METHODS 
 (OCHAP) 

Prof. Zepiși Simona-Valinda 
Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”,  
Târgoviște, Dâmbovița 

722 

279.  PROIECT  DIDACTIC Prof. Daniela Borș 
Liceul Tehnologic ,,Al. I. Cuza” Bârlad 

724 



280.  „BACOVIAL DIDACTIC”  
– O REVISTĂ DESPRE MODELAREA PRIN EDUCAŢIE 

Prof. Nicoleta Florean, 
Asociația Liga Scriitorilor, Filiala Bacău 

728 

281.  GÂNDESC VERDE, GÂNDESC CURAT 
PROIECT TINERII ECOLOGIŞTI 

Prof. Ioniţă Doina 
Colegiul Naţional ``Calistrat Hogaş`` Tecuci 

729 

282.  METODE CENTRATE PE ELEVI: 
 ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEMĂ ȘI ÎNVĂȚAREA 
BAZATĂ PE PROIECTE 

Prof. Croitoru Daniela Ramona,  
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 
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283.  EȘTI COOL ȘI DACĂ VORBEȘTI CORECT 
PROGRAMA ŞCOLARĂ 

Prof. Mareș Mihaela-Adina, 
Liceul Teoretic “ Nicolae Iorga”, Brăila 
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284.  EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ” Prof. Mazga Doina 
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 

738 

285.  EXEMPLU DE BUNA PRACTICÃ –PROIECT EDUCAȚIONAL 
”ALEGE SÃ FII VOLUNTAR!”i 

Prof.Filiuțã Gina  
Liceul Tehnologic”Marcel Guguianu’’Zorleni,Vaslu 
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286.  PROJET DIDACTIQUE Prof. Pastramă Tudorița, 
Lic. Teoretic ,,N.Iorga,, Brăila 
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287.  METODE INOVATIVE, COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI 
FORMATE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, „O SCOALĂ 
PRIETENOASĂ” 

Profesor  Bacoșcă-Bică Mariana 
Profesor  Diaconu Areta 
 Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui 
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288.  PROIECT DE TEATRU INTERȘCOLAR Prof. Roman Maria  
Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației 
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289.  WORLD SEEN THROUGH THE CAMERA’S LENS 
LUMEA VĂZUTĂ PRIN LENTILA CAMEREI FOTO 

Prof. Nițu Marilena Cristina, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 
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290.  ,,MOTIVE”… DE NEUITARE ÎN LUME Prof.ing. Vlonga Luminița  
Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 
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291.  ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE DE SERVICIU ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII 

Prof. Sîrghi Mihaela, 
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui 
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292.  GHID DE PREGATIRE  
GEOGRAFIE 
PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT  

Prof. Oglindoiu Camelia 
Prof. Popa Cătălin, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 
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293.  INFORMATICA ÎN ȘCOALĂ Prof. Popa Viorica, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 
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294.  APA, O SUBSTANŢĂ UIMITOARE 
ÎN LABORATOR ŞI NU NUMAI 

Prof. Alexandra Drăguţ  
Prof. Frăţilă Lica, 
Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu,, Dragomirești-Vale-Ilfov 
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SECȚIUNEA  III. CENTERARUL MARII UNIRI 
 

769 

295.  294. ,,MĂRTURII ISTORICE DESPRE ORAŞUL MEU”  
PLAN DE ACTIVITĂŢI CU OCAZIA CENTENARULUI 

Prof.înv.preşc. Coşan Ioana Cristina, prof.înv.preşc. Ilaş Simona 
Grădiniţa ,,Cuvioasa Parascheva” Iaşi 
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296.  PROIECT  DIDACTIC  Brătescu Liliana , Jurcan  Lavinia 
G.P.P. 20  Oradea, jud. Bihor 

771 

297.  PROIECT DIDACTIC Educatoare:Lihor Raluca-Mihaela 
Grădinița cu Program Normal Satu-Nou,Vaslui 
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298.  PROIECT TEMATIC: ŢARA MEA, ROMÂNIA! Dobocan Anca 
Grădiniţa cu P.P.Arici Pogonici, Loc.Gherla, jud.Cluj 
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299.  PROIECT TEMATIC: ,, ROMÂNIA MEA” Prof. Dragoş Claudia Alina 
G.P.S. ,,Dumbrava Minunată” Bistriţa 

781 

300.  PROIECT DIDACTIC 
 

Prof.înv. preșc: Deacăn Iuliana- Valentina  
G.P.N Licurici- Structură Zig- Zag Ovidiu 
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303.  MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI Prof. înv. preșc. Sava Diana 
Prof. înv. preșc. Corcioveanu Mioara 
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304.  PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR CENTENARULUI MARII 
UNIRI 

Dumitrache Ionica 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17, Focșani, Vrancea 
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305.  LA ȘEZĂTOARE Mihu Marina, Lefter Cristina 
Grădinița cu P.P. Nr. 3 Vaslui 
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306.  PROIECT EDUCAŢIONAL „CENTENAR 2018- SUFLET DE 
ROMÂN” 

Prof. înv. pr. Filimon Mariana 
Şcoala Gimn. „Axente Sever” Aiud 
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307.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
1 Decembrie-Ziua Națională a României  

Înv. Spanache Alina 
Școala Gimnazială Pogănești 

803 

308.  ACTIVITATE DEDICATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI Înv. Moroianu Doina 
Școala Gimnazială ,,Comenius”- Brețcu, jud. Covasna 
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309.  1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

Înv. Coropceanu Nela-Lia 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Bălteni 
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310.  ACTIVITATE DIDACTICĂ 
„UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” 

Prof.înv.pr. Capriș Mariana 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați 
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311.  PORTOFOLIU EDUCAȚIONAL Prof.înv.primar: Nicolae Mădălina 
Școala Gimnazială, Com.Măgurele 
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312.  PROIECT EDUCAȚIONAL – 1 DECEMBRIE 2018 P.i.p. Dumitriu Valentina 
Școala Primară Nr. 1 Sarata Basarab, Comuna Hănești, Județul 
Botoșani 
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313.  CENTENARUL MARII UNIRI ÎN PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE 

prof. înv. primar Dumitru Cornelia,  
 Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, Galați 
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314.  ȘI NOI AM SĂRBĂTORIT... Înv.Grădinaru Aglaia-Liliana, 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu Vaslui 
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315.  1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 

Prof. în înv. primar: Dumitraşcu Alina 
Școala Gimnazială nr.1 Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj 
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316.  PROIECT EDUCAŢIONAL 
1 DECEMBRIE 2018- ,,CENTENARUL MARII UNIRI” 

Prof. înv. primar Marin Cristina-Valerica 
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Buzău 
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317.  DE VORBĂ CU PREZENTUL DESPRE TRECUT.  
CENTENARUL MARII UNIRI ÎN ŞCOALA MEA 

prof. înv. primar Zelinschi Camelia 
Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Rădăuţi, jud. Suceava 
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318.  PROIECT EDUCAȚIONAL ,,STEJARUL CENTENAR” Prof înv primar Irimie Nicoleta 
Școala Gimnazială ,,Axente Sever”,  Aiud, jud.  Alba 
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319.  PROIECT EDUCAȚIONAL 
1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

Prof. înv.  primar, Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud Vâlcea 
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320.  ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: 
,,LA MULȚI ANI ROMÂNI, LA MULȚI ANI ROMÂNIA 

Mirea Daniela Constanța 
Şc. Gim. Teslui, jud. Dolj 
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321.  LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! CONTEMPORANI CU ISTORIA 
-proiect educațional tematic 

prof. înv. primar Chețan Luminița Lucia 
Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu Luduș, jud. Mureș 
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322.  ROMÂNIA LA CENTENAR 
PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof .înv.primar, Petcu Nicoleta 
Liceul Teoretic”M. Eliade”, Galați 
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323.  CENTENARUL PRIN OCHI DE COPIL    
 

Prof. Înv. Primar, Țibuleac Petronela, 
Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu  Vaslui 
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324.  UNIRE-N CUGET ŞI-N SIMŢIRI! P.I.P. Andrieş Gabriela Dana 
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326.  CENTENARUL  MARII  UNIRI ÎN SPIRIT BUCOVINEAN 
PROIECT EDUCAȚIONAL 
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prof. înv. primar Cardasim Paraschiva 
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327.  CENTENARUL MARII UNIRI DE LA 1918 
SĂRBĂTOAREA TUTUROR ROMÂNILOR 
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Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgoviște 
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329.  MAREA UNIRE, UN VIS DE VEACURI ÎMPLINIT 
PROIECT EDUCAŢIONAL 
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331.  „UN SECOL DE UNIRE” 
Proiect educațional 

Prof. Gȋriuță Corina Alina 
Şcoala Gimnazială Racovițeni, jud. Buzău 
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332.  UNIREA CA TEMATICĂ ÎN ISTORIE ŞI ARTĂ Prof. Diana – Gabriela Crăsneanu  
Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi / Liceul Tehnologic „Ioan 
Corivan”/ Şcoala Nr.1 Avereşti  
Prof. Grecu Andrei – Ionuţ 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hocenişi Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Avereşti 

866 

333.  SUB SEMNUL CENTENARULUI 
UNIREA CA TEMATICĂ ÎN ISTORIE ŞI ARTĂ 

Prof. Crăsneanu Diana – Gabriela 
 Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi / Liceul Tehnologic „Ioan 
Corivan”/ Şcoala Nr.1 Avereşti  
Prof. Grecu Andrei – Ionuţ 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hoceni şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Avereşti 
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334.  „MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA ÎN CHIPURI” 
SAMOILǍ MÂRZA – FOTOGRAFUL MARII UNIRI 

Prof. Gabriel Gheorghiu Gabriel 
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
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	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 în...
	BIBLIOGRAFIE:
	Cosmovici, Andrei, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi,1996
	Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Bucureşti, 2004
	18.  METODE ȘI TEHNICI DE DEPISTARE ȘI STIMULARE A POTENȚIALULUI CREATIV
	Pip Fărmuș Marilena,
	Școala Gimnazială Timișești, Neamț
	28. IMPORTANŢA STRATEGIILOR DIDACTICE DE ÎNVǍŢARE
	INTERACTIV-CREATIVǍ ÎN GRǍDINIŢĂ
	Prof. înv. preşcolar Voina Florica
	Grădiniţa P.P.”Floarea-Soarelui” Reșița
	Didactica modernă, spre deosebire de cea „tradiţională” pune în centrul acţiunii didactice copilul. Acesta nu mai este doar un receptor pasiv al informaţiilor, ci devine subiect activ al acţiunii educaţionale. În aceste condiţii ar trebui folosite, cu...
	Strategia a fost definita ca un mod de combinare si organizare cronologica a ansamblului de metode și mijloace alese pentru a atinge anumite obiective. Strategia de predare-învăţare (strategia didactică) reprezintă chintesenţa metodelor, procedeelor, ...
	Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare a potenţialului creativ, atât individual, cât şi grupal, promovând o metodologie care exersează capacităţile superioare cognitive ale copiilor.
	Strategia didactică, devine astfel, rodul unei munci colective desfăşurată de cadrul didactic împreună cu copii, aceştia completând planul de lucru cu propriile interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate intelectuală. În aceste condiţii, copiii ...
	Strategiile didactice interactive ca strategii de grup presupun munca în echipă a copiilor organizaţi pe microgrupuri în vederea realizării obiectivelor propuse. Se bazează pe sprijinul reciproc în cercetare şi învăţare, stimulează participarea efecti...
	Exemple de metode ce ar putea constitui elemente ale unei strategii didactice interactive:
	Brainstorming, metodă denumită şi “asalt de idei” poate fi utilizată cu succes în a-i determina pe copii să emită cât mai multe idei, fâră ca iniţial să se stabilească valoarea acestora.
	Etapele brainstormingului:
	• formularea sub formă de întrebare a temei;
	• comunicarea sarcinii de lucru;
	• comunicarea regulilor;
	• desfăşurarea activităţii frontale de prezentare a ideilor;
	• înregistrarea ideilor enunţate de copii;
	• evaluarea ideilor.
	Exemple de teme ce pot fi abordate prin metoda brainstorming:
	• Ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi niciodată soare?
	• Care sunt drepturile copiilor?
	• De ce este primăvara un anotimp frumos?
	• Ce putem face pentru a avea o ţară curată?
	O altă metodă ce poate fi folosită în cadrul unei strategii interactive este tehnica viselor. Este o metodă bazată pe meditaţie, în acre copilul îţi foloseşte imaginaţia, învățând să se gândească la viitor, să se proiecteze pe sine într-o altă locuinţ...
	Grupa de copii va fi organizată în patru echipe.
	Sarcina didactică: În cadrul temei “Grădiniţa mea” fiecare copil îşi va imagina cum va arăta grădiniţa când el va fi mare.
	Grupa 1. “Lingviştii”: Realizaţi un text de 3-4 propoziţii în care să descrieţi grădiniţa voastră în viitor.
	Grupa 2. “Constructorii”: Construiţi grădiniţa voastră aşa cum credeţi că va fi când voi veţi fi mari.
	Grupa 3. “Desenatorii”: Desenaţi cum vreţi să arate grădiniţa voastră când veţi fi mari.
	Grupa 4. “Actorii”: Imaginaţi-vă că aţi crescut mari şi sunteţi actori păpuşari. Prezentaţi un program artistic in grădiniţa voastră.
	Concluzie
	Interactivitatea se referǎ la procesul de învǎţare activǎ. Copilul acţioneazǎ asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouǎ, personalǎ şi interiorizatǎ. Cel ce învaţǎ reconstruieşte sensuri prin explorarea mediului înconjurǎtor, rezolvând pro...
	În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, cadrele didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este necesarǎ pentru a crea omul creativ, un constructor de idei....
	Atitudinea activǎ şi creatoare a copiilor este o consecinţa atât a stilului de predare al nostru cât şi al obişnuinţei copilului de a se raporta la sarcinǎ. Stimularea activismului şi a creativitǎţii în grǎdiniţǎ presupune favorizarea unui mediu de în...
	Pentru stimularea activismului şi creativitatea copilului cadrul didactic trebuie sǎ fie un tip creativ şi activ, sǎ manifeste un comportament şi o atitudine pozitivǎ în acest sens. Aspiraţiile copiilor, valorile morale şi intelectuale preţuite de edu...
	BIBLIOGRAFIE:
	 Cerghit, Ioan (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Sructuri, stiluri strategii, Bucuresti, Editura Aramis;
	 Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 4/2007;
	 Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 1-2/2008;
	 Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 1-2-2010.

	29.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
	32.  LOCUL ȘI ROLUL METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
	Prof. înv. preşc. Radu Camelia

	Prof. înv. preşcolar Cernat Andreea
	Grădinița cu P.P nr.2 Bârlad
	39. ABANDONUL ŞCOLAR,
	CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE
	Învățător, BENGHEA PATRICIA,
	Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Văleni, județul Vaslui
	O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi proce...
	Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. ...
	Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică ne...
	Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia ...
	Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem câteva cauze:
	 şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să...
	 cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este fo...
	 climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autorita...
	 factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtare...
	 factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritat...
	 anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă ...
	Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:
	 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi;
	 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
	 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.
	 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată.
	Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar:
	 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;
	 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale;
	 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, tendințe agresive;
	 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.
	În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conşt...
	Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit...
	În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le r...
	Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foa...
	La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta, şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei.
	BIBLIOGRAFIE:
	 Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti
	 Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
	 Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009)
	BIBLIOGRAFIE:

	f) Teste pentru reprezentări dimensionale (mare – mijlociu – mic; lung – scurt; uşor – greu)
	Interpretare
	Recomandare
	Exerciţii cu palpare de obiecte.
	BIBLIOGRAFIE:
	51. CENTENARUL MARII UNIRI
	-ESEU-
	înv. Macovei Ileana Loredana
	Şc. Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Buzău
	53.  FUNCȚIILE TEATRULUI ȘI CRITERIILE DE ACCESIBILIZARE
	FORMELE ÎNCURCATE
	PORTATIVUL MATEMATIC
	Pentru a avea rezultatele dorite, cadrul didactic este cel care trebuie să-şi schimbe stilul pedagogic. De cele mai multe ori ne purtăm ca nişte sergenţi de instrucţie, care dau ordine: „Ridică mâna!”, „Stai la locul tău!”, „Treci în rând!”, „Aruncă ...



	65.  COORDONAREA LECTURILOR SUPLIMENTARE –
	DE DISCIPLINA ,,EDUCAŢIE CIVICĂ”
	Înv. Rogojină Elena

	66.  TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR LA ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR
	69.  METODE INTERACTIVE
	PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT EFICIENT
	Prof.  înv. primar Rădulescu Maria Narcisa
	Şcoala Gimnazială Slătioara, jud. Vâlcea
	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;
	 valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor;
	 acţionează asupra gândirii critice a elevilor;
	 elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor;
	 promovează învăţarea prin cooperare;
	 îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur.
	Voi prezenta  in continuare câteva metode interactive, metode  folosite la clasă cu caracter activ-participativ :
	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 toamnă, 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...
	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
	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:
	- 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 .
	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...
	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:
	76.  VALENȚELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC


	93.  STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE
	102. CADRUL DIDACTIC ȘI PROVOCAREA PREZENTULUI
	105. IMPORTANŢA FOLOSIRII METODELOR INTERACTIVE

	BIBLIOGRAFIE:
	Pourquoi pratiquer la différenciation?
	Pour répondre à l'hétérogénéité de la classe afin d'amener chaque élève le plus loin possible sur le plan de ses apprentissages en tenant compte de son potentiel. La « pédagogie différenciée » sert à motiver les apprenants et les enseignants en classe...
	Comment mettre en place la pédagogie différenciée ?
	les structures (en modifiant l'organisation de la classe, en associant un autre intervenant, en travaillant en groupes,...).

	143.  TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)

	5 DA SIMPOZION  2018 SECT 2
	Grupa mijlocie A: ”Albinuţele”
	Tema anuală de studiu:  “Cine şi cum planifică/organizează o activitate?”
	Tema săptămânii: “Învăţăm să circulăm”
	Tema activităţii integrate: “Ştim să circulăm corect? ”
	Forma de realizare: Activitate integrată (ALA+ADE+ADP)
	Tema activităţilor de învăţare:
	D.O.S.: Activitate practică: “Cartea mea de circulaţie”- confecţie
	A.L.A (I):  Ştiinţe: “Găseşte întregul”
	“Ajută maşina  să ajungă acasă” –labirint
	Bibliotecă: “ Pietoni” “citire” de imagini
	A.D.P:  Întâlnirea de dimineaţă: “Micul pieton”
	Tranziţii: « Salutul » ; « Dacă vrei să fii voinic, fă gimnastică de mic !» ; « Unul după altul în rând ne-aşezăm ! » ; « Gaşca din dumbravă » ; « Semaforul »
	OBIECTIVE GENERALE:
	OBIECTIVE OPERATIONALE:
	La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
	STRATEGII DIDACTICE:
	SISTEMUL DE EVALUARE:
	Forme de evaluare: formativă (continuă);
	Metode de evaluare: observarea curentă şi aprecieri verbale.
	Durata: 1 zi
	Noutatea zilei: Se va realiza cu ajutorul vizitatorului surpriză, agentul de circulaţie care va purta o scurtă discuţie despre regulile de circulaţie a pietonilor.
	Le voi prezenta copiilor tema şi obiectivele activităţii: la activitatea de educare a limbajului vom viziona filmul „Drumul colorat”, la activitatea practivă vom confecţiona „Cartea mea de circulaţie”, iar la activităţile pe centre – Ştiinţă: Joc de m...
	Voi aşeza copiii în semicerc. La captarea atenţiei mă voi folosi de o prima surpriză a agentului de circulaţie, un film “Drumul colorat”. Voi prezenta copiilor numele filmului educativ , “Drumul colorat”. Pentru început vom viziona cu atenţie prima p...
	După vizionarea primei părţi a filmului educativ ne vom aşeza la măsuţe.
	Tranziţie: “Gaşca din dumbravă”
	La activitatea practică, după ce copiii se aşează la masă, vor intui materialele primite: lipici, hârtie gri, bucăţi de hârtie albă, creion.
	Voi explica şi demonstra modul de lucru: vom confecţiona trecerea pentru pietoni. Preşcolarii sunt încurajaţi să lucreze frumos şi ordonat, să aibă grijă la lipirea cât mai dreaptă a bucăţilor de hârtie. Se vor executa exerciţiile de încălzire a muşch...
	După finalizarea primei părţi a lucrării, ne vom aşeza şi vom continua filmul educativ. Se poartă o discuţie pe baza filmului legată de locul bun de joacă al copiilor. Se va viziona filmul până la următorul indicator, semaforul, pe urmă vom merge din ...
	La finalul activităţii de educare a limbajului preşcolarii vor avea posibilitatea să spună ei cum cred că se va termina povestea.
	După confecţionarea semaforului voi discuta cu preşcolarii despre locul de joacă al copiilor şi despre pistele pentru biciclete pe care le vom confecţiona în continuare. La finalul activităţii voi aranja filele, pe care le voi prinde cu o sfoară şi vo...
	Tranziţie:  “Unul după altul în rând ne-aşezăm şi spre centre noi plecăm”
	După rezolvarea tuturor sarcinilor, ne vom aşeza la centrele de interes: la centrul Bibliotecă vom “citi” imagini despre circulaţia rutieră, cu ajutorul cărora copiii îşi vor însuşi cuvintele: intersecţie, trecere de pietoni, zebră, semafor, indicatoa...
	INIŢIATOR  ŞI  COORDONATOR : Prof.înv.primar Ardei Bernaveta
	PARTENERI :
	This hand game doesn’t require any kind of props and can be played anywhere, indoors or outdoors. It involves two players at a time. The players simultaneously form one of the three shapes. Of course, there is also the possibility of a tie if both pla...

	Argument
	Perioada de desfăşurare : octombrie 2017 – mai 2018
	Obiectivele proiectului
	Grupul ţintă
	Activităţi destinate grupului de elevi

	Conţinut tematic - învăţarea situatională
	Activitatea 3. – Cunoaşterea unor modalităţi alternative de studiu
	Activitatea 4. – Conştientizarea importanţei unui program de activitate personalizat
	Activităţi destinate grupului de profesori
	Activitatea 2. – Iniţierea cursului “Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice
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